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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 



12

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

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 barroco latino-americano
segundo Ramón Gutiérrez
Latin American Baroque according to Ramón Gutiérrez

Alexandre Benoit
FAU USP e Escola da Cidade (Brasil)

alexandrehbenoit@gmail.com

Arquiteto formado pela Universidad de Buenos Aires (1963), Ramón 
Gutiérrez é um dos grandes especialistas em arquitetura barroca ibe-
ro-americana na atualidade, desenvolvendo atividade docente e de 
pesquisa em diversas instituições e universidades, como o Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Buenos Aires) e 
membro corresponde na Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(Madrid), membro honorário dos Colégios de Arquitectos do Peru e do 
Chile, professor honorário da Universidad Nacional de Ingeniería (Lima) 
e da Nacional de San Agustín (Arequipa), recebeu o Premio América de 
história e crítica da arquitetura, no VII Seminário de Arquitetura Latino-
americana (SAL) (São Paulo, Brasil) em 1995. É fundador da revista 
Documentos de Arquitectura Nacional y Americana (DANA), autor de mais 
250 livros e numerosos artigos. É fundador do Centro de Documentación 
de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL) em Buenos Aires. Desde 
os anos 1970 é consultor da UNESCO sobre temas relacionados a patri-
mônio cultural ibero-americano. A entrevista a seguir foi realizada em 
seu escritório, no centro de Buenos Aires, em 18 de dezembro de 2017.

A – Ainda que a América Latina seja uma vasta região geográfica forma-
da por distintas culturas é possível falarmos em uma identidade comum 
ao barroco que aqui se desenvolveu?
G – Eu creio que o barroco são muitos barrocos. Não é apenas um único 

barroco. Deste modo, sim é possível, assim como é possível fa-
larmos em identidade e identidades, ou seja, não se trata de uma 
única que impõe determinados padrões e determinadas caracte-
rísticas que podem ser excludentes de outras. Estamos diante de 
uma realidade em que identidades, nem sequer nacionais, às vezes 
regionais, e até mesmo locais coexistem.
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A – Poderia comentar sobre a resistência, por parte da crítica europeia, 
em aceitar a existência de um barroco latino-americano?
G – O que acontece é que havia uma visão eurocêntrica, as ideias eram 

criadas em uma fábrica de pensamento na qual foram se projetando 
determinados territórios e tempos, assim, tudo devia ser reflexo 
das ideias geradas nesse determinado contexto. Na medida em 
que o que aparece não corresponde exatamente a isso, é porque 
está fora do tempo, portanto, anacrônico ou provinciano; porque 
expressa, digamos, um estágio inferior de desenvolvimento de 
acordo com as características desse modelo. 
Então esse modo de entender o mundo, a cultura, etc forma 
uma realidade absolutamente distinta da nossa. As coisas não 
são anacrônicas a respeito do tempo dos outros, são sincrôni-
cas com seu próprio tempo. Eu não posso descrever-me pela 
dor que o outro sente. Não posso explicar a minha doença pela 
doença do outro. Tenho que explicá-la a partir da minha pró-
pria realidade. Ou seja, tudo que significa essa incompreensão, 
essa forma de adaptar uma realidade a uma certa dependência 
cultural, significa reduzir nossa possibilidade de pensamento a 
nada. Tudo que podemos pensar, estes senhores já pensaram 
por nós. Não é assim. E não é assim pois há muitos barrocos e 
porque há muitas identidades, não podemos crer que haja uma 
única identidade na Europa que sirva para pensar nossa identidade.  

A – E como houve uma mudança?
G – Um ponto de virada nasce de onde alguém está olhando. Qualquer 

objeto (pega um livro que estava sobre a mesa e coloca-o de frente 
para mim). Eu te digo que este livro não tem, em sua capa, nenhuma 
letra escrita. E você vai me responder, não, este livro tem letras; 
não, não tem, eu te respondo (e vira o livro mostrando a face voltada 
para si, na qual não há escrito algum). Então, é o mesmo objeto, 
mas que se transforma de onde o observamos. E o que vemos não 
é negativo em relação a todo o resto que pode existir do outro lado, 
em baixo, acima ou dentro dele. É preciso, portanto, compreender 
que um primeiro problema é de onde olhamos. E o problema é que 
nós temos que olhar de onde estamos e de onde sucedem os acon-
tecimentos, porque é o lugar onde os fatos têm uma explicação, 
tem uma relação com um contexto, tem um modo de expressar a 
sociedade, são produto de uma forma de atuar sobre a realidade, 
são frutos do conhecimento desse tempo e desse momento, então 
o problema está onde nos situamos. Este é o primeiro ponto. O 
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segundo, é assumir que nossa história é a nossa própria história, 
não a história dos outros; que a história dos outros pode ser interes-
sante para entender a nossa história, não é, porém, nossa própria 
história. Nossa documentação, nossa forma de aproximação, nossa 
maneira de observarmos as questões, deve surgir de nossa própria 
história. Somente se olharmos de onde olharmos e também de 
que conceitos de história teremos para olhar nossa história é que 
estaremos expondo a diferença que teremos com os outros. Isto foi 
uma grande polêmica de muitos anos que para mim se resolveu de 
maneira clara no Congresso de Roma em 1980 quando Portoghesi 
disse que “cada vez que eu quero explicar o barroco americano com 
os parâmetros europeus, não consegui faze-lo”1. Se quem conhece 
e maneja os instrumentos metodológicos e trabalhou isto, aplica 
seus métodos e estes não são efetivos para o que se está estudan-
do, é preciso repensar tudo. 

A – E quais são as especificidades do barroco latino-americano?
G – Eu penso que barroco latino-americano tem elementos culturais 

singulares que confluem intensamente com a realidade do mundo 
indígena em muitos aspectos: a proximidade com a natureza; a 
relação do sagrado e do secular com a paisagem e o meio circun-
dante; a ritualização dos acontecimentos; a forma de comunicação 
que apela aos sentidos. São elementos que haviam sido deixados 
de lado durante o processo da conquista e que, quando se produz 
o fenômeno do barroco, esta noção mais universal de ocupar o 
território através da viacrucis, dos elementos simbólicos dentro do 
território —uma sacralização global— aproxima o que era próprio do 
mundo americano daquilo que era uma busca europeia. 

A – E a herança africana?
G – Esta presença é, em alguns aspectos, diferente; no mundo hispa-

no-americano os negros africanos também eram escravizados, 
havia inclusive índios que tinham escravos negros, e sua presen-
ça no plano artesanal foi muito reduzida. No caso brasileiro, sua 
presença muito mais maciça  possibilitou uma inserção social por 
meio das confrarias que tiveram seus próprios templos e capelas, 
nos quais os artífices negros puderam desempenhar um papel 
mais destacado. 

1. Sobre essa questão ver PORTOGHESI, Paolo. La contribución americana al desarrollo 
de la arquitectura barroca, in La Ciudad Colonial del Nuevo Mundo. Formas y sentidos. 
MENA, Miguel D. (org.). Santo Domingo: Ediciones en el Jardín de las Delicias, 2001.
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A – Do lado europeu a Companhia de Jesus foi um componente impor-
tante, não?
G – A Companhia foi uma das tantas ferramentas. Ela chegou depois 

das outras ordens, e inicialmente não tinha a ideia da evangeliza-
ção através do sistema missionário, os jesuítas pretendiam for-
mar os eleitos, ou seja, formar aquelas pessoas que tinham uma 
importância na sociedade local; mas após um conflito com o vi-
ce-rei Francisco de Toledo, que os ameaça com o regresso para a 
Espanha, são obrigados a aplicar a doutrina missionária. Durante 
a negociação, aceitam tomar um único povoado, o de Juli. Neste 
povoado criam o que chamam de laboratório de línguas, onde se 
estudam quatro línguas indígenas. Isto traz a eles um êxito notável, 
primeiro, porque formam os religiosos nos idiomas locais, mas so-
bretudo porque entendem o que significava o mecanismo perverso 
da mita de Potosí2. Criam, então, um outro sistema que se chama o 
índio de bolsillo em que se paga ao índio para que ele não vá embora 
de sua região. O povoado que tinha mil, mil e duzentos índios, pas-
sou a ter dez mil. Com isso, os jesuítas percebem que o mecanismo 
de sair do colégio, ir para a evangelização e voltar ao colégio – o que 
chamavam de entradas – estava errado e que o mecanismo correto 
era o da missão, ou seja, aldeamentos dirigidos, mas com uma 
relativa autonomia. Por isso, quando fazem as missões guaranis 
e de Chiquitos, acordam com o vice-rei que eles – e não os índios 
– quem pagariam os tributos, evitando que os índios saíssem dos 
aldeamentos. Sabiam que o índio que fosse à encomienda, ou para 
trabalhos terciários, ou para a mita, não voltaria, levando à inevitável 
decadência do aldeamento. Eles aprendem durante o processo, 
criando, inclusive, mecanismos de autodefesa; por exemplo, não 
ensinavam castelhano aos indígenas, usando somente o guarani. 
Isto leva a situações interessantes, como quando editam seus pri-
meiros livros na América – mais de cem anos antes dos primeiros 
em português – publicam-nos em guarani!

A – Nas missões a praça central é um elemento estruturador, não?
G – Sim, mas isto acontece, de modo geral, em todo o urbanismo es-

panhol, diferente do urbanismo português, que tem o largo, tem 
o paço, mas não tem a praça. A praça hispano-americana tem a 
peculiaridade de receber todas as atividades cívicas, religiosas, 

2. A mita era um sistema de trabalho forçado desenvolvido na região andina pelo Im-
pério Inca e mantido posteriormente pelos espanhóis durante a época da conquista 
nas regiões das minas.
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comerciais, lúdicas, é o espaço onde tudo acontece. E segue assim 
até os nossos dias, como você mesmo pode perceber hoje, é uma 
clara persistência da praça como um espaço de todos3. E os jesuítas 
mantiveram isso, a praça era o lugar onde comiam, trabalhavam, 
faziam as festas, onde tudo acontecia. 

A – Você ressalta também a importância dos exteriores das igrejas 
voltados para as praças. 
G – Sim, é uma característica do barroco latino-americano, trata-se de 

uma projeção do interior no exterior, pois para o índio é muito cus-
toso entrar no espaço da igreja, é um espaço desconhecido, já que 
não havia uma experiência anterior com espaços internos.  Mesmo 
entre os astecas, o sacerdote ficava elevado sobre uma pirâmide, 
mas ao ar livre. Desse modo, do México ao Peru, as capelas eram 
abertas. A missa era rezada no exterior porque os índios tinham 
medo. E quando finalmente entram, se apoderam dele, pintando-
-o, organizando-o. Mas com o barroco, há uma revalorização do 
exterior, surge a fachada-retábulo, uma recuperação do espaço 
externo. Algo que existiu também no barroco europeu. Em Sevilha 
até hoje, nas datas comemorativas de Semana Santa, as imagens 
são postas para fora, há procissões, a cidade põe-se em festa. 

A – Passando a problemas de ordem metodológica, como você conduzia 
suas investigações? 
G – O que fiz, por um lado, foi um trabalho intenso sobre a documen-

tação, pois ela testemunha muita coisa, e, por outro lado, sempre 
me pareceram muito frágeis as explicações europeias, necessi-
tando questioná-las. Por exemplo, falava-se de uma arquitetura 
europeia e de uma decoração latino-americana, como se as coisas 
fossem fragmentárias, como se pudéssemos imaginar o espaço 
abstratamente, sem a sua decoração, como se a decoração pu-
desse ser pensada sem o suporte onde seria inserida, como se a 
cor não tivesse relação com nada mais, etc. Então, essa espécie 
de cisão era um recurso cômodo que servia para explicar a per-
sistência e a supremacia dos modelos europeus. Nós mesmos até 
os anos 70 tínhamos livros sobre portadas e retábulos de igrejas, 
como uma coleção de objetos singulares, desprendidos de sua 
realidade. Algo que foi herdado do ensino acadêmico, segundo o 
qual a arquitetura era uma composição de elementos que se arti-

3. No dia da entrevista, a praça do Congresso em Buenos Aires foi tomada por uma 
grande manifestação contra a reforma previdenciária proposta pelo governo Macri.
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culavam. Era comum, por exemplo, temas como uma escada para 
um foyer de um teatro, sem que houvesse qualquer preocupação 
em saber como era o teatro ou o foyer. Este modo de ver por partes 
leva a uma leitura visualista do problema. Nos anos 60 se coloca o 
tema do espaço; compreende-se que a arquitetura não é só uma 
questão de forma, mas de espaço, funções. E creio que o último 
passo fundamental, em termos metodológicos, foi entender que o 
barroco não são formas, nem sequer objetos, o barroco é a relação 
das pessoas com as formas e com os objetos. Aí se manifesta a 
importância dos modos de ver, dos modos de viver, as formas de 
pensamento, as formas de aproximação, de valorização cultural 
que a comunidade carrega. E isto é muito independente do que 
acontecia do outro lado do Atlântico. 

A – E parece ser isso que exatamente confere uma unidade aos barrocos 
da América Latina. 
G – Quando nós pensamos desta maneira o problema, sim, pois embora 

as formas possam ser muito diferentes, a relação com as formas 
tem semelhanças que unem uns aos outros estes espaços. 

A – Poderíamos falar um pouco sobre o barroco mineiro e suas 
características?
G – É preciso vê-lo a partir de suas singularidades. Por exemplo, há 

certas tipologias de traçados, de templos com formas ovais que 
tem origem em Portugal. De tal modo que se distinguem do universo 
hispano-americano, já que este guarda uma certa rigidez que não 
há no caso mineiro. Isto é um aspecto. Outro é o diálogo com a 
paisagem e com a própria estrutura urbana, com a topografia. Há 
também certas propostas de projeto que demarcam uma diferença, 
por exemplo, há capelas-mores que chegam a ocupar 1/3 da igreja, 
enquanto as capelas-mores das igrejas hispano-americanas são 
muito menores, muito menos profundas. Se há um caso de altares 
profundos, como o da catedral de Montevidéu, é porque foi feita por 
um português, José Custodio de Sá e Faría. Outra relação também 
aparece no mecanismo das naves laterais, no caso hispano-ameri-
cano é um espaço de circulação, enquanto, no caso mineiro é um 
corredor para a sacristia. É também muito particular a forma como 
a igreja se isola, tendo janelas em todos os lados, isto não ocorre 
em nenhuma igreja inserida no traçado urbano de matriz espanhola, 
não há essa amplitude. Em suma, há muitos elementos formais, mas 
sobretudo há um modo de manifestação muito mais livre. 
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A – Por que mais livre?
G – Pelo traçado, não se detém em um padrão pré-determinado, sua 

localização é muito mais independente em relação à malha urbana. 
Agora, há muitas variações dentro do barroco brasileiro. Não é o 
mesmo pensar em São Francisco (Salvador, Bahia) e uma igreja do 
interior de Minas, há distintos tratamentos espaciais. Esta igreja de 
Bahia é a que mais se aproxima de um exemplo hispano-americano. 

A – E, no contexto brasileiro, há a figura de Aleijadinho. 
G – Creio que é um personagem muito singular e que desenvolve uma 

forma própria de trabalho. Em geral nós temos uma imaginária –
salvo o caso das Missões onde encontramos uma certa rigidez da 
estatuária guarani – herdada dos europeus, que privilegia um olhar 
frontal ou para o alto e Aleijadinho não segue isso. Não há, porém, 
uma continuidade de sua obra, nem a formação de uma escola. 
Em suas igrejas também é peculiar o foro pintado em perspectiva, 
uma solução que existe na Itália, mas que na América espanhola 
não há caso similar. 

A – Como ocorriam estas transposições de modelos europeus para a 
América?
G – De muitas maneiras. A Igreja da Conceição da Praia da Bahia foi 

trazida de Portugal desmontada e aqui remontada. Mas o forro é 
feito localmente e quando ela é montada, o espaço muda, ainda 
que o traço, a pedra, o corte de pedra sejam os mesmos! Toda a 
linguagem da igreja é portuguesa, mas quando espaço está pronto, 
não é mais português. 

A – Passando a outro assunto, é interessante também ver como este 
passado foi descoberto pela crítica latino-americana. Nesse sentido, por 
que o arquiteto argentino Angel Guido foi escrever sobre Aleijadinho4?
G – Angel Guido descobre “o” americano muito cedo, tinha 24 anos quan-

do faz uma viagem à Bolívia e ao Peru. Acontece com ele o que 
dez anos antes já havia ocorrido com Martín Noel5, pergunta-se 
“como isto tudo aqui é nosso e ninguém dá importância?” Eu diria 

4. Historiador da arte e arquiteto argentino ligado ao movimento neocolonial, Guido 
(1896-1960) publica El Aleijadinho – el gran escultor leproso del siglo XVIII en el Bra-
sil. Santa Fé: Imprenta de la Universidad, 1938. Versão preliminar desta obra circula 
já em 1931 na forma de artigo; notar que o livro é dedicado a José Marianno Filho. 

5. Outro relevante protagonista do movimento neocolonial argentino, além de arqui-
teto, Noel (1888-1963) foi ensaísta e político, cf. GUTIÉRREZ, Ramón et. al. Martín 
Noel, su tiempo y su obra. Sevilha: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1995. 
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que ocorre uma revelação intelectual, mas também emocional, 
pois todos nós, brasileiros, argentinos, uruguaios ou chilenos, to-
dos nós aspirávamos a sermos europeus. Quando vem a Primeira 
Guerra Mundial e há um debacle do que isso significa, esse modelo 
se rompe; daí já não queremos ser europeus, queremos então saber 
por que somos americanos. Para isso precisamos explicar-nos, 
olhando para o nosso passado. Aquela ideia de que nós éramos a 
barbárie e os europeus, a civilização, não vale mais, eles eram tão 
bárbaros quantos nós. 
Um professor francês de arquitetura em Montevidéu dava a seus 
alunos como exercício de projeto um centro de excursão e um campo 
de batalha para um país vitorioso. Ou seja, fazia seus alunos viverem 
como se vivessem na França, ao mesmo tempo que era impossível 
não pensar que o país vitorioso estava, na realidade, completamente 
destroçado; a colonização pedagógica era evidente. Um político 
argentino, dessa época, dizia conhecer todos os rios, “conhecia o 
Tiber, o Pó, o Arno, mas sobre o rio que estava ao lado de minha ci-
dade nunca ninguém havia falado uma palavra, assim como sabia dos 
apaches, mas dos índios que viviam próximos a mim, nunca falaram 
nada”. Ou seja, tínhamos um modo de viver a realidade dos outros. 
Essa é a questão central, uma questão de auto reconhecimento. 

A – E Lucio Costa?
G – Com Lucio Costa acontece exatamente o mesmo. Quando Le 

Corbusier vem em 1929 para a América do Sul, Costa o ignora, por-
que está preocupado em trabalhar com aqueles que estão docu-
mentando Diamantina e outras cidades coloniais. Seus primeiros 
projetos, como o pavilhão brasileiro para a exposição de Filadélfia 
ou a embaixada da Argentina no Rio de Janeiro são neocoloniais. 
Ele segue Mariano Filho até 1930, quando ocorre, também no Rio, 
o Congresso Pan-americano de Arquitetura. Nesse congresso cho-
cam-se três posições: uma, muito frágil, que é a posição moderna, 
defendida por Flavio de Carvalho e Warchavchik; outra, que é a da 
tradição, liderado por Christiano Stockler das Neves, seguido por 
todo o grupo acadêmico; e, finalmente, Mariano Filho, liderando o 
grupo neocolonial. E, como você deve saber, é este grupo quem 
ganha; mas que na verdade acaba perdendo, porque Lucio Costa 
passa para o outro lado e vem a Revolução de 30.
Agora, é interessante que se você olhar para a vanguarda portu-
guesa ou espanhola, vai notar que a arquitetura popular também 
era um elemento fundamental, entendiam essa produção como 
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uma arquitetura básica, mas racional, que respondia ao meio, ao 
clima, às condições de produção, aos materiais que estavam à 
disposição, havia um discurso moderno sobre olhar para si mesmo. 
Nos anos 60, o Colégio de Arquitetos de Portugal publica 2 tomos 
sobre arquitetura popular portuguesa; na Itália, Giuseppe Pagano 
fazia exatamente o mesmo6. Para a geração brasileira que funda o 
SPHAN em 1937 a arquitetura popular também era importante. Os 
trabalhos de Luiz Saia, Sylvio Vasconcellos ou Nestor Goulart Reis 
Filho são um testemunho disso7. 

A –  Acredita que aí exista uma matriz comum?
G – Sim, há uma matriz mediterrânea, basta ver que essa busca toma 

Espanha, Portugal, sul da França, Itália. E isso vem de um momento 
em que se valoriza os regionalismos; mesmo nos Estados Unidos 
há um período em que se copia o mexicano, pois eles precisam for-
mar sua identidade para exibir em 1915 na exposição de San Diego; 
Texas, Califórnia, Arizona estão buscando sua própria identidade a 
partir de uma matriz antiga. 

A – Voltando um pouco para Costa e Guido. Havia uma relação dessa 
geração latino-americana com os teóricos europeus do barroco? 
G – Sim, é claríssimo, Worringer e Wölfflin, sem dúvida. Guido tinha um 

livro que se chamava “La arquitectura hispanoamericana a traves 
de Wölfflin”.

A – Costa, por sua vez, nos anos 30 tem uma predileção pela arquitetura 
civil colonial em detrimento de Aleijadinho.
G – Sim. Não se esqueça que Costa era um arquiteto, enquanto quem 

se ocupava das questões relacionadas à escultura eram os histo-
riadores da arte. Escultura e pintura eram muito mais próximos 
entre si. Por outro lado, a reivindicação de Aleijadinho vinculado à 
arquitetura se dá através do livro Brazil builds de 19438. É a partir 
daí que as duas coisas se juntam e seguem para diante. 

6. Cf. Arquitectura popular em Portugal. Lisboa: Sindicato Nacional dos Arquitectos, 
1961, 2 vol; PAGANO, G. e GUARNIERO, D. Architettura Rurale Italiana. Milão: Ulrico 
Hoepli Editore / Trienal de Milão, 1936, 2v. 

7. Entre outras obras dos autores, lembramos aqui de: SAIA, Luis. A casa bandeirista 
(Uma interpretação). São Paulo: Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, 
1955; VASCONCELLOS, Sylvio. Arquitetura no Brasil: sistemas construtivos. Belo 
Horizonte: UFMG, 1979; REIS FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao estudo da evo-
lução urbana do Brasil (1500-1720). São Paulo: Pioneira / Edusp, 1968. 

8. GOODWIN, Philip. Brazil builds: architecture new and old, 1652-1942. Nova York: 
MoMA, 1943. 
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A – De novo é uma formulação externa que, em seguida, aceitamos. 
G – Sim, segundo os interesses americanos colocados pela 2a. Guerra 

Mundial.

A – Por fim, você acredita que há um rebatimento das reflexões de Costa 
sobre o barroco em seu urbanismo?
G – Creio que Lucio Costa nunca foi um urbanista. Ele diz que é um ma-

quis do urbanismo, ou seja, alguém que se prontifica a uma tarefa 
por necessidade e não se trata de uma pessoa dedicada a ela. Por 
outro lado, como disse antes, a questão do barroco não está vincu-
lada tanto à forma, mas sim ao uso, daí Brasília traz uma mudança 
de escala e é difícil para mim pensar que se possa encontrar nela 
traços do barroco.

A – No texto de apresentação da última exposição do CEDODAL, você 
escreve “a América segue sendo barroca”. O quer dizer com isso?
G – Eu penso que muitas das explicações que nós, latino-americanos, 

queremos dar sobre as coisas, não as obteremos se continuarmos 
pensando como pensamos hoje, muitas vezes nos exigimos respos-
tas cartesianas ou pensamos que somos sociedades reguladas pela 
razão, mas na realidade não somos. Em muitas decisões, desde o 
futebol até a política! 

A – Então acredita que a América Latina tem uma matriz barroca?
G – Sim, creio que sim, pois o barroco foi uma síntese, do mundo pré-

-hispânico, indígena, mestiço, negro e europeu. Veja, por que se-
nhores que vinham de Alemanha ou França se encantavam com a 
arquitetura do interior de Minas? Por quê? Que descobriam ali? Não 
apenas formas, mas que aquelas formas tinham um significado para 
as pessoas que estavam ali, um motivo de relação importante, que 
nós mesmos às vezes temos dificuldade de enxergar.

A – Essa ideia da América barroca pode ser aproximada da literatura?
G – Sim, García Marquez, Carpentier, etc. Absolutamente. E diria mais, 

que todo esse movimento de recuperação promovido por Angel 
Guido, Lucio Costa, e outros, temos que buscar, antes, na literatura, 
em figuras como Rodó, Darío, Ugarte, em todos que pensaram como 
ver a América, como entender a América9.

9. Ver particularmente o romance fundacional do escritor uruguaio J. Enrique Rodo: 
Ariel. México: Fondo de Cultura Económica, 1984 (1900). A crítica literária latino-a-
mericana ocupou-se de rever e aprofundar o conceito de barroco e seu enraizamento 
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A – No grupo da Semana de 22, Oswald de Andrade formula o conceito 
de antropofagia.
G – Bom, é uma das tantas maneiras de expressar um pensamento so-

bre a América. E isto é interessante do caso brasileiro, não pensa 
a questão a partir de uma visão regressiva, historicista, ainda que 
esteja em busca de sua identidade. Como se dizia então “modernos, 
mas brasileiros”.

na cultura moderna do continente, ver por exemplo: CARPENTIER, Alejo. Concer-
to barroco. São Paulo: Cia das Letras, 2008 (1974); SARDUY, Severo. El barroco y el 
neobarroco. Buenos Aires: El Cuenco de Plata, 2011 (1972) e CAMPOS, Haroldo. Da 
razão antropofágica, in Metalinguagens & outras metas. São Paulo: Editora Perspec-
tiva, 1992 (1980). 
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El Barroco, integración, síntesis y modernidad 
en la cultura americana
The Baroque, integration, synthesis and modernity in the American culture

Arq. Ramón Gutiérrez
CEDODAL-CONICET, Argentina

El Barroco constituye uno de los momentos culminantes de la cultura 
iberoamericana ya que expresa una etapa consolidada de síntesis luego 
de un prolongado proceso de transculturación derivado de la transfe-
rencia europea a América.

 Una visión excesivamente eurocéntrica ha analizado la resul-
tante artística iberoamericana como un subproducto provincial y secun-
dario de las “cabezas de serie” que se gestaban en la península ibérica. 
Sin embargo, penetrando en lo que Foster ha dado en llamar “la cultura 
de conquista”, es evidente que estamos ante un proceso complejo que 
incluye la selección y síntesis europea de lo que se transfiere; el rechazo, 
la modificación o la adaptación de lo transferido y además, muy espe-
cialmente, la creación de nuevas respuestas para problemas inéditos.

 En este marco, podemos entender la generación en el siglo XVI 
de programas arquitectónicos e iconográficos destinados a la evange-
lización de millares de indígenas, la generación de un “modelo” urbano, 
tanto teórico (Ordenanzas de Población de 1573) cuanto fáctico (el dame-
ro) y desde ya, unas formas de ocupación territorial que desarticularon 
los antiguos sistemas indígenas.

 Tiene particular importancia, para el tema que vamos a analizar, 
el desarraigo de buena parte de la población rural indígena desde fines del 
siglo XVI, cuando la etapa de la conquista bélica dio paso a la reestructu-
ración del espacio productivo y a nuevas formas de tenencia de la tierra.

 El sistema reduccional, criterio que intentó “reducir a policía”, es 
decir a control, a vida urbana, a “polis”, a las comunidades indígenas tenía 
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dos finalidades esenciales: concentrar a la población para evangelizarla 
y perfeccionar el cobro de tributos. A la vez, generar la disponibilidad 
de nuevas tierras para distribuir entre los encomenderos y hacendados 
generadora temprana del latifundio.

 Esta estrategia, aplicada de México al Perú significaría entre 
fines del siglo XVI y primeras décadas del XVII, un verdadero cataclismo 
para las comunidades indígenas que sufrieron el peor de los castigos: el 
“desarraigo”. La pérdida de sus antiguos asentamientos, la integración 
a poblados con otras comunidades, con muchas de las cuales habían 
vivido en conflicto, y la presión de administradores y gobernantes se 
hicieron intolerables, generando pérdidas demográficas importantes 
e, inicialmente, una fuerte movilización de la población.

 Recién a fines del siglo XVII se estabilizó la situación de los in-
dios “forasteros”, es decir de los migrantes, con la finalidad de cobrarles 
tributos en cualquier lugar que residieran. Mientras tanto, los servicios 
en encomiendas, las mitas mineras, el yanaconazgo y múltiples formas 
de servicios personales (jurídicamente prohibidos) se unían a la nostal-
gia por la tierra propia y los sitios sagrados de la comunidad.

 En ese contexto podemos entender cómo las propuestas del 
barroco fueron recibidas por los indígenas urbanizados con notable en-
tusiasmo en tanto expresaban una visión del mundo que se aproximaba 
a aquellos valores ancestrales que se habían desdibujado en dos siglos 
de conquista.

1.- Integración
La cultura del barroco introdujo, en efecto, algunos elementos que se 
correspondían con claridad al modo de pensamiento indígena. Uno de 
ellos fue sin dudas el de la sacralización de las actividades humanas. El 
mundo indígena siempre vislumbró que todo tenía un sentido religioso y 
que era preciso satisfacer determinados rituales para acceder a deter-
minadas formas de respuesta. Esta relación mecánica con los dioses 
explica, aun hoy, cierto fatalismo del pensamiento indígena.

 Lejos de dividir lo sacral y lo secular, el pensamiento barroco 
fue tiñendo todo de una visión trascendente y dejando complejas huellas 
simbólicas en el territorio y en las vías de comunicación, y hasta en los 
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propios poblados y ciudades. Desde San Carlos Borromeo, “sacralizan-
do” el espacio rural con sus vía crucis y sacromontes en Europa, hasta 
las ermitas y oratorios en los cruces de camino, todo fue un devenir de 
hitos de referencia que hablaban de la omnipresente vigencia religiosa.

 En esto, la integración del pensamiento barroco con las creen-
cias indígenas fue plena. Las montañas donde vivían los dioses andinos 
(apus) eran ahora sacralizadas y cruces u oratorios las coronaban a la 
usanza de las antiguas pirámides. El culto retomaba su sentido ritual y 
procesional y se realizaba nuevamente al aire libre. Mas aun, las iglesias 
se esforzaban por llevar a su fachada los altares que tenían adentro, en 
un intento de proyectarse hacia el exterior.

 Luego de haber tardado casi medio siglo en superar el temor 
al espacio cerrado, los indígenas venían a recuperar el disfrute de los 
espacios sacros y ceremoniales al aire libre, complementado por los 
ámbitos internos de los templos.

 Una pléyade de arquitecturas religiosas estructuraría así la 
ciudad colonial donde la matriz eclesiástica abarcaba la mayoría de las 
funciones urbanas. Colegios, Hospitales, Pósitos, Alhóndigas, Oratorios, 
Seminarios, Universidades, Casas de Huérfanos o Expósitos, Boticas, 
las pilas de agua y otra serie de elementos, incluyendo incipientes fun-
ciones de beneficencia y bancarias, eran controladas desde la Iglesia y 
sus órdenes religiosas.

 La integración de estas cosmovisiones no era lineal. El hombre 
occidental seguía preocupado con construir la Historia, mientras que 
el indígena buscaba el cotidiano equilibrio que le asegurara la sobrevi-
vencia. Si las dinámicas y los tiempos eran diferentes, lo siguen siendo 
en nuestros días. Lo que es evidente es que hubo códigos comunes de 
comunicación en algo que deberíamos profundizar que son los meca-
nismos de culturas casi exclusivamente parlantes.

 Palabras, gestos, símbolos formaban un basamento cultural 
común para una sociedad estratificada habitualmente por razones de 
raza y linaje antes que por conocimientos o talentos. El dominio de las 
claves iconográficas, sus formas de relación y captación de mensajes, 
que hoy son solamente accesibles a estudiosos eruditos, eran domi-
nadas por el conjunto de la sociedad colonial.
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 Esto explica la notable integración cultural en las artes, la pre-
sencia cada vez más notoria del mundo natural y de las conceptualiza-
ciones indígenas, aun en los lugares donde el control civil o eclesiástico 
podría presuponerse más rígido. Baste pensar en la capilla Mayor de la 
Iglesia de Trinidad en las Misiones Jesuíticas del Paraguay, donde en-
contramos a ángeles tocando instrumentos musicales europeos como 
el órgano y a su lado otro ángel enarbolando maracas indígenas, para 
comprender que el control del siglo XVI había dado paso a una nueva y 
abarcante realidad social y cultural.

 La integración presupuso aceptar los códigos del barroco cató-
lico, pero también grandes márgenes de libertad para interpretarlos en 
la clave de sus propias convicciones culturales. En esto, la perpetuación 
de la memoria es notable como veremos en las ciudades superpuestas 
donde se “recuerdan” los antiguos sitios y espacios, como sucedía en 
Cajamarca en oportunidad de las fiestas del Corpus a fines del siglo XVII.

 Otro de los factores esenciales de esta integración cultural, es 
justamente la ritualización y el sentido lúdico que imprime el barroco 
a la vida cotidiana de la ciudad colonial. En Lima, a mediados del siglo 
XVII casi un tercio de los días del año tenía una razón de ser festiva, 
atendiendo preferentemente a los santos patrones y a devociones de las 
diversas parroquias y cofradías que aseguraban el éxito y convocatoria 
a sus responsables.

2.- Persuasión
uno de los objetivos centrales del barroco fue motivar a los receptores 
del mensaje de la fidelidad del mismo y de la necesidad de una actua-
ción acorde con ello. El mensaje cristiano tendía a teñir todos los actos 
de la vida, como ya hemos dicho, pero requería además una creciente 
dosis de sorpresa y misterio, de capacidad de conmover y convencer y 
finalmente, de lecturas y rituales codificados.

 En muchos casos se ha señalado el proceso sincrético de an-
tiguas creencias indígenas con lecturas cristianas. Sin dudas que hay 
acoples de calendarios litúrgicos y rituales, pero, sobre todo, hay una 
capacidad para impregnar a las antiguas divinidades en nuevas encar-
naciones de origen cristiano. Conocida es la relación de las festividades 
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del Inti Raymi incaico con el Corpus cristiano y la festividad del sol 
representada por el viril y el “sol” de la custodia o la vinculación entre 
Tonantzin y la Virgen de Guadalupe en México.

 Este fenómeno entra dentro de la “mestización” cultural y sin 
dudas que en ello tuvieron peculiar importancia los mecanismos peda-
gógicos de la evangelización. Los jesuitas en sus misiones del Paraguay 
mantuvieron vigente el idioma guaraní, como elemento de cohesión de 
las comunidades. Esto lo hicieron a despecho de las instrucciones del 
Rey en el sentido de que se les enseñara el castellano e inclusive sus 
imprentas, las primeras de toda la región, editaron sus textos en gua-
raní. Gracias a ello hoy el Paraguay es un país absolutamente bilingüe.

 Pero también aquí es necesario reflexionar sobre las formas de 
relación cultural entre culturas donantes y receptoras. Sin dudas que 
la superposición de los templos cristianos sobre antiguas “huacas” o 
adoratorios indígenas significaba, como se ha leído, un hecho de fuerza 
de la cultura dominante sobre cultura dominada. Pero también podemos 
percibir en este gesto un reconocimiento al carácter de un lugar sacral, 
a la permanencia de un sitio de culto y ello es lo que va a aflorar con 
nitidez durante el período barroco.

 Los itinerarios procesionales, la conformación de calles sacra-
les que hilvanaban en las grandes fiestas de Semana Santa y el Corpus 
los momentos paradigmáticos del diálogo entre las parroquias de los 
españoles y criollos con las de los indígenas, conformaban los elemen-
tos vertebradores de la geografía urbana en esta nueva clave barroca 
de vivir la ciudad.

 Los altares callejeros, las cruces, las estaciones de vía crucis, 
los oratorios a las salidas de los caminos (como las antiguas apachetas 
indígenas) son hitos urbanos que jalonan circuitos y recorridos cuyas 
referencias son compartidas por el conjunto de los habitantes de la 
ciudad y cuyas nomenclaturas urbanas las recogen hasta nuestros 
días, aunque hayan desaparecido físicamente los elementos que las 
justificaban.

 El ejercicio de la persuasión se prolongaba obviamente en el 
interior del templo, donde el indígena había terminado apoderándose 
del espacio a través de un proceso de dominio total de su caja mura-
ria mediante la utilización de la pintura mural, la yesería o un denso 
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equipamiento. Aquí es donde podemos ver la creciente presencia de 
la sensibilidad indígena en estas manifestaciones del arte americano, 
no solamente por la presencia de elementos formales de la fauna o 
la flora local, sino muy particularmente por la manera de modificar el 
espacio envolvente.

 Desde las yeserías y el azulejo en México hasta la pintura mural 
de la región andina es verificable una manera de aprehender y dominar 
el espacio interior mediante la decoración y el color. No se trata de un 
único programa, por el contrario, nos es posible verificar momentos di-
versos. Por ejemplo, en la pintura mural andina la utilización de grandes 
superficies semejando cuadros colocados sobre murales simulando 
telas de damasco o guadamecíes (que se colocaban habitualmente en 
iglesias españolas pero eran muy caros en América) darían paso luego 
a pinturas de lienzo y frisos decorativistas en zócalos y cenefas. 

 Posteriormente, estos lienzos tendrían menos importancia que 
las vistosas y costosas marquerías (algunas valían diez veces más que 
el cuadro) que adornaban, con grandes series didácticas, los interiores 
mientras la pintura mural cubría las bóvedas o artesonados de los templos.
 
 Pero además de todas estas instalaciones fijas que incluían 
retablos, púlpitos, ambones e imaginería diversa, podemos contabi-
lizar todo un equipamiento móvil de “andas”, altares portátiles y otras 
construcciones efímeras que acompañaban las solemnidades de los 
santos patronos, las fiestas mayores o los velorios con sus túmulos y 
las piras funerarias.

 La persuasión actuaba desde la razón y el sentimiento. La razón 
para entender las claves simbólicas, los programas iconográficos, la 
jerarquización de lo trascendente y divino frente a lo cotidiano y finito. 
La apelación a los sentimientos se proyectaba desde un arte capaz de 
conmover, de lograr revivir las circunstancias del mensaje cristiano, de 
introducir al espectador como parte activa del mismo.

 Ese papel protagónico del presunto observador se logra, no 
solamente por la instalación del sujeto en el centro del mensaje, sino 
también por la efectividad de la propia escenografía en que se desa-
rrolla la acción. Así los retablos son considerados como “máquinas” de 
persuadir, con un mensaje explícito de las jerarquías celestiales, de 
agrupamiento de los santos e imágenes de conformidad a la ortodoxia, 
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aunque esto de la ortodoxia en América fue también bastante relativo 
como lo demuestran las representaciones humanizadas de la Trinidad.

 El conmover a los sentidos, el envolver en un ámbito espacial 
irreal, pero al mismo tiempo claramente comprensible, donde conver-
gen las representaciones de un ritual teatralizado, la música, los olores 
de perfumes e inciensos junto a los propios de la colectividad humana, 
el cántico coral y participativo, el llanto y la risa, todo ello persuade de 
participar de una circunstancia trascendente que aparta de las duras 
condiciones de la vida colonial.

 Pero no todo fue un tema de sentimientos sino también una sutil 
elaboración de conocimientos y una notable capacidad creativa, donde 
podemos encontrar, como en Santo Tomás de Chumbivilcas (Cusco, 
Perú) la representación en una cruz de piedra en el muro, un Cristo que 
es solamente una oquedad en la pared por donde penetra un rayo de luz 
que simboliza abstractamente la presencia luminosa de la divinidad.

3.- Participación
el punto central de la inserción del barroco en la vida cotidiana ameri-
cana se debe a la participación, fundamentalmente de las comunidades 
indígenas, mestizas, criollas y aun de esclavos en esta nueva realidad 
social, calificada sobre todo en el medio urbano.

 Si los siglos XVI y XVII se habían caracterizado no solamente 
por sus procesos de dominación sino también de exclusión de la po-
blación indígena, configurando aquellas respuestas urbanas de las “dos 
repúblicas” donde los españoles vivían en el centro y los indígenas en 
las periferias, la nueva realidad del uso de la ciudad barroca marcó el 
fin de la segregación espacial.

 Las vías procesionales articulaban una serie de espacios urba-
nos sacralizados y los mercados formales e informales iban invadiendo 
el espacio público, mientras los indígenas retomaban sus hábitos de 
vida al aire libre.

 El abandono por parte de los españoles de los trabajos “de 
las manos”, dejó la tarea artesanal a cargo de los indios, mestizos y 
las “castas” que pronto introdujeron sus habilidades para los oficios 
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al mismo tiempo que incluyeron sus propios repertorios formales e 
icónicos. Esta circunstancia de retomar las antiguas tradiciones fa-
miliares indígenas del aprendizaje de oficios -que se emparentaba 
obviamente con la organización medioeval europea- significaría una 
forma de participación importantísima.

 
 Será frecuente que Obispos, Oidores y autoridades civiles co-
loniales tengan que acudir a estos artesanos, que muchas veces no 
saben ni dibujar ni siquiera leer, para resolver los problemas técnicos 
de sus templos y edificios, porque, lo que sí sabían era el construir. Esto 
les daría un sólido prestigio y un ascenso social que hizo que ya, desde 
fines del siglo XVII, hubiera tiendas de artesanos indígenas y criollos 
en los portales de las plazas mayores de las ciudades americanas, algo 
absolutamente impensado varias décadas atrás.

 De la misma manera, este efecto de la jerarquización del oficio 
por las “castas” arrastra al conjunto familiar y social, pues el mecanismo 
de aprendizaje se realizaba fundamentalmente en el seno de la familia y 
sus “allegados”. Esta visión de la familia extensa articula entonces dos 
elementos sustanciales del tejido social colonial: el núcleo indígena de 
parentesco y la acción laboral canalizada a través del gremio.

 Los gremios, donde hubo sin dudas diferencias entre los pro-
pios grupos de artesanos españoles e indígenas que a veces tenían 
organizaciones diferenciadas, como lo exigían los españoles de México 
en el primer tercio del siglo XVIII, marcaron otra forma de presencia 
activa de los estratos populares en la vida urbana colonial.

 A través del Gremio se canalizaban las modalidades de parti-
cipación ciudadana en las fiestas grandes, haciendo sus altares que, 
frecuentemente, estaban en competencia con los de los otros gremios 
o inclusive con los que el propio gremio había realizado el año anterior. 
Los gremios participaban orgánicamente en las procesiones con sus 
trajes, pendones, banderas y estandartes mostrando orgullosamente 
el sentido de pertenencia.

 Si esto sucedía en aquellas ocasiones en que la fiesta era del 
conjunto de la ciudad, podemos intuir lo que significaba la presencia 
cuando el gremio era el protagonista central del acontecimiento lúdico.
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 Aquí es preciso incorporar el tercer componente de este cam-
bio social de la vida urbana colonial, que se refleja en las Cofradías, que 
aglutinan a personas para la devoción de una determinada figura del 
santoral. Estas Cofradías acompañan el proceso de realización de los 
templos y suelen ser responsables de la construcción y mantenimiento 
de sus capillas o altares específicos.

 Sucede que cada Gremio tiene su Santo Patrono, así el de los 
pintores será San Lucas, el de los canteros San Mateo, el de los plateros 
San Eloy, el de los zapateros San Crispín y Crispiniano. Los gremios se 
harán cargo pues de la construcción de capilla o retablo en algún templo 
parroquial y festejarán en el mismo la fiesta anual del Patrono.

 Fue así que la construcción de retablos efímeros, el engala-
namiento de la plaza y atrio, los regocijos, música y comidas solían 
correr por cuenta de la Cofradía y del Gremio mostrando claramente la 
convocatoria desde ese espacio —que ya no es necesariamente de la 
periferia— a toda la comunidad.

 La Cofradía que vertebra la relación de los grupos populares 
con la actividad de la Iglesia, tiene a la vez otro componente social 
importantísimo ya que manifiesta la forma de asistencia más directa. 
La Cofradía se ocupa de ayudar a las viudas y los hijos de un cofrade 
desaparecido, como el Gremio acompaña a los familiares de artesanos 
fallecidos para concluir los trabajos pendientes, para vender sus herra-
mientas entre los socios, etc.

 Esta circunstancia se complementa con la presencia de las 
Órdenes Terceras formada por laicos que realizan sus propios templos 
junto a los conventos más importantes y colaboran con el manteni-
miento del culto. Fueron muy importantes en el Brasil, pero las hay en 
México, Perú y otros países.

 El grupo de parentesco indígena (Ayllu en la región andina o 
Callpulli en México) vinculado a la tarea laboral del gremio y éste arti-
culado a la tarea religiosa y asistencial de la Cofradía, conforman una 
sólida urdimbre que durante el siglo XVIII marcará el crecimiento de 
estos grupos sociales dentro de la vida colonial.

 Puede alguien plantear que todo esto pudo hacerse sin el pro-
ceso de la cultura barroca, pero ello hubiese sido muy difícil ya que 
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las formas de manifestación de estos grupos sociales, protagonistas 
centrales del mundo barroco, no hubieran tenido la posibilidad de par-
ticipación y exteriorización que alcanzan en este momento. Por otra 
parte la Iglesia, gran mecenas y comitente de las artes, podía no haber 
requerido la plena participación de estos talleres indígenas y criollos 
que se multiplicaron en todo el continente.

 Hemos localizado familias de canteros trabajando por períodos 
mayores de 150 años en algunas regiones, hay contratos de pintores 
para hacer 400 cuadros en tres meses, lo que evidencia el tamaño que 
debían tener los talleres de aprendices y oficiales para atender pedidos 
de esta envergadura.

 Los testimonios de la vida urbana del siglo XVIII nos presentan 
a la fiesta como un centro dinámico de la actividad social y un elemento 
catalizador de un proceso de integración de las artes y de la participa-
ción del conjunto de la sociedad.   

 Persuasión del mensaje cristiano y formas activas de parti-
cipación constituyen el núcleo conceptual del barroco americano, un 
momento histórico que posibilitó la integración de diversos sectores 
sociales en un programa artístico y cultural común.

4.- El barroco expresa la modernidad americana
El replantear la historiografía sobre el barroco americano, lejos de 
llevarnos a la visión encadenada y finalista de un supuesto “provin-
cialismo” en las artes, nos ubica frente a una realidad incontrastable: 
el barroco fue un momento de plena “modernidad” americana muy 
superior a lo que nos depararía la aventura neoclasicista de fines del 
XVIII y comienzos del XIX.

 Esta modernidad se expresaría en los profundos cambios so-
ciales y culturales que el barroco posibilitó en la sociedad americana, 
en las obras de arquitectura que superan cuantitativa y no pocas ve-
ces cualitativamente lo que se produce en España, en la creación de 
una estructura de producción artesanal con escuelas regionales de 
notable presencia. Pero sobre todo se expresa en las posibilidades de 
participación y ascenso social que el movimiento generó. Todo ello será 
dejado de lado por la imposición de nuevos cánones del buen gusto que 
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la Academia ejerció despóticamente sin llegar siquiera a aproximarse 
a los niveles de calidad de las manifestaciones barrocas.

 La supuesta modernidad el “despotismo ilustrado” fue percibida 
en América como un elemento de ruptura del proceso de integración 
social y cultural que tuvo, en definitiva, más de despotismo que de ilus-
tración. Sin dudas que era distinto el programa de desarrollo imperial 
para la metrópoli que para la colonia, pero además los funcionarios 
ultramarinos se empeñaron en aplicarnos remedios para enfermedades 
que no teníamos y acentuaron las que efectivamente padecíamos.

 La expulsión de los jesuitas marcó, quizás más en España y sus 
dominios que en Portugal, el fin de una instancia que había mostrado la 
posibilidad de desarrollo del mundo indígena a través de las artes y del 
afianzamiento de algunos de sus rasgos culturales. Este ensayo social, 
económico y cultural de las misiones del Paraguay, que ya se extendía 
a Moxos y Chiquitos, era una demostración palpable del nuevo camino 
que el barroco potenciaba.

 Con el proyecto metropolitano de Carlos III, la posibilidad de 
la modernidad barroca americana quedó trunca. El “despotismo ilus-
trado” terminó en la llamada independencia —en realidad un relevo de 
tutelas— y aun hoy los americanos seguimos siendo en buena parte 
barrocos, como lo testimonian nuestras exitosas literaturas donde lo 
real se convierte en mágico. 

 Como señalábamos en otra oportunidad: El tiempo del barroco 
americano articula, como ningún otro momento histórico, esa conjun-
ción del mundo indígena entre el “estar” y el “ser”, entre el recuperar 
los ancestros en los escenarios familiares y el alcanzar el protago-
nismo desde adentro de su propia experiencia participativa. En esto, 
el barroco ofrece el camino de ir construyendo una nueva identidad 
superadora del conflicto de la conquista, pero sin alcanzar a soslayar 
la dependencia. Ello explica ciertas obstinadas resistencias a aquel 
orden impuesto desde una administración lejana. Ese mismo orden 
metropolitano que buscó destruir lo barroco y su aceptación popular, 
para recuperar el carácter autoritario de un despotismo miope, cuya 
veta ilustrada pero ahistórica era incapaz de comprender esa profunda 
realidad americana.
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 Continuamos también con ese sentido entre festivo y trágico de 
la vida, donde ya persuadidos seguimos nostálgica e insistentemente, 
en tiempos de creciente exclusión social, exigiendo la participación 
que alguna vez, aunque sea parcialmente, logramos tener en aquellos 
tiempos de nuestra modernidad barroca.
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Resumo
Não se trata de sugerir, aqui, uma relação de 
“influência” ou “modelo”, nem tampouco de 
qualquer reflexão comparativa, do ponto de 
vista estilístico, entre as pinturas da Casa de 
Padre Toledo, em Minas Gerais, Brasil, e aque-
las do Palácio de Queluz, em Portugal. Indica-
se, tão somente, uma aproximação entre o 
tema dos Cinco Sentidos, presente num dos 
ambientes da Corte em Portugal, de um lado; e 
a adoção da mesma ideia iconográfica, de ou-
tro; por parte do gosto pictórico em pequenas 
cortes eclesiásticas implantadas no Brasil do 
século XVIII. A alegoria das quatro estações e 
as naturezas-mortas da Sala das Merendas do 
Palácio de Queluz, como alusões ao paladar, 
combinadas à alegoria da visão, tão claramente 
representada no Toucador da Rainha, poderiam 
fazer parte de um contexto cultural mais amplo, 
relacionado à importância atribuída aos Cinco 
Sentidos no pensamento setecentista. Por sua 
vez, na Sala de Jantar e no Salão Principal da 
Casa de Padre Toledo encontram-se igualmen-
te representações de frutas e de alegorias dos 
Cinco Sentidos, também datadas da segunda 
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Abstract
It is not a matter of suggesting, here, a relation-
ship of “influence” or “model”, nor of any compa-
rative reflection, from a stylistic point of view, 
between the paintings of the House of Padre 
Toledo, in Minas Gerais, Brazil, and those of Queluz 
Palace in Portugal. It only indicates an approxi-
mation between the theme of the Five Senses, 
present in one of the environments of the Court 
in Portugal, on the one hand, and the adoption of 
the same iconographic idea, on the other; on the 
part of the pictorial taste in small ecclesiastical 
cuts implanted in 18th century Brazil. The alle-
gory of the four seasons and the still lifes of the 
Queluz Palace Picnic Hall, as allusions to taste, 
combined with the allegory of vision, so clearly 
represented in the Queen’s Dressing Table, could 
be part of a broader cultural context, related to 
the importance attributed to the Five Senses in 
eighteenth-century thinking. In turn, in the Dining 
Room and in the Main Hall of the House of Padre 
Toledo there are also representations of fruits and 
allegories from the Five Senses, also dating from 
the second goal of the 18th century. In this text, a 
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Duas moradas separadas pelo Oceano Atlântico: o Palácio de Queluz, 
em Portugal; e a Casa de Padre Toledo, na cidade de Tiradentes, em 
Minas Gerais, Brasil. Ambas possuem decorações com pinturas que 
trazem diferentes formas de apresentar o tema dos Cinco Sentidos. 
Embora próximas no tempo, as pinturas de Queluz dizem respeito às 
escolhas culturais da monarquia portuguesa, ao sabor das experiências 
libertinas do século XVIII; enquanto as pinturas de Tiradentes revelam 
um ambiente intelectual que permeou a Inconfidência Mineira contra 
a Coroa Portuguesa.

O Palácio de Queluz
O Palácio de Queluz resulta de uma transformação do Palacete dos 
Marqueses de Castelo Rodrigo, cujo núcleo inicial fora construído no 
final do século XVI e do qual restam apenas as estruturas1. A primeira 
fase de construção do Palácio de Queluz propriamente dito ocorreu 
entre 1747 e 1758, pelo arquiteto formado na Escola de Mafra, Mateus 
Vicente de Oliveira, iniciada por ordem de D. Pedro (futuro D. Pedro III, 
a quem pertencia a Casa do Infantado desde 1742)2. Manuel Vicente 
de Oliveira possivelmente teria definido o projeto dos novos edifícios 
que dariam a Queluz seu caráter de palácio de veraneio, onde a relação 
entre a arquitetura e jardins se tornaria indissociável3. O casamento de 

1. FERNANDES PEREIRA, José. “A Arquitetura da Corte na Segunda Metade do Século 
XVIII” [in] PEREIRA, Paulo.  História da Arte Portuguesa. Vol. 3. Lisboa: Temas & 
Debates, 1997, p. 82. Ver BRANDÃO, Angela. “As estações e os sentidos: um convite 
aos prazeres no Palácio de Queluz” [in] FREIRE, L.A. et alli (org.) Anais do XXX-
VII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. História da Arte em Transe: (i)
materialidades na arte. Salvador: CBHA, 2017. Disponível em: ttp://cbha.art.br/colo-
quios/2017/anais/pdfs/Angela%20Brandao.pdf Acesso em 08 de março de 2019.

2. Tratava-se, portanto, de uma adaptação do antigo Palácio dos Marqueses de Castelo 
Rodrigo, além da construção da ala da Capela e das futuras salas do Trono e da Músi-
ca. FERRO, Maria Inês. Queluz, o Palácio e os Jardins. London: Scala Arts & Heritage, 
2014, p. 11.

3. FERNANDES PEREIRA, José. Op. Cit., p. 82.

metade do século XVIII. Ensaia-se, neste texto, 
um exercício comparativo entre os dois conjun-
tos pictóricos.
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comparative exercise between the two pictorial 
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D. Pedro III com a princesa herdeira, D. Maria I, em 1760, fez com que o 
Palácio de Queluz passasse a ocupar, a partir de então, um papel central 
na política portuguesa4.

 A segunda fase de construção ocorreu entre 1760 e 1786, sob 
direção do arquiteto francês Jean Baptiste Robillon5. Neste período, 
as Salas de Música e do Trono foram redecoradas sob a supervisão 
de Mateus Vicente de Oliveira. O arquiteto francês, porém, ficou res-
ponsável pela construção e decoração dos Interiores da ala poente: 
“Pavilhão Robillon”, Escadaria Robillon, Fachada de Cerimônias e tra-
çado dos jardins6. 

 A atuação de Robillon no plano decorativo do Palácio de 
Queluz transformou uma moradia ainda rústica num elegante palácio 
de veraneio, contribuindo para torná-lo um dos mais importantes edifí-
cios civis do rococó em Portugal7. Os jardins foram concebidos segundo 
influência francesa. Para o interior, Robillon produziu ambientes de luxo, 
com decoração em talhas e espelhos, contando com a colaboração de 
decoradores franceses como Pierre Larrie, Jean-François Craignier e 
Guillaume Lautier e do escultor Jacques-Antoine Collin, aos quais se 
somaram artífices portugueses, como o entalhador Faria Lobo8. 

 A terceira e última fase construtiva do Palácio de Queluz foi 
dirigida pelo arquiteto Manuel Caetano de Sousa entre 1786 a 1792, 
quando se ergueu o Pavilhão D. Maria, onde havia a antiga Casa da 
Ópera, demolida para que se fizesse a nova edificação que hoje serve 
de residência para Chefes de Estado Estrangeiros em visita oficial a 
Portugal9. Embora entre 1747 e 1807 o Palácio de Queluz tenha sofrido 

4. PIMENTEL, António Filipe. Palácio de Queluz [in] Dicionário da Arte Barroca em Por-
tugal. Lisboa: Presença, 1989. pp. 390-394.

5. Jean Baptiste Robillon nasceu em Paris, trabalhou na França como discípulo do ou-
rives Thomas Germain, com quem colaborou na construção da Igreja de Saint-Lou-
is do Louvre em 1740, demolida em 1852. Seu aprendizado se deu essencialmente 
voltado para as artes aplicadas e, como desenhista e gravador, Robillon se dirigiu a 
Portugal, no Reinado de D. João V, chegando em Lisboa a meados do século XVIII. 
A mudança de Robillon para Portugal talvez estivesse relacionada ao fato de que D. 
João V havia encomendado, anos antes, ao ateliê de Thomas Germain, uma suntuosa 
baixela de prata. Não há notícias dos primeiros anos de Robillon em Portugal, até ser 
chamado a trabalhar em Queluz para o infante D. Pedro, uma vez que Mateus Vicen-
te fora deslocado para os trabalhos urgentes de reconstrução de Lisboa.

6. FERRO, Maria Inês. Op. Cit., p. 11.
7. PIMENTEL, António Filipe. Jean Baptiste Robillon [in] Op. Cit., pp. 415-416.
8. FERNANDES PEREIRA, José. Op. Cit., p. 83.
9. FERRO, Maria Inês. Op. Cit., p. 11. 
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várias transformações10, é considerado como um dos mais importantes 
exemplos de arquitetura civil do Rococó.

A Casa de Padre Toledo
A Casa de Padre Toledo, em Tiradentes, Minas Gerais, pertenceu ao 
Padre Luís Vieira da Silva e, depois de sua transferência para Vila Rica 
passou a ser habitada por Carlos Corrêa de Toledo, o Padre Toledo11. Esta 
morada é considerada como um dos mais importantes edifícios civis 
da arquitetura no Brasil Colonial, com aproximadamente oitocentos 
metros quadrados, erguida sobre um plano elevado chamado de Largo 
do Sol. A documentação primária não permite uma datação segura, 
porém se trata de um edifício de segunda década da segunda metade 
do século XVIII, cujas primeiras notícias documentais datam de 1777. Foi 
acrescido do torreão ou mirante, um anexo de dois andares, mencionado 
como “sobrado místico” nos Autos da Devassa da Incofidência Mineira, 
por encargo do Padre Toledo, durante os doze anos em que viveu na 
casa, para, talvez, dotar-lhe de um sentido monumental e dar-lhe um 
aspecto assobradado12. 

 No sequestro de bens do Vigário Carlos Corrêa de Toledo, du-
rante a Devassa, podem ser encontrados elementos para que ali ocor-

10. De acordo com José Fernandes Pereira, os trabalhos se davam “segundo as neces-
sidades do momento – ou da fantasia de quem os ia ditando(...)”. Para ele, o Palácio 
de Queluz “despreza a retórica expressiva e substitui-a pela graça, pela futilidade 
indispensável à vida. FERNANDES PEREIRA, José. Op. Cit., p. 83.

11. Carlos Corrêa de Toledo e Melo nasceu na Vila de São Francisco das Chagas de 
Taubaté, Capitania de São Paulo, em 1731. Foi designado vigário, em 1777, da Matriz 
de Santo Antônio de São José del Rei, hoje Tiradentes, e presbítero do hábito de São 
Pedro. Por seu envolvimento na Inconfidência Mineira, foi preso aos 59 anos, em 
1789. Permaneceu retido na Fortaleza de São Julião até ser transferido para uma 
prisão eclesiástica em Lisboa, onde morreu em 1803.  Do ponto de vista político, a 
participação de Toledo na Inconfidência Mineira ficou reconhecida como uma das 
mais intensas e ativas. CHIAVENATO, Julio José. As Várias Faces da Inconfidência 
Mineira. São Paulo: Contexto, 2000. pp. 23, 45 e ss.  MAXELL, Kenneth. A Devassa da 
Devassa. A Inconfidência Mineira: Brasil e Portugal. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 
pp. 118, 145-146. MOTA, Carlos Guilherme. Ideia de Revolução no Brasil 1789-1801. 
Petrópolis: Vozes, 1979. pp. 48-83. Segundo Mota, o Padre Toledo propunha uma 
alforria geral dos escravos como elemento para uma revolução.

12. DORNELLES DANGELO, André Guilherme et allii (org.) Museu Casa Padre Toledo: 
memória da restauração artística e arquitetônica. Belo Horizonte: Fundação Rodrigo 
Mello Franco Andrade, EA, UFMG, 2012. pp. 35, 78-81. Fundação Rodrigo Melo de 
Franco Andrade.  https://www.ufmg.br/frmfa/museu-padre-toledo/ acesso em 21 de 
novembro de 2014.
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ressem festas e refeições solenes, indicando um ambiente marcado 
pelo “douceur de vivre” Setecentista13:

 Doze cadeiras de cabiúna, com assento de tripé carmesim; uma 
mesa grande de cabiúna (...) três dúzias de pratos finos da índia; doze 
copos de vidro, entre grandes e pequenos; três bules de louça da índia; 
duas terrinas de louça de Lisboa; sete charões de louça de Lisboa, ou 
pratos compridos, entre pequenos e grandes; quatro pratos de estanho 
grandes (...) uma dúzia de xícaras e outros tantos pires de louça da índia 
(...) Leandro Angola, cozinheiro; José Mina, que toca trompa; Antônio 
Angola, que toca rabecão14.

 Para Lemos e D’Angelo, “os interiores rebuscados artisticamen-
te, o mobiliário diversificado, o luxo das alfaias, a biblioteca, a presença 
dos escravos domésticos prendados, a versatilidade de usos da casa, 
entre outros aspectos, demonstram os ritos de intimidade com sinais 
de hábitos modernos. Esses sentidos de intimidade se somam ao papel 
político do Padre Toledo como inconfidente”. Citando Jancsó, conside-
ram a casa de Padre Toledo como exemplo da “politização da vida pri-
vada”15. Tal sentido político estampado sobre o espaço privado permite 
compreender a presença das pinturas de frutas na sala de jantar e de 
alegorias pagãs no forro da sala principal da casa deste personagem do 
clero ilustrado, um “homem de luzes” – como foi designado nos Autos 
da Devassa16, e que procurou organizar em torno de si um ambiente 
religioso, civil e político próprio do século XVIII.

13. DORNELLES DANGELO, André Guilherme; BORGES LEMOS, Celina. Solar “Casa Pa-
dre Toledo”: o bem cultural como uma conjunção ritualística de espaços e tempos 
limiares [in] MENDONÇA, I.; CARITA, H. e MALTA, M. (org.) A Casa Senhorial em 
Lisboa e no Rio de Janeiro. Anatomia dos Interiores. Lisboa, Instituto de História 
da Arte (IHA) – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa; Rio de Janeiro: Escola de Belas Artes (EBA) – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 2014. pp. 69, 71.

14. IHGB – Rio de Janeiro. Autos de sequestro em bens do vigário Carlos Corrêa de 
Toledo e Melo. 1789. [DL 101.3] 

15. JANCSÓ, István - A Sedução da Liberdade: cotidiano e contestação política no final 
do século XVIII [in] MELLO E SOUZA, Laura (org.). História da Vida Privada no Brasil. 
Cotidiano e vida privada na América Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 
1997, pp. 387- 437 apud DORNELLES DANGELO, André Guilherme; BORGES LEMOS, 
Celina. Op. Cit.

16. Autos da Devassa da Inconfidência Mineira. Vol. 7. Brasília, Belo Horizonte: Imprensa 
Oficial de Belo Horizonte, 1982.
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As pinturas das Salas das Merendas
e do Toucador no Palácio de Queluz

A Sala das Merendas e a Sala do Toucador do Palácio de Queluz, em 
Portugal, fazem parte do conjunto de espaços edificados e decorados 
durante a atuação do arquiteto francês Jean Baptiste Robillon. As de-
corações estariam finalizadas em 1767. Como uma morada real desti-
nada a festas e veraneio, o Palácio de Queluz foi cenário dos chamados 
“refrescos” e jantares oferecidos a convidados17. No entanto, a Sala das 
Merendas (Fig.1) não era o lugar destinado às grandes refeições, que 
seriam abrigadas pela Sala de Jantar do Palácio, mas sim um ambiente 
íntimo e de relativas pequenas dimensões, reservado à alimentação 
privada dos membros da Corte em “dias comuns”. 

 O teto em madeira da Sala das Merendes tem estrutura que re-
presenta um favo de mel e foi realizado pelo carpinteiro José da Silva, 
segundo a documentação. A decoração das paredes foi executada em 
pasta de papel dourada, que emoldura quatro grandes telas representan-
do merendas de caça, aludindo aos prazeres da gastronomia ao ar livre 
e também às Quatro Estações do ano. Aos lados das cenas de refeições 
no campo, encontram-se pinturas de natureza morta de formato oval, 
constituindo um conjunto de seis tondos com bandejas com frutas e aves.

 O Toucador da Rainha (Fig. 2), por sua vez, é composto por um 
teto com decoração floral, em forma de cesta e pelo piso em parquet; 
além de uma rica decoração parietal em rocaille feita de pasta de pape-
lão dourada e policromada que emoldura espelhos e telas pintadas com 
figuras de crianças com roupas da época. As pinturas foram atribuídas 
a João Valentim, sob direção de José Conrado Rosa18. Caracteriza um 
espaço representativo da cultura do século XVIII, um boudoir, como 
lugar de privacidade19, uma espécie de alcova que sintetiza o sentido 
de libertinagem. O boudoir, segundo Mariana Marques, era o “esconde-
rijo preferido para o devaneio, a volúpia e o luxo20” ou um “enclave de 

17. FERRO, Maria Inês. Queluz: o Palácio e os Jardins. Op. Cit., p. 34.
18. Poderiam ter sido realizadas, sem comprovação, no decorrer de um restauro en-

tre 1799 e 1800, ordenado pela Princesa Carlota Joaquina, portanto, em momento 
posterior à decoração da Sala das Merendas, o que enfraqueceria, em certa medida, 
nossas hipóteses. Cf. FERRO, Maria Inês. Op. Cit., pp. 89-92.

19. Ver RYBCZYNSKI, Witold. Casa: pequena história de uma ideia. Rio de Janeiro: Re-
cord, 1999.

20. TEIXEIRA MARQUES, Mariana. Fanny e Margot, Libertinas: o aprendizado do corpo 
e do mundo em dois romances eróticos setecentistas. São Paulo: FAP-Unifesp, 2015, 
pp. 72-73.
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sonho, de evasão e de vertigem21”. Território essencialmente feminino, 
decorado com requinte, muitas vezes com pinturas de temas licencio-
sos, iluminação calculada e espelhos, o boudoir se tornou, na literatura 
libertina, segundo a mesma autora, o “local privilegiado da expressão 
das fantasias, segredos amorosos e autoerotismo22”. 

 O Toucador da Rainha do Palácio de Queluz apresenta, portanto, 
um percurso iconográfico completo sobre a “toilette” masculina e fe-
minina do século XVIII, que pode ser seguida através dos onze painéis, 
onde crianças se vestem e se enfeitam23. É notável, no Toucador de 
Queluz, a importância dada aos espelhos, tornados possíveis, do ponto 
de vista tecnológico, em dimensões e quantidades até então inespe-
radas. Uma novidade de decoração que passou a fazer parte das casas 
aristocráticas e burguesas, segundo Marques, associado à cultura do 
supérfluo e da libertinagem, como uma exaltação do amor próprio: a 
promessa de felicidade e prazer no conhecimento e na observação do 
próprio corpo – como uma etapa para a sedução. Com efeito, roupas e 

21. DELON, M. L’Invention du boudoir, p. 20 apud TEIXEIRA MARQUES, Mariana. Op. 
Cit., p. 73

22. TEIXEIRA MARQUES, Mariana. Op. Cit., p. 73.
23. FERRO, Maria Inês. Op. Cit., p. 89.

Figura 1 – Sala das Merendas 
(aspecto). Jean Baptiste 
Robillon, 1762-67 Pavilhão 
Robillon. Palácio de Queluz, 
Portugal. Foto da autora.
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preparação do corpo se tornaram elementos de um ritual complexo e 
elaborado, associado à auto-observação no espelho24.

As pinturas do Salão Principal
e da Sala de Jantar em Tiradentes

Na pintura do forro do salão principal da Casa de Padre Toledo, em 
Tiradentes, Minas Gerais, podemos ver representações alegóricas dos 
Cinco Sentidos (Fig. 3). São pinturas a têmpera e cola em cinco pai-
néis, sobre madeira, emoldurados pela divisão estrutural do forro em 
cinco gamelas, com quatro trapézios laterais e um elemento central, 
retangular. O espaço de cada painel é predominantemente ocupado por 
molduras de medalhões com elementos de decoração rococó, rocalhas 
em tons suaves, porém avivados pelo recente restauro25. Ao centro 
de cada um dos medalhões, estão representados, um a um, os Cinco 
Sentidos por meio de casais galantes, em repouso, junto à natureza, 
com paisagens ao fundo sinalizam, por meio de gestos e atributos, o 
Sentido a que fazem referência.

 Os Cinco Sentidos são representados a partir da mitologia 
clássica26. O Tato, no painel central, é Hermes (ou Mercúrio) e Vênus 
(ou Afrodite), que enfatizam o gesto do toque das mãos. Nos painéis 
laterais, o Olfato é Eros que oferece uma flor para que Psiquê sinta seu 

24. TEIXEIRA MARQUES, Mariana. Op. Cit., 118, 220, 121.
25. REIS VELOSO, Bethania et allii. “Crônicas de um Processo: Casa do Padre Toledo e 

os Históricos de suas Restaurações” [in] DORNELLES DANGELO, André Guilherme et 
allii (org.) Museu Casa Padre Toledo: memória da restauração artística e arquitetônica. 
Belo Horizonte: Fundação Rodrigo Mello Franco Andrade, EA, UFMG, 2012. pp. 78-90.

26. Adotamos, de modo geral, a identificação dos personagens mitológicos apresentada 
em Museu Casa Padre Toledo. Cartilha do Setor Educativo. Coordenação Geral Rodri-
go Minelli Figueira. Elaboração e Textos. Regina C.R. T. Silvado. Pesquisa Celina Bor-
ges Lemos. Belo Horizonte: Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade. Universida-
de Federal de Minas Gerais, s/d. De acordo com a cartilha “não foi possível identificar 
os grupos que representam a visão e a audição. Os outros são Tato como Hermes e 
Afrodite, Olfato Eros e Psiquê e Paladar Dionísio e Ariadne”. Ver também QUINET 
DE ANDRADE PIFANO, Raquel.  “Os ‘cinco sentidos’ ou o domínio das paixões” [in] 
A Arte da Pintura: Prescrições Humanistas e Tridentinas na Pintura Colonial Mineira. 
2008. Tese de doutorado. Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, p. 177. A interpretação iconográfica se pauta pela Iconologia de Cesare Ripa, 
segundo Raquel, uma das fontes imagéticas para tais pinturas. Pedro Germano Leal, 
no entanto, apresentou as gravuras que teriam sido utilizadas como modelo pelo 
pintor de Tiradentes. Ver GERMANO LEAL, Pedro. “Los Sentidos en Exilio: a propó-
sito de las pinturas en los techos de la Casa de Padre Toledo en Tiradentes, Minas 
Gerais (Brasil)” [in] II Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores del Barroco 
Iberoamericano: Arte y Patrimonio: tráficos transoceánicos, Universitat Jaume I. 2015.
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perfume; a Visão é um casal não identificado, possivelmente Narciso e 
Eco que observam um espelho, enquanto um cão se agita; a Audição, 
representada possivelmente como Apolo que toca a lira para que a per-
sonagem feminina, talvez Dafne, ouça a música, sinalizando a audição 
ao aproximar uma das mãos ao ouvido direito. O Paladar, como uma 
bacante ou Ariadne que sustenta um jarrão e oferece, um cálice de vinho 
a Baco, ambos sentados sob uma videira, com alguns alimentos dispos-
tos em recipientes e um cão adormecido. Para Raquel Quinet Pifano, 
no capítulo de sua tese “Os cinco sentidos ou o domínio das paixões”, a 
presença de Mercúrio está relacionada ao fato de ser o deus protetor 
dos pastores, caracterizando o ambiente próprio da poesia arcádica e 
seu sentido bucólico. Por outro lado, de acordo com a mesma autora, 
Mercúrio aparece como referência ao valor de politesse e cortesania”27.

 Já o forro da Sala de Jantar da Casa de Padre Toledo (Fig. 4) está 
decorado com pinturas de naturezas-mortas. O cômodo, certamente 
destinado a abrigar refeições solenes da casa, apresentava aos con-
vidados um raro exemplar de pinturas deste gênero no Brasil Colonial.  
São, tal como no forro do Salão Principal, pinturas a têmpera e cola 
sobre madeira, em cinco painéis, igualmente emolduradas pela divisão 
estrutural do forro em cinco gamelas, com quatro trapézios laterais e 
um elemento central, quadrangular, formando medalhões28. Ao centro 
de cada um dos cinco medalhões, estão representados recipientes com 
frutas: fatias de melancias ao centro; e, nas laterais: uvas, pêssegos, 
ameixas ou jabuticabas, e romãs ou abacaxis29.

27. Em suas palavras: “a representação de Mercúrio na pintura em Tiradentes parece 
confirmar o enunciado de fundo dessas pinturas que é o ideal de sociedade de corte 
entendido como um projeto de civilidade necessário para aquele lugar tão distante 
e carente de politesse. Raquel identificou também o personagem relativo à audição 
com Apolo, deus da música. cf. QUINET DE ANDRADE PIFANO, Raquel. Op. Cit., 
2008. pp. 182, 198, 185-186.

28. REIS VELOSO, Bethania et allii. Op. Cit., pp. 78-90.
29. Por sugestão do Prof. Amilcar Torrão Filho, durante o encontro “No Embalo da 

Rede: Trocas Culturais, História e Geografia Artística do Barroco na Portuguesa 
América” as frutas representadas poderiam ter relação com o livro Frutas do Brasil: 
numa nova, e ascética Monarchia, consagrada à Santíssima Senhora do Rosário. Fac-
-símile da edição de Lisboa: António Pedroso Galrão, 1702. Apresentação de Ana 
Hatherly. Lisboa: Biblioteca Nacional, 2002. de Frei Antonio do Rosario (1647-1704). 
“Por meio das sedutoras imagens das exóticas frutas brasileiras, Frei Antonio do 
Rosário propõe-se ensinar e propagar a essência da filosofia cristã, com seus pre-
ceitos morais”. BIRON, Berty R. R. Frutas do Brasil: uma alegoria do novo mundo 
[in] Revista do Núcleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 2, 
n° 3, nov. 2009. pp. 47-57. Ver BRANDÃO, A. Do Pecado da Gula ao Douceur de Vivre: 
Fontes Escritas para uma Natureza Morta [in] BRANDÃO, A. Et alli. (orgs.). História 
da Arte: Coleções, Arquivos e Narrativas. Bragança Paulista: Margem da Palavra, Edi-
torial Urutau, 2016. pp. 427-441.
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 Nada sabemos a respeito da autoria dessas pinturas. Poderia 
buscar-se um esforço de atribuição, comparando as pinturas realizadas 
na Igreja Matriz de Santo Antônio, por exemplo, onde trabalharam pinto-
res como Manoel Victor de Jesus30. No entanto, estudos documentais 
e análise comparativa formal ainda deverão ser realizados para que se 
chegue a uma mínima possibilidade de atribuição de autoria para as 
pinturas da Casa de Padre Toledo.

30. Manoel Victor de Jesus. (Tiradentes ou São José del Rey 1755c. - 1828) Há pinturas 
suas feitas para o órgão da Matriz em 1798 e o quadro do Batistério. Manoel Victor de 
Jesus realizou também obras que merecem ser observadas, comparativamente, como 
aquelas dos forros das Igrejas de Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora das 
Mercês, também em Tiradentes. Ver RODRIGUES SANTOS FILHO, Olinto. A Matriz de 
Santo Antônio em Tiradentes. IPHAN, 2011. pp. 124-129,147. Disponível em: http://
portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/matriz_santo_antonio_em_tiradentes.pdf. 
Acesso em 7 de dezembro de 2018.

Figura 2 - Toucador da Rainha. 
João Valentim (atr.), sob 

direção de José Conrado Rosa. 
Ambiente projetado por Jean 

Baptiste Robillon, 1762-67. 
Reformado em 1799-1800. 

Palácio de Queluz, Portugal. 
Foto da autora.
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Livros de Receitas: do pecado da gula
ao regramento do paladar

A relação entre alimentos e os períodos do ano, apresentada pelas 
pinturas da Sala das Merendas do Palácio de Queluz, em que as refei-
ções ao ar livre estão associadas às Quatro Estações, foi sugerida nos 
primeiros livros de culinária em língua portuguesa. O primeiro livro de 
receitas editado em Portugal, em 1680, Arte de Cozinha, de Domingos 
Rodrigues, cozinheiro principal de D. Pedro II, estabelecia uma rela-
ção entre os banquetes e os períodos do ano, divididos pelos meses: 
“Forma de como hão de dar os banquetes em todos os meses do ano31”. 
O Cozinheiro Moderno, de Lucas Rigaud, escrito cem anos depois, ainda 
que  estabelecesse um confronto crítico em relação à Arte de Cozinha de 
Rodrigues, demonstrava o consumo de alimentos relacionados às esta-
ções do ano, com efeito, de modo mais consciente O capítulo “Do tempo 
para se colherem as frutas para se comer e guardar para o Inverno, e 
dos diferentes modos de se prepararem”. Assim dividia as frutas entre 
as que se comem no Verão, as frutas de outono e frutas de inverno32.

 A alimentação, por meio de um longo processo de regramento 
que se iniciara a partir do século XV, vivenciado pelas cortes europeias, 
notadamente italiana e francesa, deixou de lado os exageros e glutona-
rias das cortes medievais, em  favor de uma etiqueta e uma métrica que 
criaram banquetes rigorosamente organizados em etapas e porções, 
nas quais as quantidades excessivas cederam lugar ao refinamento e 
à complexa elaboração dos pratos. Esta transformação do comer foi 
tratada por diferentes autores de história da alimentação33 e pode ser 
observada tanto no livro de Domingo Rodrigues, de 1680 e, de maneira 
mais clara, no livro de Lucas Rigaud de 1780. Tal processo de regramento 
do paladar e superação da gula foi extensivo às pequenas cortes for-
madas na Colônia, como se poderia verificar pela presença do livro de 
Rigaud, O Cozinheiro Moderno, na biblioteca do Bispo de Mariana, Dom 
Domingos da Encarnação Pontével34. 

31. RODRIGUES, Domingos. Arte de Cozinha dividida em três partes. Prefácio de Alfredo 
Saramago. Sintra, Colares, s/d.

32. RIGAUD, Lucas. Cozinheiro Moderno ou Nova Arte de Cozinha. Prefácio de Alfredo 
Saramago. Sintra: Colares, 1999. p. 286.

33. Ver, por exemplo, FLANDRIN, Jean-Louis. Da dietética à gastronomia ou a liberação 
da gula [in] FLANDRIN, J.L. e MONTANARI, M. História da Alimentação, São Paulo: 
Estação Liberdade, 2008. p. 687

34. Inventário de Dom Frei Domingos da Encarnação Pontével, 1793, armário I, 4ª ga-
veta, livro. Arquivo Episcopal da Arquidiocese de Mariana.  VILLALTA, Luiz Carlos. 
O Diabo na Livraria dos Inconfidentes [in] NOVAES, Adauto. Tempo e História. São 
Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, Companhia das Letras,1992. pp. 372-375.
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 O contexto da cultura libertina, própria das sociedades francesa 
e inglesa do século XVIII – a influenciar a corte portuguesa e os abastados 
no Brasil – propunha uma forte “erotização do comer” ou uma “liberti-
nagem de mesa”, segundo Mariana Marques. As refeições passaram a 
compor parte fundamental do cotidiano mundano, onde prazeres gas-
tronômicos e a relação entre mesa e alcova se estabelecia de maneira 
definitiva. No entanto, este comer e beber não poderia se confundir com 
o grotesco e a animalidade. Ao contrário, alimentos e bebidas deveriam 
estar rigorosamente orquestrados pela etiqueta, num processo de “do-
mesticação” e “confinamento” das experiências sensoriais35.

 Uma das formas do regramento da alimentação definia a época 
do ano em que cada alimento deveria ser servido. Na sala das meren-
das do Palácio de Queluz, o tema das Quatro Estações, como alegoria, 
toma a forma de refeições ao ar livre. Os personagens, dispostos sobre 
a vegetação, em torno de uma toalha estendida ao solo, desfrutam do 
alimento e do vinho, tomados pela sensualidade. Estas imagens podem 

35. QUELLIER, Florent. Gula: história de um pecado capital. São Paulo, SENAC, 2011. pp. 
100-101, 105.  Ver também DELON, M. Gastronomies libertines. In Savoir-vivre liber-
tin. pp. 165-179 apud TEIXEIRA MARQUES, Mariana. Op. Cit., pp. 135-136.

Figura 3 – Os Cinco Sentidos. 
Autoria não identificada. Salão 

Principal da Casa de Padre 
Toledo, Tiradentes, Minas 

Gerais, Brasil. Foto da autora.
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ser compreendidas no contexto do Iluminismo e da literatura liber-
tina, que estabeleceram, por caminhos complementares, uma certa 
sociabilidade como “cultura do hedonismo refinado”, completamen-
te dessacralizada. O século das Luzes descobre os prazeres mentais 
combinados à experiência de uma sociabilidade mundana, com seus 
deleites sensuais36. Assim afirmou Mariana Marques: “A literatura da 
libertinagem segue de perto esse roteiro do luxo da sociedade do Antigo 
Regime, à medida que retoma o sentido hedonista e sensualista do luxo 
como um viver bem aqui e agora, numa bela promessa de sociabilidade 
centrada na ideia de felicidade terrena e mundana37.”

 A presença das pinturas de natureza morta no forro da sala de 
jantar de um personagem como Padre Toledo, em Minas Gerais com-
plementa o significado depreciativo que se atribuía, no Brasil, do ponto 
de vista da legislação canônica, ao pecado da gula. As Constituições 
primeiras do Arcebispado da Bahia38 prescreviam no artigo: “É cousa 
indecente ao estado Clerical (...) andarem os Clérigos por tavernas e 
comerem e beberem nellas” 39. Lia-se: “Se alguns Clérigos de Ordens 
Sagradas forem muito destemperados em seu comer, e beber, de ma-
neira em que se turvem do juízo, ou seja em estalagens, tavernas, casas 
públicas ou fora dellas ou em suas próprias casas serão pela primeira 
vez admoestados, e castigados com a pena pecuniaria (...)”40 e ainda: 
“(...) lhes proibimos que em suas casas não façam banquetes ou bodas 
ilícitas (...) e lhe encomendamos muito que nas lícitas, honestas e graves 
em que se acharem, se hajão com muita moderação e modestia dando 
em tudo exemplo, como de suas pessoas, e estado se deve esperar”41. 
As Constituições Primeiras conservavam-se, nesse sentido, dentro dos 

36. TEIXEIRA MARQUES, Mariana. Op. Cit., p. 138.
37. Ibidem, pp. 110-111.
38. O quinto arcebispo da Bahia, D. Sebastião Monteiro da Vide, reuniu o sínodo em 

Salvador, em 1707, a fim de confirmar e adequar os preceitos do Concílio de Trento 
às terras brasileiras. Desse Conclave resultaram as Constituições Primeiras do Arce-
bispado da Bahia, publicadas em Lisboa em 1719, e em Coimbra, em 1720. Cf. Cons-
tituições Primeiras do Arcebispado da Bahia feitas e ordenadas pelo Ilustríssimo e 
reverendíssimo senhor d. Sebastião Monteiro da Vide... 1707. São Paulo: Typogra-
phia Antonio Lousada Antunes, 1853. OLIVEIRA, M.R.A. de. O Rococó Religioso no 
Brasil e seus antecedentes europeus. São Paulo: Cosac & Naif, 2003. Ver LOTT, Myriam 
Moura. “As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia” [in] VII Simpósio da 
Associação Brasileira de História das Religiões, realizado na Universidade Católica de 
Minas Gerais. Belo Horizonte, 2005. p. 1.

39. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia feitas e ordenadas pelo Ilustríssi-
mo e reverendíssimo senhor d. Sebastião Monteiro da Vide, Op. Cit., p. 183.

40. Ibidem.
41. Ibidem, pp. 183-184.
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parâmetros do direito canônico pós-tridentino a ser aplicado no Brasil, 
uma visão negativa da gula, associada ao pecado. 

 Desde os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, a 
terceira regra era “a abstinência nos alimentos, para evitar desordem, 
pode ter-se de duas maneiras: uma, habituando-se a comer alimentos 
ordinários, a outra, tratando-se de delicados, em pequena quantidade” 

42. No entanto, o comportamento do clero ilustrado nas Minas Gerais 
de segunda metade do século XVIII apresentava-se adequado à mo-
dernização dos significados da alimentação43, como se depreende pela 
presença do livro Cozinheiro Moderno na biblioteca do quarto bispo de 
Mariana e das pinturas do forro da sala de jantar da casa do Padre Toledo. 

 Mas, para além de uma reflexão em torno da história da ali-
mentação e da gula, as pinturas de natureza-morta da Casa de Padre 
Toledo sugerem uma complexa gama de significados. Seria preciso 
lembrar-se da vigência da linguagem codificada ao largo dos séculos 
XVI e XVII, de seu caráter emblemático. A representação da natureza 
havia sido, em diferentes momentos da história da pintura, marcada por 
concepções simbólica. O mundo, como a escritura cifrada de Deus, faz 
questionar todo aparente realismo da pintura das frutas44. A cultura do 
barroco foi, como se sabe, fortemente emblemática. Mesmo com certo 
esvaziamento simbólico na arte rococó, seria ilusório crer num aparente 
realismo, numa preocupação com o natural: o objeto real esconderia, 
sob sua vulgar aparência cotidiana, um sistema de referências e alu-
sões. As pinturas de natureza-morta da casa de Padre Toledo poderiam, 
portanto, ser entendidas como uma permanência do elogio à modéstia, 
à frugalidade, ao ascetismo e à simplicidade; como um elogio à vida 
contemplativa; como uma tardia reflexão sobre o efêmero e a vaidade.

Os Cinco Sentidos
As pinturas da Sala das Merendas do Palácio de Queluz representam 
as Quatro Estações relacionadas aos Cinco Sentidos, especialmente 

42. LOYOLA, Inácio de. Exercícios Espirituais. São Paulo: Loyola, 2002.
43. QUELLIER, Florent. Gula: história de um pecado capital. São Paulo: SENAC, 2011. 

pp. 100-101, 105.  
44. Frutas do Brasil: numa nova, e ascética Monarchia, consagrada à Santíssima Senhora 

do Rosário. Fac-símile da edição de Lisboa: António Pedroso Galrão, 1702. Apresen-
tação de Ana Hatherly. Lisboa: Biblioteca Nacional, 2002.  de Frei Antonio do Rosario 
(1647-1704). Op. Cit.; BIRON, Berty R. R. Op. Cit., pp. 47-57.
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ao Paladar. Da mesma forma, o Toucador da Rainha poderia ser com-
preendido como uma evocação da Visão. O tema dos Cinco Sentidos45 foi 
aceito como positivo a partir da cultura barroca, por sua “boa utilização”. 
O uso das sensações, como uma experiência não ligada ao pecado, mas 
como caminho de conhecimento espiritual, foi definido pelos exercícios 
de Inácio de Loyola, que definem a sensibilidade barroca. “Quarto ponto, 
gostar, com o gosto, coisas amargas, assim como as lágrimas, tristeza 
e o verme da consciência. (...) Terceiro ponto: aspirar e saborear com o 
olfato e com o gosto a infinita suavidade e doçura da divindade, da alma 
e das suas virtudes e de tudo, conforme a pessoa que se contempla. 
Refletir em si mesmo e tirar proveito disso” 46.

45. NORDENFALK, Carl. “The Five Senses in Late Medieval and Renaissance Art” [in] 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes Vol. 48 (1985), pp. 1-22. Disponível 
em: https://www.jstor.org/stable/751209. Acesso em 27 de janeiro de 2019.

46. LOYOLA, Inácio de. Exercícios 69 e 124. Exercícios Espirituais.  São Paulo: Loyola, 
2002. 

Figura 4 – Forro da Sala 
de Jantar da Casa de 
Padre Toledo. Autoria não 
identificada. Tiradentes, Minas 
Gerais, Brasil. Foto da autora.
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 Para além de exercício espiritual, a importância dos Cinco 
Sentidos ganhou novos valores na cultura do rococó. O olfato e os 
odores foram valorizados com a invenção e a disseminação dos per-
fumes. Muitos espaços foram transformados com intuito de estimular 
os sentidos, essenciais para a sensibilidade libertina. As decorações 
voltaram-se para estímulos sensoriais, como parte da experiência de 
sociabilidade – do boudoir à sala de jantares, da alcova aos jardins – 
para sediar os prazeres, mediados pelos sentidos. Houve, portanto, 
um processo de domesticação no que se refere ao “confinamento” das 
experiências sensoriais. Este processo funcionou, no entanto, como 
“um lembrete do lado obscuro e caótico por trás da razão, da ordem e 
das hierarquias” 47. Nesse aspecto, haveria um teor “revolucionário” na 
evocação dos Cinco Sentidos, como se poderia supor pelas pinturas da 
casa do inconfidente Padre Toledo.

 Compreender o programa decorativo das duas salas de Queluz, 
ao gosto das transformações sensoriais em pleno Século das Luzes e 
da Razão, nas quais os prazeres migraram do universo de condenações 
aos pecados ou do exercício espiritual para o deleite autorizado, permite 
verificar que o regramento dos prazeres fosse orquestrado por rituais 
rigorosamente emoldurados pela etiqueta e pelo bom gosto. 

 Os Cinco Sentidos adquirem uma validade cultural múltipla e 
complexa ao longo dos séculos XVII e XVIII. Encontramos, por exemplo, 
sua aproximação com as Cinco Ordens Clássicas, como um saber uni-
versalizado pelos Tratados de Arquitetura48. Vredeman de Vries (1527-
1609), gravador, arquiteto e pintor, publicou em 1606 com seu filho Paul, 
As cinco ordens da Arquitetura(...), onde estabelecia uma relação entre 
as Ordens Clássicas e os Cinco Sentidos49. Em cenários arquitetônicos 

47. DELON, M. Le savoir-vivre Libertin. p. 145. apud MARQUES, Mariana Teixeira. Op. 
Cit., p. 99, 101, 220, 136. Ver BONNOT DE CONDILLAC, Étienne. Le Traité des Sensa-
tions (1745). Paris: Fayard, 1984.

48. RYKWERT, Joseph. A Coluna Dançante: sobre a ordem na arquitetura. São Paulo: 
Perspectiva, 2015. p. 14.

49. As cinco ordens da Arquitetura, a saber Toscana, Dórica, Jônica, Coríntia e compósita, 
editada por Hendrick Hondius, em Haya LOMBAERDE, Piet. 2009. LOMBAERDE, Piet. 
Jan Vredeman de Vries [in] Architetura: architecture, textes e images. XVIe.-XVIIe 
siècle. LES LIVRES D’ARCHITECTURE Manuscrits et imprimés publiés en France, 
écrits ou traduits en français (XVIe siècle - XVIIe siècle) Direction Frédérique Lemer-
le et Yves Pauwels. Disponível em http://architectura.cesr.univ-tours.fr, acesso 
em 14 de agosto de 2017. A Ordem Dórica é a Audição, em que um tocador de alaúde 
seduz a dama a seu lado. A Ordem Jônica, como Olfato, é representada, porém, por 
uma personagem da mitologia isolada em primeiro plano, que aspira o perfume de 
flores. Ao fundo o casal caminha ao largo de um jardim. A Ordem Coríntia representa 
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como paisagens urbanas ideais, os Cinco Sentidos são representados 
por casais, de modo semelhante ao forro da casa de Padre Toledo.

 As pinturas do Salão Principal de Tiradentes são cenas bucó-
licas e pastoris, com a presença de casais galantes, mitológicos, que 
ensinam princípios civilizatórios de cortesania, como bem demonstrou 
Raquel Quinet50. Podem ser entendidos como uma forma de conheci-
mento filosófico que se afirma no século XVIII, especialmente pela 
difusão do pensamento do Abade de Condillac. Finalmente, há que se 
notar, tanto quanto em Queluz, um erotismo velado nas pinturas dos 
Cinco Sentidos da Casa de Padre Toledo.

 A presença de livros de autoria do Abade de Condillac51 na 
biblioteca dos inconfidentes poderia nos levar a entender a impor-
tância dos Cinco Sentidos como método filosófico de conhecimento, 
desenvolvido em seu “Tratado das Sensações”, de 1745. E, finalmente, 
a cultura libertina do século XVIII, como forma de sociabilidade, estaria 
presente no aspecto de sedução e erotismo latentes nas imagens da 
Casa de Padre Toledo52. 

o Paladar. Uma figura mitológica feminina ergue uma taça e tem aos pés frutas e 
outros alimentos. Um jovem bebe água numa fonte. Entre eles um cão se agita. A 
Ordem Compósita, por sua vez, demonstra o Tato. Uma figura monumental feminina 
gesticula com as mãos e uma figura masculina, reduzida em proporção, tenta livrar-
-se de um cão que o persegue. A Visão representa a Ordem Toscana, numa cena em 
que a figura feminina observa seu próprio rosto no espelho ao lado de uma águia, 
enquanto o personagem masculino transporta um instrumento ótico.

50. QUINET DE ANDRADE PIFANO, Raquel. A Arte da Pintura: Prescrições Humanistas 
e Tridentinas na Pintura Colonial Mineira. Op. Cit.; QUINET DE ANDRADE PIFANO, 
Raquel. “A representação dos cinco sentidos na pintura colonial mineira: o ideal de 
cortesania.” [in] Portuguese Studies Review, vol. 18, no. 1, 2010, pp. 81 e ss. Academic 
OneFile, Accessed 17 Aug. 2018. 

51. Etienne Bennot, o Abade de Condillac, nasceu em Grenoble, em 1715. Era membro 
de uma família de cultos magistrados. Foi preceptor do Príncipe de Parma e membro 
da Academia Real de Berlim e da Academia Francesa. Manteve ligações intelectuais 
com Jean Jacques Rousseau, Diderot, D’Alambert e Voltaire. Como Voltaire, contra-
pôs-se ao pensamento de Leibniz. Quanto à obra de Descartes, discordava de seu 
“penso, logo existo”, ao propor: “sinto, logo existo”. Cf. POIVET, F. [in] BONNOT DE 
CONDILLAC, Étienne. Traité des Sensations. Primière Partie. Paris: Delagrave, 1885. 
pp IV – XI.

52. Kenneth Maxwell apontou a presença de livros de Abade de Condillac na biblioteca 
do Padre Luís Vieira, assim como a influência de Virgílio sobre certo indianismo e 
nativismo dos inconfidentes. Maxwell indicava a influência de escritores franceses 
do século XVIII sobre o pensamento da Inconfidência, citando um ofício de 1789 
contra “a incrível proliferação de livros libertinos e escandalosos”. MAXELL, Ken-
neth. Op. Cit.
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 O Tratado das Sensações emprestava de Locke o princípio de 
que nosso conhecimento vem dos Sentidos, segundo a teoria de que os 
recebemos da natureza e aprendemos a utiliza-los. Condillac concebia o 
Homem como uma estátua, na qual os sentidos agem sucessivamente, 
animando-a. Explicou as causas físicas de nossa sensibilidade e memó-
ria, construídas por meio dos Cinco Sentidos. A presença de livros de 
sua autoria nas bibliotecas dos inconfidentes permite suspeitar de uma 
atenção intelectual especialmente voltada para o tema. A descoberta 
do desejo pelos sentidos – com uma matriz filosófica condillaciana, re-
velava uma promessa de felicidade na descoberta do corpo, da memória 
como busca pelas sensações agradáveis e pela vivência das paixões. 
Porém, tal pensamento continha também um fermento político.

 O programa decorativo no Palácio de Queluz, assim como o da 
Casa de Padre Toledo, pode ser compreendido, enfim, à luz das transfor-
mações sensoriais ocorridas no século XVIII. Os Cinco Sentidos deixam 
de ser, na atmosfera cortesã e libertina do Setecentos, caminho de evo-
lução mística, para fazer parte de uma permissão às sensações, como 
um exercício filosófico, tal qual proposto por Condillac, mas também 
uma oportunidade de demonstração do savoir-vivre e um cenário para 
a tentativa de superação política.
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Resumo
A antiga igreja de Nossa Senhora do Rosário, 
localizada na cidade de Embu das Artes/SP é de 
um dos mais importantes documentos artísti-
cos e arquitetônicos remanescentes da atua-
ção da Companhia de Jesus no Brasil colônia. 
O prédio e seu acervo foram tombados em 1938 
pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN) e, apesar de sua relevância, 
ainda são poucos os trabalhos que se dedica-
ram à formação da localidade e do acervo da 
antiga igreja, hoje exposto no Museu de Arte 
Sacra dos Jesuítas instalado no local. O presen-
te texto, portanto, pretende traçar o histórico 
de formação do aldeamento jesuítico de Mboy 
enquanto um espaço de missão da Companhia 
de Jesus. Faremos uma breve contextualização 
sobre como a localidade foi abordada por outros 
estudiosos e, por fim, apresentaremos alguns 
elementos acerca da constituição deste patri-
mônio cultural. 

Palavras-chave
aldeamento; Companhia de Jesus; historiogra-
fia; Igreja de Nossa Senhora do Rosário.
 

Abstract 
The old church of Nossa Senhora do Rosário, lo-
cated in the city of Embu das Artes / SP is one 
of the most important artistic and architectural 
documents remaining from the operations of the 
Society of Jesus in colonial Brazil. The building 
and its collection were listed in 1938 by the Service 
of Historical and Artistic Heritage (SPHAN) and, 
despite its relevance, there are still few works that 
are dedicated to the formation of the locality and 
the collection of the church, now on exhibition at 
the Museu de Arte Sacra dos Jesuítas. The pre-
sent text intends to trace the historic of formation 
of the Jesuit village of Mboy as a mission space for 
the Society of Jesus. We will do a brief contextua-
lization about how the location was approached by 
other scholars and, finally, we present some ele-
ments on the constitution of this cultural heritage.

Key words
Jesuit mission; Society of Jesus; historiography; 
Church of Our Lady of Rosario 
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Em 1938, a igreja de Nossa Senhora do Rosário passou a figurar en-
tre os primeiros bens tombados pelo então recém-criado Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e, desde então, é 
considerada um dos mais importantes conjuntos de natureza histórica, 
artística e arquitetônica preservados no Estado de São Paulo. No local 
funciona atualmente o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas (MASJ)1, cujo 
acervo é constantemente requisitado por estudiosos e pesquisadores 
do mundo inteiro, interessados em compreender o seu rico acervo 
composto por peças de imaginária, retábulos ricamente ornamenta-
dos, forros em caixotões, peças com influência de estética oriental – 
chinoiserie –, para além da arquitetura do prédio e do próprio restauro 
empreendido pelo SPHAN (1939-1940) que se tornou um verdadeiro 
paradigma na história da preservação do patrimônio paulista.2 

 Com um acervo tão expressivo, a igrejinha do Embu ao longo de 
décadas se consolidou como um importante referencial para o estudo 
da arte e da arquitetura do período colonial, sobretudo para aqueles 
que se interessam particularmente pela produção cultural que se deu 
nas missões jesuíticas e na região da antiga província de São Paulo. 
Neste ponto, Lúcio Costa foi o primeiro a dar um grande destaque ao 
monumento em questão, abrindo seu icônico artigo sobre a arquite-
tura jesuítica com uma bela fotografia do púlpito da igreja do Embu, 
marcando assim a relevância deste patrimônio para o estudo da arte 
no período colonial cujas obras, ao longo do texto, são referenciadas 
por diversas vezes.3

1. O Museu de Arte Sacra dos Jesuítas (MASJ) ou “Museu do Embu” foi reinaugurado 
no dia 16 de maio de 1970 sob os cuidados de Odette de Souza Carvalho, diretora 
da Fundação Maria Auxiliadora, entidade civil filantrópica responsável pelo monu-
mento. Antes desta data, as religiosas já haviam tentado estabelecer uma rotina de 
visitação no local, mas a iniciativa não prosperou e teve que ser adiada, projeto con-
cretizado somente em 1970. No entanto, é importante destacar que a tentativa de 
franquear o prédio à visitação pública é ainda anterior a esse período. Em 1946, Ro-
drigo M. F. de Andrade, em correspondência à Luiz Saia, relata os planos do IPHAN 
para estabelecer, o mais rápido possível, uma rotina de visitação no local antecipan-
do, portanto, a idéia de se criar um museu na localidade. O museu funciona atual-
mente de terça a domingo das 9h00 às 17h00. “Museu do Embu foi reinaugurado”. In: 
O Estado de São Paulo. Terça-feira, 19 de maio de 1970. Cf. 1946, agosto, 5. Ofício de 
Rodrigo Melo Franco de Andrade enviado ao Diretor Geral do 4º distrito do IPHAN. 
Cota: Arquivo do IPHAN-SP, Embu-MTSP - Igreja de Nossa Senhora do Rosário, PT 
00085-0180-T-38-pasta2.

2. BRITO SILVA, Angélica; BITENCOURT, Eron Matheus. Embu e o patrimônio: teorias de 
restauro, práticas de preservação. São Paulo: Pateo do Collegio, 2017.

3. COSTA, Lúcio. “A arquitetura jesuítica no Brasil” [in] Revista do SPHAN, Rio de Ja-
neiro, 1941, n. 5.
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 Ao longo dos anos, apesar do surgimento de novas pesquisas, 
com destaque para os trabalhos de Mozart Costa4 e Percival Tirapeli5, 
de modo geral, as abordagens ao acervo acabam se concentrando 
em aspectos mais formais e estéticos, sobretudo em relação aos 
retábulos e a ornamentação da igreja de N. Sra. do Rosário e sua 
sacristia. Apesar do valor deste tipo de abordagem, consideramos 
importante na atualidade dar um passo além, ao trazer para o estudo 
desses objetos uma contextualização histórica que permita abarcar 
não somente os aspectos estéticos, mas também o contexto social 
no qual foram produzidos. 

 Para além disso, especificamente em relação à Igreja de N. 
Sra. do Rosário, fazia-se necessário uma revisão historiográfica que, 
à luz de novas fontes, permitisse o entendimento da formação deste 
patrimônio cultural. Acreditamos que, ao estabelecer uma cronologia 
que esteja alinhada ao conhecimento dos processos históricos em 
curso, evitaria-se situações como anacronismos, confusões em relação 
a questões de autoria e datação, para além de, por outro lado, tornar 
mais palpável o entendimento de outros aspectos, como os movimentos 
de circulação de objetos, modelos e artífices, enriquecendo assim a 
história que há por traz dessas obras. 

O aldeamento de Mboy
A igreja de Nossa Senhora do Rosário foi construída por volta de 1700 
no aldeamento jesuítico de Mboy. No entanto, a presença da Companhia 
de Jesus na localidade antecede esta data com o estabelecimento de 
uma missão jesuítica nas terras que haviam pertencido ao casal Fernão 
Dias Pais Leme e Catarina Camacho. 

 O escritor Moacyr Faria de Jordão ao abordar a história do al-
deamento de Mboy num primeiro estudo publicado em 1960, criou um 
mito de fundação da localidade devido ao seu envolvimento político na 
campanha de emancipação do município de Embu (1959).

4. COSTA, Mozart. 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. Tese de doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2014, pp. 189-192.

5. TIRAPELI, Percival. Igrejas paulistas: barroco e rococó. São Paulo: Editora UNESP, 
Impensa Oficial do Estado, 2003, pp. 230-237.
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 Jordão elaborou uma narrativa colocando o surgimento da 
localidade no século XVI, em 1554 para ser mais preciso, como uma 
forma de enobrecer e equipará-la à cidade de São Paulo, fomentando 
um verdadeiro sentimento de ufanismo no recém-criado município. 
Essa versão teve muita acolhida entre os munícipes, mas apresenta 
problemas sérios, sobretudo, devido à cronologia  estabelecida e à aná-
lise enviesada das fontes. Mesmo assim, a obra ainda é muito utilizada, 
causando confusões entre pesquisadores e pessoas interessadas no 
patrimônio local.6 

 Na contramão do proposto por Jordão, o historiador Sérgio 
Buarque de Holanda atribui ao século XVII a origem da localidade. 
Segundo Buarque, o topônimo Mboy aparece na documentação já na 
primeira década daquele século em inventários e testamentos, no en-
tanto, para o autor, o aldeamento em questão tem origem somente a 
partir da doação feita aos jesuítas em 1624 pelo casal Fernão e Catarina, 
cuja motivação teria sido o ingresso do filho Francisco de Morais na 
Companhia de Jesus.7 Apesar de, em linhas gerais, estarmos de acor-
do com Buarque, durante nossas pesquisas descobrimos que tanto o 
processo de doação, quanto de construção do núcleo do aldeamento, 
ocorreram de forma complexa e permeada por etapas e disputas.

 Em 1624 o casal em questão, por meio de uma carta de doação, 
entregou aos padres do Colégio de Santo Inácio da vila de São Paulo, 
uma grande quantidade de índios trazidos do sertão, provenientes de 
uma recente expedição organizada pelo bandeirante que, à época, era 
capitão dos índios e responsável pelo aldeamento do padroado real de 
Barueri, região oeste de São Paulo. 

 Devido a uma série de conflitos com outros colonos, Fernão 
Dias decide entregar os índios recém-descidos aos padres jesuítas 
e prometia, após sua morte, continuar beneficiando a ordem com a 
entrega de todos os seus bens móveis e imóveis. No entanto, em 1632 
Fernão cancela a doação justificando que os religiosos vinham desres-
peitando os acordos pré-estabelecidos, tentanto tomar posse de suas 
terras antes de sua morte, agindo por meio de ações difamatórias e 
buscando através de demandas judiciais retirar seu patrimônio.8

6. FARIA JORDÃO, Moacyr de. O Embu na história de São Paulo. Publicação Patrocinada 
pela Prefeitura Municipal de Embu. 2a edição revista e aumentada. 1964.

7. BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. “Capelas Antigas de São Paulo” [in] Revista do 
SPHAN, Rio de Janeiro, 1941, n. 5.

8. 1653, junho, 30. Treslado de uma carta de destrato feita por Fernão Dias Pais em 1632, 
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 Ao que parece, os jesuítas se conformam com o distrato da 
doação e não chegam a tomar posse das terras. Em 1640, os religiosos 
são expulsos da Capitania de São Vicente, ficando exilados por treze 
anos, retornando à São Paulo somente em 1653 por meio de um acordo 
com a Câmara de São Paulo. 

 Fernão Dias, por sua vez, falece em 1651 redigindo em seu leito 
de morte um testamento, onde deixava todos os seus bens à sua espo-
sa Catarina Camacho, excluída uma terceira parte a ser entregue aos 
padres do Convento de Nossa Senhora do Carmo. A doação consistia 
em índios e uma légua de terras.

“Ordenamos que das nossas terras que possuimos em Moi de que temos 

cartas dos donatarios queremos se emtregue huma Legoa aos religiozos do 

Comvento de Nossa Senhora do Carmo desta Villa de Sam Paulo para que 

nella possam comternar [os] sobre ditos indios e tratar de seus comodos, 

e lhes pedimos façaõ na dita terra huma igreia donde mais comodamente 

os possam apasentar com espiritual.”9

 Desta forma, temos a indicação de que, antes de 1651, não ha-
veria igreja nas terras do casal. Também fica implícito que os jesuítas, 
entre 1624 e 1640, não conseguiram se estabelecer na localidade. Outro 
ponto a se destacar consiste no fato de, no testamento de 1651, o casal 
registrar seu desejo de que fosse construída na localidade uma igreja a 
ser utilizada pelos religiosos na conversão e atendimento espiritual dos 
índios. Apesar de não ser mencionado o orago ao qual a igreja deveria 
ser dedicada, Catarina Camacho no testamento também beneficia a 
Confraria de Nossa Senhora do Rosário para a qual deixa as casas que 
possuía na vila de São Paulo, demonstrando já existir àquela época, 
uma identificação com essa representação mariana. 

 Não sabemos ainda se os carmelitas chegaram de fato a tomar 
posse das terras de Mboy e a iniciar a construção de uma igreja na loca-
lidade. O que há de certo nesta história é que o padre jesuíta Francisco 
de Morais, filho de Catarina Camacho, quando retorna em 1653 do exílio 
que havia sido imposto aos inacianos, vai passar a atuar na propriedade 
de sua mãe, gerando conflitos com os carmelitas.

revogando uma carta de doação que havia feito aos jesuítas do Colégio de São Paulo 
em 1624. Seguido do treslado do testamento de Fernão Dias de 1651. Cota: Museu de 
Arte Sacra de São Paulo, no 1634-Mitra, fl. 2v.

9. Ibidem.
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 Em menos de um mês após o retorno dos jesuítas ao planalto, o 
padre Francisco de Souza, prior do convento do Carmo, solicita a cópia 
de documentos que atestavam que a doação feita por Fernão em 1624 
aos jesuítas havia sido cancelada, bem como uma cópia que comprovava 
o benefício concedido aos carmelitas em 1651. A situação é agravada 
quando Catarina Camacho, em 1655, redige um novo testamento, dei-
xando todos os seus bens aos padres do Colégio de Santo Inácio, lem-
brando que ela era a principal herdeira de Fernão Dias e da remascente 
de sua terça que havia sido entregue em parte aos carmelitas.10 

 O impasse, por sua vez, só seria solucionado em 1662, por meio 
da realização de um acordo entre as duas ordens mediado pela doadora. 
Para que os carmelitas desistissem do pleito, os jesuítas tiveram que 
realizar o pagamento de cem mil réis em dinheiro e a entrega de um 
curral de gado com 70 cabeças, acompanhado de seu vaqueiro, um 
escravo negro. Desta forma, a partir desta data, os jesuítas assumem 
a condição de únicos beneficiários do espólio do casal, podendo usu-
fruí-lo sem qualquer tipo de impedimento, apesar de haver indícios 
que mesmo antes dessa data, ainda em vida da doadora, os religiosos 
já estariam fazendo uso da propriedade.   

 É importante destacar que na localidade existiram ao menos 
duas igrejas, sendo a atual, onde funciona o Museu de Arte Sacra dos 
Jesuítas, uma construção posterior empreendida pelos jesuítas por volta 
de 1700. Como foi apontado anteriormente, o casal chegou a registrar 
que desejavam que seus herdeiros construíssem uma igreja em sua 
propriedade. Sabemos que em 1668, no documento de confirmação de 
seu testamento, Catarina “Declarou que na sua fazenda de Bohy tinha hua 
Igreja da Virgem do Rozario muito bem aparamentada pedia e rogava a 
seos herdeiros a conservem e augmentem solemnizando o seo dia quanto 
for possível.”11 Desta forma fica patente que entre os anos de 1651 e 1668 
foi construída uma igreja em suas terras, questão confirmada por meio de 
outro relato, fornecido no ano de 1699 pelo então padre João Gonçalvez.

 O padre João Gonçalves relatou que quando tinha cerca de oito 
anos de idade, ou seja, por volta de 1671, teria visitado a fazenda de Mboy 
acompanhando o padre Francisco de Morais. Quando voltavam para a 

10. 1762. “Relações dos bens apprehendidos e confiscados aos Jesuítas da Capitania 
de S. Paulo, como consequencia da expulsão dos Jesuítas do Brasil” [in] Documentos 
interessantes para a História e Costumes de S. Paulo. São Paulo: Typ. Cardozo Filho & 
Comp., 1915, vol. 44, pp. 337-378.

11. Ibidem, p. 370.



61

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

vila, teriam passado na fazenda de Itapecerica onde “[...] se viu [...] hum 
oratorio donde os padres disiao missa [...] que toda a vida ouviu dizer 
que a dita fazenda hera da mai do dito padre francisco de morais [...]”12. 
A partir da documentação consultada, temos a confirmação da existên-
cia de uma igreja ricamente paramentada construída, ainda em vida da 
doadora, entre as fazendas de Mboy e Itapecerica, onde os jesuítas já 
realizavam ofícios religiosos. No entanto, permanece ainda a dúvida se, 
eventualmente, essa construção teria sido executada pelos religiosos 
do Carmo, caso eles tenham chegado a tomar posse do espólio que lhes 
cabia, ou se trata-se de um empreendimento realizado já sob a chancela 
dos jesuítas, tendo em vista que os indícios levam a crer que os religiosos 
já estariam atuando na localidade desde o retorno ao planalto em 1653. 

 Por fim, a atual igreja do Rosário, tombada pelo IPHAN em 1938, 
trata-se na verdade de uma segunda construção empreendida pela 
Companhia de Jesus em local próximo ao templo anterior. Segundo o 
padre Manuel da Fonseca (1703-1772), a nova construção foi motivada 
pela localização da antiga aldeia que ficava em uma ladeira, próximo 
a um despenhadeiro, mas com pouca visão do entorno. Deste lugar o 
padre Belchior de Pontes (1644-1719) achou melhor mudá-la para um 
platô cercado por ribeiras facilitando assim a alimentação e obtenção de 
água dos moradores, onde pôde construir uma igreja maior, mais ampla 
e confortável para o atendimento dos índios e dos vizinhos da aldeia13.

 No interior da igreja do Rosário é possível observar os belos 
retábulos da capela-mor e dois altares laterais ao arco-cruzeiro que 
completam a arquitetura da igreja. Segundo Manuel da Fonseca (XVIII), o 
padre Belchior de Pontes não pode à época decorá-la, tarefa desempe-
nhada por seus sucessores que a executaram com empenho, já estando 
o templo ornado e dourado quando de sua estadia na região14.

A igreja de Nossa Senhora do Rosário
A igreja de N. Sra. do Rosário possui  uma capela-mor, duas capelas 
colaterais na altura do arco-cruzeiro e um belo púlpito localizado na 

12. 1699, Maio, 19. Processo contra Antonio Rodrigues de Arzão. Cota: Superintendência 
do Patrimônio da União/SP, Setor de Incorporações, Aldeamento pasta 3, fl. 6v.

13. FONSECA SJ, Manoel. Vida do Venerável Padre Belchior de Pontes SJ. Lisboa: Publi-
cado pela officina de Francisco da Silva, 1752. Reeditada pela Companhia Melhora-
mentos de São Paulo: Cayeiras: Rio, 1932, p. 142.

14. Ibidem, pp. 142-143.
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nave. A ornamentação interna, por sua vez, concentra-se nestes locais, 
não havendo informações, por enquanto, da existência de pinturas no 
forro da nave do templo.

 Os altares colaterais possuem um esquema estrutural e orna-
mental comum ao estilo nacional português. Destaca-se na ornamen-
tação a presença de pássaros e videiras por todo o retábulo, desde as 
colunas até o coroamento, elemento decorativo que faz referência ao 
sangue do Cristo. Composto por quatro colunas pseudo-salomônicas, 
o conjunto é rematado por arquivoltas espiraladas. Ao centro temos a 
águia bicéfala, símbolo da casa dos Habsburgo que governaram Portugal 
entre 1580-1640, período histórico conhecido como União Ibérica. 

 Estilisticamente falando, os altares laterais se diferenciam 
em diversos aspectos em relação ao altar-mor, levando muitos pes-
quisadores a acreditarem se tratar de retábulos provenientes de outro 
local. Esta teoria é reforçada pelo fato destes retábulos não estarem 
completamente encaixados na parede, fornecendo a impressão de um 
encaixe posterior, um reaproveitamento. Ainda não há consenso sobre 
sua origem, podendo ser da antiga igreja de Catarina Camacho ou até 
mesmo de outras missões da Companhia de Jesus, como por exemplo 
o aldeamento de Carapicuíba que havia sido destituído à época e sua 
população distribuida entre outras aldeias do colégio15.

 O retábulo da capela-mor, por sua vez, com características co-
muns ao período joanino, possui uma estrutura horizontal tripartida, com 
nichos para santos, separados por pilastras e colunas em espiral. Ao cen-
tro, no plano mais alto, há uma camarinha encimada por dossel, dedicado 
à padroeira. Abaixo, temos um trono para o crucifixo também arrematado 
por um dossel. O arremate do retábulo-mor, por sua vez, difere da solução 
adotada nos altares colaterais. Na capela-mor também se destaca o forro 
do templo, composto por caixotões delimitados por molduras e ricamente 
ornamentados com pinturas de padrões fitomórficos com flores e folhas.

 Segundo Tirapeli, o retábulo-mor em estilo joanino, de 1735, 
seria obra do padre Belchior de Pontes e também atribui a ele a confec-
ção da imagem da padroeira.16 Como dito anteriormente, a decoração 
da igreja não foi empreendida pelo padre Belchior de Pontes, que atuou 

15. SILVA, Angélica. O aldeamento jesuítico de Mboy: administração temporal (séc. XVII-
XVIII). 2018. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Hu-
manas da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 116. 

16. TIRAPELI, Percival. Op. Cit., pp. 53 e 232.
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no local entre 1700 e 1705. Após esta data, ele passou a missionar no 
aldeamento de São José e por fim na Fazenda de Araçariguama, local 
onde veio a falecer em 1719. Ou seja, a hipótese de Tirapeli não se sus-
tenta, tendo em vista que à esta data o padre Pontes já havia falecido, 
para além de já não atuar na localidade há anos. A informação de que 
Belchior não teria feito o retábulo aparece de forma clara em sua bio-
grafia, onde o padre Fonseca diz

Fabricou-lhes Igreja com sufficiente capacidade, para que os Indios, e 

vizinhos pudessem commodamente observar os preceitos, a que estaõ 

obrigados. Dedicou-a  a Nossa Senhora do Rozario, collocando nella huma 

formoza Imagem [...]. Vê-se hoje este Templo ornado de hum formoso 

retabolo de talha primorozamente lavrado, e ja dourado: [...] porque ainda 

que naquelles tempos naõ pode o Padre orná-lo, naõ faltaraõ com tudo 

sucessores, os quaes levados da devoçaõ, que tinhaõ á Senhora, fizeraõ 

todo o possivel, para que naquelle ainda que pequeno palacio estivesse 

com a decencia, que se lhe devia como a Rainha.17

 Essa hipótese de que o padre Pontes teria sido o responsável pela 
ornamentação e produção da imagem aparece pela primeira vez na obra de 
Leonardo Arroyo, interpretação com a qual não concordamos18. Pelo trecho 
acima citado, fica evidente que o padre Pontes não atuou na produção do 
retábulo, nem há indícios de que teria sido o responsável pelo projeto.

 Outro ponto a se reforçar trata-se da questão da imagem de 
Nossa Senhora do Rosário. No texto é dito que ele “a colocou no al-
tar”, não que a esculpiu, para além de não haver, por parte do biográfo, 
qualquer tipo de atribuição, algo que muito provavelmente teria sido 
mencionado caso fosse a situação, tendo em vista que o biógrafo viveu 
muitos anos na região, em um período próximo às reformas da igreja, 
e por estar empenhado justamente na elaboração de uma imagem de 
santidade e feitos memoráveis do padre Pontes.  

 Até o presente momento, o indício mais próximo que há em 
relação a uma possível datação e autoria do retábulo-mor é fornecida 
pelo grande historiador jesuíta Serafim Leite. Em seu livro Serafim 
traz a seguinte informação em relação aos altares do Embu: “[...] a 

17.  FONSECA SJ, Manoel. Op. Cit., pp. 142-143. Grifo nosso.
18. ARROYO, Leonardo. “Nossa Senhora do Rosário do Embu (O Mboy das Lendas)” 

[in] Igrejas de São Paulo. Introdução ao estudo dos templos mais característicos de 
São Paulo nas suas relações com a crônica da cidade. Rio de Janeiro: Livraria José 
Olympio Editora, 1954, p. 133.
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Ânua de 1735 traz uma indicação precisa, a saber que se fês de novo 
a Capela-mor e a Capela colateral, obra na verdade, bem esculpida, e 
artisticamente dourada. A esta data era Superior da Aldeia de Embu o 
P. José de Moura [...].”19

 O destaque dado por Serafim Leite ao fato do padre Moura 
ser o superior, não se trata de mera formalidade. Este religioso foi o 
responsável pela construção de uma grande ponte sobre o rio Tietê, 
obra complexa que contou com o trabalho dos índios dos aldeamentos 
do colégio, demonstrando seu conhecimento e envolvimento em obras 
de engenharia e arquitetura. Para além disso, o período de construção 
desta ponte, 1734, trata-se exatamente da época em que esteve à frente 
de Mboy, dado fornecido pelos catálogos da Companhia de Jesus que 
o referenciam como seu superior nos anos de 1732 e 1735. 

 A estes indícios, soma-se outra informação encontrada durante 
nossas pesquisas. Há um documento no Arquivo da Cúria de São Paulo, 
na pasta de documentos avulsos da igreja do Rosário, datado de 1733 
onde um indivíduo agradece ao padre José de Moura pelas “[...] Santas 
Imagens por virem tão singolares, que basta ser couza feita pello Senhor 
Irmão de Vossa R. [...].”20, ou seja, outro indicativo da participação do 
religioso na produção/comercialização de obras, sejam elas de grande 
porte, como a construção de uma ponte, seja de imaginária sacra.

Considerações finais
O presente texto buscou trazer de modo sucinto e objetivo o estado da 
arte em relação ao patrimônio cultural da Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário. Muito longe de querermos encerrar as discussões, ou de apre-
sentar pretensos dados imutáveis, buscamos demonstrar a importância 
do estabelecimento de estudos sobre as localidades onde os referidos 
objetos se encontram e os atores sociais que gravitaram em sua órbita, 
como uma ferramenta importante para avançarmos no estudo destas 
obras. Também buscamos demonstrar a necessidade de retomarmos 
a história desses monumentos e realizar estudos à luz de novos dados 
e um olhar crítico sobre aquelas sociedades.

19. LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto 
Nacional do Livro, Lisboa: Livraria Portugália, 1945, Tomo VI, pp. 359-360.

20. 1733. Carta de Francisco da Silva ao Padre José de Moura agradecendo as esculturas 
que o irmão do padre fez. Cota: Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pasta 
de Documentos Avulsos Embu (SP) Nossa Senhora do Rosário, Fl. 1. Grifo nosso.
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Resumo
O retábulo do Estilo Nacional Português foi alcu-
nhado por Robert Smith em célebre livro sobre a 
talha em Portugal. Em Minas é possível encontrar 
traços deste estilo em raríssimas peças de fins do 
XVII. No século XVIII, em especial até 1725, o uso 
destas estruturas se tornaria comum. O Nacional 
Português nas Minas marca o berço de uma fer-
vilhante produção plástica, nos legando obras de 
inestimável valor. Todavia, desde as tentativas de 
sistematizar nossos retábulos feitas por Germain 
Bazin e Lúcio Costa, o interesse pelo Nacional 
Português praticamente se estagnou no Brasil. 
Tendo isso em vista, elaboramos um estudo 
sistemático de retábulos desta tipologia, com 
abordagens estilísticas e iconográficas, propon-
do escolas ou oficinas atuantes entre Portugal, 
Minas Gerais e São Paulo no início do século XVIII. 
Nesse artigo, devido ao espaço limitado, daremos 
especial enfoque às possíveis rotas de entrada 
dos entalhadores nas minas recém descobertas, 
seus deslocamentos e a repetição ou adaptação 
de padrões morfológicos. Esse tipo de estudo nos 
auxiliará a dar nova abordagem sobre os primór-
dios da História de Minas Gerais, lançando mão 
desses retábulos, até agora tão pouco estudados.

Palavras-chave
Barroco; retábulo; talha; arte; território.

Abstract 
The altarpiece of the Portuguese National Style was 
sobriquet by Robert Smith in a famous book about 
carving in Portugal. In Minas it is possible to find 
traces of this style in very rare pieces from the 17th 
century. In the 18th century, especially until 1725, 
the use of these structures would become com-
mon. The Portuguese National Style in Minas marks 
the birthplace of a teeming plastic production, be-
queathing us works of inestimable value. However, 
since Germain Bazin and Lúcio Costa’s attempts 
to systematize our altarpieces, the interest for the 
Portuguese National has practically stagnated in 
Brazil. With this in mind, we elaborated a systematic 
study of this altarpieces type, with stylistic and ico-
nographic approaches, proposing active schools or 
workshops active between Portugal, Minas Gerais 
and São Paulo at the beginning of the 18th century. 
In this article, due to the limited space, we will give 
special focus to the possible incoming routes of 
the carvers in the recently discovered mines, their 
displacements and the repetition or adaptation 
of morphological patterns. This type of study will 
help us to give a new approach to the origings of 
the History of Minas Gerais, making use of these 
altarpieces, little studied so far.

Key words
Baroque; altarpiece; carving; art; territory
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Breve introdução
Em fins do século XVII e inícios do XVIII, multidões foram atraídas aos 
novos territórios mineradores que comporiam, anos depois, a capitania 
de Minas Gerais. Dentre os aventureiros, centenas de artistas e artífices, 
quase todos reinóis, procuravam novas obras arquitetônicas, que não 
tardaram a aparecer. Primeiro, primitivas capelas e, depois, igrejas de 
maior vulto, muitas delas transformadas em Matrizes posteriormente, 
pontilharam a região das lavras. A produção estética desse período foi 
imensa, não obstante tenha sido relegada a lugares secundários nos 
estudos sobre a arte setecentista mineira.

 É evidente que esse momento de efervescência cultural coin-
cide com um certo caos administrativo e burocrático. A instalação da 
arquitetura religiosa nas Minas antecede, pois, o próprio estado. É nesse 
panorama conturbado, sem, ao menos, estradas dignas que guiassem 
os incursionistas, que a arte mineira nasceu. Nesse cenário se destaca 
a confecção dos retábulos, os quais sobreviveram em maior número 
que as pinturas ou alfaias. Estas estruturas variaram em tamanho e em 
complexidade, indo desde obras simplórias de carapinas até espeta-
culares criações escultóricas, dentro do que convencionou-se chamar 
Estilo Nacional ou Estilo Português. Para estudá-las, optamos pela 
contextualização dos novos territórios explorados, sua abrangência, 
tipologia morfológica e possível datação.

O Vale do Rio das Velhas e o Norte de Minas
Preferimos fazer a territorialização dos retábulos estudados tendo em 
vista as bacias em que se encontram, dessa forma não obedecendo à 
divisão política posterior. Ativemo-nos, antes, à hidrografia e, conse-
quentemente, ao relevo1. A nosso ver, é mais lógico encarar assim as 
regiões de produção artística, já que eram pelos rios que vagueavam as 
ondas migratórias2. Portanto, o meio natural foi fator preponderante. 
Não é de se estranhar, por exemplo, que lugares aparentemente distan-

1. Vide FERNANDES BOHRER, Alex. A Talha do Estilo Nacional Português em Minas Gerais 
- Contexto sociocultural e produção artística. 2015. Tese de Doutorado em História Social 
da Cultura. PPGHIS/FAFICH, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

2. Em mapas antigos era comum se dar mais ênfase aos rios e ribeiros, que aos caminhos 
e picadas, rudimentares quase sempre. Exemplo disso é o famoso mapa elaborado por 
Cláudio Manoel da Costa em 1782, onde constam as comarcas de Vila Rica e do Rio 
das Velhas. Nele há especial atenção à hidrografia, estando representados com bas-
tante precisão os principais rios, afluentes e pequenos ribeiros (como o Rio Maracujá 
de Cachoeira do Campo e o Córrego Cipó, perto da paragem do Capão do Lana).
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tes tenham certa ligação estilística, como Cachoeira do Campo, Caeté 
e Sabará (vinculados pelo Rio das Velhas): devia ser relativamente fácil 
aos escultores ir de uma obra a outra margeando os ribeiros3.

 Como o Rio das Velhas é afluente do São Francisco, temos 
aqui uma zona de convergência, tanto dos caminhos do sul (Sabará foi 
ponto de estabelecimento de Fernão Dias), quanto os do norte. Nesses 
arredores, há retábulos do Estilo Nacional em Sabará (Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição, Igrejinha de Nossa Senhora do Ó e Capela de 
Santo Antônio de Pompéu), Caeté (Igreja de Nossa Senhora do Rosário), 
Raposos (Matriz de Nossa Senhora da Conceição), Itabirito (Matriz de 
Nossa Senhora da Boa Viagem e Igreja de Nossa Senhora do Rosário 
de Acuruí, distrito vizinho de Glaura) e em Ouro Preto, justamente em 
distritos situados nas cabeceiras do citado rio (Matriz de Nossa Senhora 
de Nazaré de Cachoeira do Campo, Igreja de Santo Antônio de Glaura, 
Igreja de São Bartolomeu e Capela de Nossa Senhora das Mercês, essas 
duas últimas em São Bartolomeu, e Capela de Bota Fogo). Apesar da 
ligação inequívoca com criações portuguesas coetâneas, tais obras 
apresentam características próprias, que transitam desde um gosto 
vernáculo (Raposos) até complexas criações ornamentais (Matriz de 
Cachoeira do Campo e Sabará).

 É, no mínimo, instigante que a região onde tais antigas 
estruturas foram construídas seja aquela envolvida pelo embate hoje 
conhecido por Guerra dos Emboabas. O Rio das Velhas se constituiu 
em uma importante via natural para os exploradores do século XVII. 
Serviu de baliza não só a incursionistas paulistas (como bem demonstra 
a expedição de Fernão Dias Paes), mas também guiou levas de pessoas 
vindas do norte da colônia (da Bahia e Pernambuco). Já em princípios do 
século XVIII havia rotas de escoamento de gado, em sentido norte-sul, 
subindo o São Francisco e o Velhas. Das cercanias de Sabará (explo-
radas já nas últimas décadas do seiscentos) era fácil o caminho até a 
futura Vila Rica e Vila do Carmo: o Velhas, que passa caudalosamente 

3. É provável que em inícios do século XVIII muitos outros templos ostentassem peças 
do Estilo Nacional, desmanchados em alterações posteriores ou destruídos pelo 
tempo ou desastres. Talvez os retábulos da desaparecida Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição de Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, tivessem as tradi-
cionais arquivoltas, de qualquer modo destruídas em 1833 por famoso incêndio. Só 
para se ter ideia, apesar da impressão que se tem, Antônio Pereira é povoado vizinho 
de São Bartolomeu (que possui cinco retábulos de nosso estilo), sendo fácil ir de 
lugar a outro passando pelo Rio Piracicaba, percurso este de não mais de dez quilô-
metros - contudo, por estrada de rodagem os dois distritos se separam por sessenta 
e cinco quilômetros!
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por Sabará, nasce na Serra de Ouro Preto, nas proximidades de São 
Bartolomeu. Não é de se estranhar, por este motivo, que encontre-
mos nesses vales resquícios muito antigos da presença de colonos, 
como bem testificam as igrejas mencionadas e algumas capelinhas 
nos arredores.

 Foi nesses rincões que os paulistas reivindicaram o direito 
exclusivo de exploração das Minas recém descobertas. Como resulta-
do, ocorreram várias escaramuças entre paulistas e forasteiros (que 
chegavam constantemente aos territórios auríferos). A desorganização 
inicial e o aparelho administrativo frágil contribuíram para os levantes 
armados da chamada Guerra dos Emboabas. Esses atritos, estudados 
recentemente no agora referencial livro de Adriana Romeiro4, se de-
senrolaram em grande parte na Bacia do Rio das Velhas, em especial 
em Sabará e Cachoeira do Campo5. Como salienta Romeiro, a sequela 
do conflito foi o afastamento dos paulistas e a criação de um projeto 
político novo, em parte baseado na nova estrutura empregada pelos 
emboabas (alcunha pela qual os forasteiros se tornaram conhecidos).

 Grande parte desses novos pioneiros era de origem portu-
guesa e foi se estabelecendo paulatinamente nas áreas auríferas, em 
detrimento dos paulistas. Portanto, era de se esperar a existência de 
um estilo artístico genuinamente lusitano precisamente nestes vales, 
“escoadouros” naturais dos emboabas.

 A Bacia do Rio das Velhas abriga a maioria das peças do Nacional 
Português, muitas de acentuado valor artístico e todas de inestimável 
valor histórico: mas, por que este estilo se conservou justamente neste 
território? Cremos que esses retábulos foram construídos também 
em outros lugares, como parte principal da ornamentação, mas logo 
foram substituídos. Isso não aconteceu, entretanto, com os principais 
exemplares do Velhas, uma vez que vários ainda existem. É possível 
que as criações desta região fossem mais antigas e mais complexas 
que de outras áreas congêneres, sendo respeitadas em alterações 
arquitetônicas posteriores6 (a Matriz de Cachoeira, por exemplo, teve 

4. ROMEIRO, Adriana. Paulistas e Emboabas no Coração das Minas: Ideias, Práticas 
e Imaginário Político no século XVIII. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008.

5. Em Cachoeira do Campo o líder emboaba, Manuel Nunes Viana, teria obtido im-
portante vitória. Segundo alguns relatos, Viana foi aclamado governador na Batalha 
da Cachoeira. Vide VASCONCELOS, Diogo de. História Antiga das Minas Gerais. Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia, 1999, pp. 252-257.

6. Há um caso que de certa forma corrobora nossa hipótese acima (de que criações mais 
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toda sua parte estrutural refeita, mas a decoração original foi preser-
vada)7. Enquanto Ouro Preto e Mariana eram um amontoado de arraiais 
dispersos, com pequenas ermidas de frontispício e interior singelo, 
Sabará e Cachoeira já empreendiam a edificação de suas portento-
sas matrizes e São Bartolomeu, além de sua matriz, já ostentava um 

complexas do Nacional podiam ser respeitadas em alterações posteriores): retábu-
los mais ricos deviam ser reaproveitados em reconstruções arquitetônicas, como é 
testificado na reutilização do retábulo-mor da antiga Matriz da Vila do Ribeirão do 
Carmo, inserido depois na Sé de Mariana, conforme se lê no Copiador de Cartas. Co-
piador de cartas particulares do Senhor Dom Frei Manuel da Cruz, Bispo do Maranhão 
e de Mariana (1739-1762). Transcrição, revisão e notas: Aldo Luiz Leoni. Brasília: 
Senado Federal, Conselho Editorial, 2008. p. 240.

7. O caso de Glaura nos propõe uma exceção, pois a existência dos três retábulos de tal-
ha Nacional da nave nos aponta uma solução provisória. Quando a capela primitiva 
foi reconstruída (meados do século XVIII), parece que para a nave se fariam retábu-
los mais novos (como se depreende dos grandes arcos de alvenaria, ainda visíveis, 
e que sugerem a colocação de retábulos com um camarim mais alto dos que os que 
atualmente se conservam). Uma vez que tais retábulos novos nunca foram feitos, 
restou, para ornamento, conservar as três peças originais.

Figura 1: Retábulo-mor, 
Matriz de Nossa Senhora 
da Boa Viagem (Itabirito), 
2015. Fonte: Projeto “O Estilo 
Nacional Português em Minas 
Gerais” (PIBIC/IFMG-OP).
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traçado urbanístico organizado, retilíneo8. Assim ocorreu, a nosso ver, 
pela ancianidade da ocupação deste território, foco, não por acaso, dos 
conflitos emboabas iniciais.

 Longe dos grandes centros, subindo o Rio das Velhas, São 
Francisco e a Bacia do Jequitinhonha, também encontramos vestí-
gios do Estilo Nacional. Há exemplares em Matias Cardoso (Matriz de 
Nossa Senhora da Conceição), Minas Novas (Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário), Chapada do Norte (Matriz de Santa Cruz e Igreja do Rosário) 
e, mais ao sul, São José de Itapanhoacanga, Costa Sena e Diamantina 
(Catedral). Esta era - a despeito da colonização recuada e à exceção 
de Diamantina - uma área periférica e talvez, por esta razão, tenha 
produzido tipos muito simplificados, em geral compostos por espiras 
lisas, sem talha.

 A única criação mais complexa e erudita desse universo seten-
trional é o retábulo pertencente à desaparecida Matriz de Santo Antônio 
do Tejuco, hoje inserido na catedral de Diamantina.

Os Vales do Rio Doce e do Paraopeba
O Vale do Rio Doce é outra região criativa a salientar. Esta importante 
bacia - cujo primeiro afluente nasce nos vergéis de Ouro Preto com o 
tímido Ribeirão Funil, o qual se transforma, já em Mariana, no Ribeirão 
do Carmo e este, por sua vez, no Rio Gualaxo (que, junto com o Rio 
Piranga, forma a base do Rio Doce) - também apresenta vários retábulos 
da tipologia em estudo.

 Tal território, compreendido especialmente pelas sedes dos 
municípios de Ouro Preto e Mariana e alguns distritos marianenses, 
merece ainda muitas pesquisas. Tratam-se de terras de exploração 
primeva, cujas notícias de descobrimentos auríferos começaram a 
aparecer já pelos fins do século XVII. Distante dos conflitos emboabas 
e do burburinho de outras sedições posteriores (como a de 1720, cujo 
epicentro foi Vila Rica e Cachoeira), o mundo rural de Mariana - nem 
tão periférico quanto o norte, nem tão central como o de Vila Rica - 
criou uma série de obras sob um gosto peculiar, que transita entre o 
popular (Matriz de Cachoeira do Brumado), passando por uma mescla 

8. Vide FERNANDES BOHRER, Alex. Ouro Preto, um novo olhar. São Paulo: Scortecci, 
2011.
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de tendências vernáculas e eruditas (Matriz de Ribeirão do Carmo) até 
conjuntos complexos, se bem que com adaptações locais (Matriz de 
Monsenhor Horta e Camargos). Temos retábulos afins em Ouro Preto 
(Igreja de São José), Mariana (Sé Catedral), Monsenhor Horta (Matriz de 
São Caetano), Furquim (Matriz do Bom Jesus), Cachoeira do Brumado 
(Matriz de Nossa Senhora da Conceição), Ribeirão do Carmo (Matriz 
de São Sebastião) e Barão de Cocais (Matriz de São João Batista - 
lembrando que Barão de Cocais é servida pelo Rio Piracicaba, que 
também nasce em São Bartolomeu e corre rumo à Serra do Caraça, 
sendo afluente do Rio Doce).

Figura 2: Retábulo do Bom 
Jesus de Bouças, Matriz de 
Nossa Senhora de Nazaré 
(Cachoeira do Campo), 2015. 
Fonte: Projeto “O Estilo 
Nacional Português em Minas 
Gerais” (PIBIC/IFMG-OP).
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 Nas terras cruzadas pelo Rio Paraopeba existem outros exem-
plares de nosso estilo. Tipos afins são encontrados na Matriz de Piedade 
do Paraopeba, distrito de Brumadinho. São estruturas muito simplifica-
das, semelhantes às de Cachoeira do Brumado ou Acuruí. Nessa região 
deveria existir, contudo, outras peças, substituídas posteriormente. Há 
resquícios de talha muito antiga, por exemplo, na Matriz de Congonhas 
do Campo, nos altares do cruzeiro.

Retábulos entalhados:
ornamentação e arquitetura

Dito isso, cabe dizer alguma coisa sobre o tipo de talha confeccionada 
em Minas no primeiro quartel do século XVIII. Aqui encontramos muitos 
retábulos entalhados onde as espiras, arquivoltas e o resto dos tramos 
são cobertos por talha dourada9 entremeada, em raros casos, por pseu-
do-laca ou tinta branca. Resolvemos estabelecer um quadro geral para 
se ter ideia do tipo de adornos e projeto arquitetônico desenvolvido. 

 Comecemos pelos ornatos:

Ornamentação fitomórfica: a ornamentação fitomórfica encontra-
da nas Minas caracteriza-se principalmente pelo uso de videiras 
(enroscadas nas colunas e arquivoltas), folhas de acanto (que 
cobre especialmente pilastras, mísulas, altares, guarnecem 
medalhões, cobrem áticos, forram camarins e tronos, servem 
de sustentação para atlantes ou fênix etc) e flores diversas 
(girassóis, rosas etc).

Ornamentação zoomórfica: compõem-se especialmente de pás-
saros, que podem ser fênix10 (em geral bicando uvas ou sus-
tentando putti e festões), águias (em lampadários) ou pombas 
(em sacrários ou medalhões). Também é possível encontrar 
peixes, dragões (como em dois ‘bicheiros’ do coro de Cachoeira 
do Campo), cavalos, serpentes aladas etc.

9. Em alguns exemplos o douramento foi posteriormente coberto por tinta, mas ainda 
é visível sob as camadas pictóricas com desprendimento.

10. ‘Fenis’, conforme o português da época, constante em documentos. Vide MARINHO 
FERREIRA ALVES, Natália. A arte da talha no Porto na época barroca. vol.1. Porto: 
Arquivo Histórico/Câmara Municipal do Porto, 1989., pp. 216, 277.
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Ornamentação antropomórfica: composta por anjos (em geral mais 
adultos e de asas, podendo ser trombeteiros e corneteiros, 
ocupando comumente áticos), putti (sempre nus), atlantes, 
cariátides (muitas vezes vestidas à moda romana), mulheres 
seminuas (com braços arrematados em volutas ou asas, de 
meio corpo, múltiplos seios, pingentes ao pescoço etc), que-
rubins (só esculpidos com cabeças e asas azuis e vermelhas), 
mascarões etc.

 Também dividimos os retábulos entalhados de Minas conforme 
a feição arquitetônica, a saber:

Plantas planas: as plantas mais comuns são aquelas de corte pla-
no, com todas as colunas emparelhadas, paralelas à mesa do 
altar, e recuadas em relação a este. É um desenho muito en-
contrado em Portugal e em geral os retábulos mores tem essa 
consecução. De todas tipologias, é a que apresenta arcabouço 
arquitetônico mais simples, estando toda ênfase estética na 
ornamentação. Podemos citar como representantes desse mo-
delo os retábulos mores de Cachoeira do Campo, Ó de Sabará 
e Sé de Mariana. Em Portugal temos, entre outras, a Igreja do 
antigo Convento de Nossa Senhora da Conceição de Marvila, 
em Lisboa.

Plantas côncavas: as plantas côncavas têm um tramo arquitetônico 
mais elaborado, com o uso de pilastras em forma de moldura 
e as colunas e arcos que vão se ‘afundando’ na composição, 
em direção ao camarim. Algumas vezes esse tipo de arranjo - 
cujos mais importantes exemplares no Brasil parecem ser os 
de Manoel de Matos na Matriz de Cachoeira do Campo (Rosário 
e São Miguel) - é visto como uma tendência joanina, todavia, 
trata-se de solução que aparece em Portugal antes das ondas 
italianas do século XVIII e lá é muito comum. Dos 211 retábulos 
lusitanos catalogados por Paulo José Fernandes Lopes, 135 
tem concepção parecida à de Manoel de Matos11. Lameira e 
Serrão, após citar o mor da Igreja do Mosteiro de São Bento, 
no Porto, também frisam essa prevalência. Inclusive, citam 

11. FERNANDES LOPES, Paulo José. Os retábulos de Estilo Nacional na região da Terra 
Fria. 2007. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Letras, Universidade do Porto, 
Porto, p. 18.
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documentos de época onde esse projeto côncavo aparece 
explicitamente:

Na documentação são frequentes as referências à concavidade 

dos retábulos, por exemplo, nos dois ajustes sucessivos que se 

fizeram para o retábulo-mor da Igreja do Colégio da Companhia 

de Jesus de Portimão é referido que há-de ser ressaltado (...) 

não feito à face mas ressaltado saindo dos lados assim da parte 

do Evangelho como da Epístola. 12

Plantas convexas: muito mais raras são as plantas convexas, tanto 
no Brasil, quanto no reino, sendo únicos representantes em 
Minas o Bom Jesus de Bouças e Santo Antônio, ambos em 
Cachoeira do Campo. Chama atenção, nessas duas estruturas, 
a projeção das colunas centrais e, consequentemente, da ar-
quivolta correspondente. Em Portugal podemos citar o retábulo 
de Nossa Senhora da Enfermaria na Igreja do Mosteiro de São 
Vicente de Fora, Lisboa.

Mores com arremate trípede: essa tipologia foi a mais comumente 
usada nos retábulos mores, sendo encontrada desde conjuntos 
mais simplificados (como a Matriz de Raposos), até estruturas 
mais elaboradas (como a capela-mor de Pompéu e Itabirito - 
Fig. 1). Seu esquema nasce provavelmente da dificuldade de se 
harmonizar o semicírculo das arcadas com o vulgarizado teto 
trifacetado e sua solução pode ter se inspirado em retábulos 
rurais portugueses (como os discretos apainaleados superio-
res da Matriz de Escarigo) ou criações paulistas mais antigas 
(como o mor de Embu).

Laterais com frontão/ático: outra característica arquitetônica 
encontrada são os frontões ou áticos. É comum em Portugal, 
acima das arquivoltas concêntricas, vir um grande frontão, 
que pode ou não tomar forma de uma edícula (herança do seis-
centos). Podemos citar entre esses retábulos os da nave de 
Cachoeira (Fig. 2), os da nave de São Bartolomeu, a pequenina 
peça dedicada a São Domingos na Matriz de São João Batista 
de Barão de Cocais, o de São José da Sé de Diamantina etc.

12. LAMEIRA, Francisco. Documentos para a História do Barroco no Algarve [in] Anais 
do Município de Faro, vols. XXXI-XXXII, 2001-2002, pp. 231 e 233.



75

O Estilo Nacional Português em Minas Gerais: Povoamento e territorialização do Barroco...  |  Alex Fernandes Bohrer

Laterais e mores sem frontão/ático: há também os retábulos 
arrematados somente pelas arquivoltas, podendo terminar 
num desenho semicircular (dado pelos próprios arcos con-
cêntricos, como, por exemplo, os da nave da Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição de Sabará ou o de São João Evangelista 
da Sé de Mariana) ou numa moldura quadrada (delineada pe-
los apainelados constituídos pelo encontro das quinas e do 
semicírculo - retábulos laterais da Matriz de Santo Antônio 
de Glaura - Fig. 3). Há retábulos mores que também terminam 
nesse esquema, como o de Cachoeira do Campo ou o da Sé 
de Mariana (ainda que este tenha preenchimento das arestas 
formadas pelo forro).

Com nichos: são mais raros em Minas os nichos. Os vemos mais 
em retábulo-mores, como o de Cachoeira do Campo (exemplar 
que conjuga nichos e pilastras - Fig. 4) ou as duas grandes 
charolas da Matriz da Conceição de Sabará. Alguns outros 
parecem ser modificações posteriores, como os da nave da 
Matriz de São Bartolomeu.

Com cortinado: variação menos comum são os cortinados sobre ou 
sob as arquivoltas. Vemos isso especialmente no retábulo-mor 
da Matriz de Sabará (onde pesada cortina pende do teto cobrin-
do todo conjunto) e na Matriz de São Caetano de Monsenhor 
Horta (com pequeno dossel que se projeta do centro, abaixo 
dos arcos).

Ornamentação antropomórfica e nichos:
possível meio de datação?

Alguns estudos anteriores sugeriam que a ornamentação antropomór-
fica no Nacional Português em Minas Gerais (especialmente os anjos 
e putti) ocorre somente em elementos mais evoluídos, de tendência 
italianizante ou joanina. A existência ou não deste motivo iconográfico 
seria, pois, uma forma auxiliar de datação de retábulos (estruturas sem 
figuras humanas seriam mais antigas). Outro fator também apontado 
como artifício modernizante é o uso de nichos. Entretanto, constatamos 
que o mesmo tipo de ornamentação antropomórfica existe em muitos 
exemplares portugueses desde o último quartel do seiscentos. Talvez 
o uso ou não desse tipo de adorno seria um indício da origem ou capaci-
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dade técnica dos artífices, mais do que 
uma característica de evolução estilísti-
ca. Ausência de figuração humana, por 
exemplo, é comum em áreas rurais de 
Portugal e nos Açores (é provável que 
muitos de nossos entalhadores provies-
sem das ilhas e de áreas rurais portu-
guesas, especialmente do Minho).13

O uso de tal ornamentação, por 
outro lado, é mais típico de regiões 
centrais, seguindo tradição longeva 
(lembremos que esse motivo icono-
gráfico é comum desde o manuelino, 
passando pelo maneirismo de Gaspar 
Coelho). Escultores mais gabaritados, 
com prática na anatomia humana, de-
viam, certamente, provir ou se dirigir 
para cidades como Lisboa, Coimbra, 
Braga e Porto.

Portanto, podemos sugerir uma 
nova forma de leitura morfológica, es-
pecialmente no que diz respeito aos 
adereços antropomórficos: o uso ou 
desuso de anjos ou putti é sintomático 
da origem geográfica dos entalhadores 
e/ou das dificuldades técnicas de con-
fecção. Regiões periféricas desenvol-
veram desenho escultórico que evita a 
figura humana; regiões centrais, com 

artistas mais gabaritados, prezaram pela sua utilização.

 Acreditamos que a talha de Cachoeira, tida como um conjunto 
mais evoluído, é resultado da presença de artistas de regiões importan-
tes (como bem ilustrado por Antônio Rodrigues Bello, comprovadamen-
te do Porto) ou de mãos tecnicamente capazes. Não nos surpreenderia 
se Manoel de Matos fosse de uma das principais cidades lusitanas ou lá 

13. Podemos supor que esse tipo de ornamentação desprovida de antropomorfismos se-
ria característica, inicialmente, de escultores com despreparo na figuração humana 
e, posteriormente, deve ter virado modismo nas zonas rurais e insulares.

Figura 3: Retábulo de Santana, 
antiga Matriz de Santo Antônio 

(Glaura), 2015. Fonte: Projeto 
“O Estilo Nacional Português 

em Minas Gerais” (PIBIC/
IFMG-OP).
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pelo menos tivesse sido apren-
diz (contudo, somente pesqui-
sas futuras revelarão isso).

 Outro equívoco a nos-
so ver é a afirmação de que ni-
chos, ausentes em quase todos 
elementos, sejam evidência de 
modernizações estilísticas. 
Também existem nichos no 
seiscentos, incorporados na 
talha maneirista e Nacional, 
desde modelos mais antigos 
até os mais evoluídos. O uso 
desse artifício nos demonstra-
ria o contrário do que em geral 
se aventou: o joanino os herdou 
de momentos estilísticos ante-
riores (e não foi o Nacional que, 
influenciado pelas primeiras on-
das italianizantes de Dom João 
V, incorporou-os).

Conclusão: uma tipologia ultrapassada?
Sabemos que os retábulos de Matos foram feitos entre 1725 e 1726, 
num período já distante dos anos iniciais da exploração aurífera - nesse 
momento já estavam estabelecidas as primeiras vilas (1711), freguesias 
(1724, conforme Carta Régia do mesmo ano) e a própria capitania, com 
seu aparato administrativo. Assim sendo, podemos concluir que estru-
turas como as citadas seriam prova de que Minas estava ultrapassada 
estilisticamente? 

 Primeiramente é preciso frisar que a ornamentação do Nacional 
não é um padrão somente seiscentista (até porque muitas das peças 
mais paradigmáticas de Portugal datam da década de 1710). Segundo, 
parece que o que se fazia aqui em inícios do século XVIII não estava 
superado em relação ao reino - essa ideia de retardo e anacronia é 
questionável. Na verdade, o que constatamos durante a pesquisa é que, 
ao contrário do período joanino e rococó, o Nacional é estranhamente 

Figura 4: Nicho do retábulo-
mor, Matriz de Nossa Senhora 
de Nazaré (Cachoeira do 
Campo), 2015. Fonte: Projeto 
“O Estilo Nacional Português 
em Minas Gerais” (PIBIC/
IFMG-OP).
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sincronizado ao que se fazia na Europa: Minas não estava atrasada 
(nem em relação ao resto do Brasil, nem em relação a Portugal). Vários 
de nossos retábulos (como os de Cachoeira do Campo) são coetâneos 
a criações importantes do Porto, Lagos e Portimão (nas igrejas expo-
nenciais citadas aqui). Muitas soluções criativas aparecidas lá surgem 
aqui, quase simultaneamente (como nichos, putti, mesmos projetos 
e motivos etc). Talvez tenhamos uma possível explicação para esse 
aparente paradoxo.

 É certo que a migração de artistas foi mais intensa durante 
as três primeiras décadas do século XVIII e isso é justificável por não 
haver, nesse momento, mão de obra local. Quase todos eram lusitanos 
e traziam as novidades estéticas atualizadas, agradando os comitentes 
(também portugueses em sua maioria, prováveis conhecedores do que 
se fazia na metrópole).14 Nos anos ulteriores isso deixou de ocorrer. 
Uma nova classe de encomendantes nativos surgiu juntamente com a 
primeira geração de artífices locais, com destaque para os mulatos (dos 
quais Aleijadinho é o principal exemplo). Houve então (e agora sim) uma 
separação maior, uma certa assincronia criativa que conjugava novi-
dades e arcaísmos, facilmente explicáveis pela distância do litoral e da 
metrópole. Além dos tratados, esses novos artistas e mecenas tinham 
para si as velhas igrejas do Nacional Português como fontes visuais 
(como os já citados bustos da Matriz de Cachoeira reapresentados no 
Chafariz do Alto da Cruz de Ouro Preto). Despontava certo ‘desapego’ 
cultural com relação à Europa, já que esses produtores construíram 
aqui sua realidade inventiva. Não desconsideraram o Velho Mundo - 
longe disso - mas aqui as contingências dalém mar eram reinventadas, 
movidas por uma nova sociedade em ebulição.

 Essa conjuntura era muito diferente da situação inicial das 
Minas, quando não havia ainda uma sociedade autóctone estabelecida: 
quem fez nossa arte inicial foi uma horda de estrangeiros numa terra 
nova, com ideias recentes e contextos estéticos advindos dos lugares 
de origem.

14. Como se vê em levantamentos feitos especialmente na Paróquia de Nossa Senhora 
de Nazaré de Cachoeira do Campo (que hoje abarca São Bartolomeu e Glaura). Nos 
assentos das irmandades quase todos irmãos arrolados eram portugueses (à exceção, 
claro, das Irmandades do Rosário).
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A talha ornamental da igreja
Matriz de Santo Antônio, em Ouro Branco
The ornamental carving of the Santo Antônio Mother Church in Ouro Branco

Resumo
Os ambientes das igrejas setecentistas mineiras 
expressam ornamentações, compostas por talha 
e pintura, que serviram para transformar a sóbria 
alvenaria dos templos, consoante às tendências 
plásticas e estéticas barrocas vigentes à época. 
Todavia, uma fração significativa desse acervo 
não foi devidamente apreciada, em proveito de 
se conhecer os nomes dos artistas envolvidos 
na execução desses projetos, as oficinas em 
que operavam como membros, bem como os 
outros serviços que possam ter realizado na 
então Capitania de Minas Gerais. Nesse senti-
do, o presente texto tem como direcionamento 
o estudo da talha retabular da igreja Matriz de 
Santo Antônio, em Ouro Branco, Minas Gerais, in-
tencionando demonstrar, quando possível, suas 
relações com outras obras, cujas semelhanças 
outorgam mapear a atuação de um entalhador, 
ou até mesmo de uma oficina.

Palavras-chave
Ornamentação; Talha; Barroco; Matriz de Ouro 
Branco. 

Abstract 
The churches built in the 18th century in Minas 
Gerais show ornamentation composed of carving 
and painting that transformed the sober space of 
the temples according to the Baroque artistic ten-
dencies prevalent at the time. However, a signifi-
cant part of this collection has not been properly 
assessed for the benefit of knowing the names 
of the artists involved in the execution of these 
projects, the workshops in which they worked as 
well as the other services they may have perfor-
med in Minas Gerais. In this sense, the present 
text aims to study the retables of the Church of 
Santo Antônio, Ouro Branco, Minas Gerais, inten-
ding to demonstrate when possible its relations 
with other works, whose similarities will make it 
possible to recognize the work of a woodcarver 
or even a workshop.

Key Words
Ornamentation; Wood carving; Baroque; Ouro 
Branco Church.
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Notas iniciais
Na então Capitania de Minas Gerais, ao longo do século XVIII, a orna-
mentação dos templos religiosos favoreceu a formação de núcleos de 
trabalho, destinados a transformar o austero espaço interno dessas edi-
ficações, por intermédio da talha dourada e da pintura. Desse modo, foi 
estabelecida a cenografia do teatro sacro, palco para a celebração da fé 
de uma sociedade que se aglomerava nos centros onde eram explorados 
os minerais preciosos, fadados a abastecer os famintos cofres Reais.

 Nessa perspectiva, dezenas de edificações religiosas foram 
construídas ao longo do extenso território mineiro, o que constituiu 
a fortuna artística da era colonial. No entanto, parte desse acervo foi 
pouco examinado e, em alguns casos, a sua narrativa histórica per-
manece incógnita e demanda exames que possam estabelecer novas 
contribuições para compreensão da matéria. Acredita-se que uma fra-
ção dessa isenção é devida à escassez de fontes primárias passíveis de 
embasar o trabalho de pesquisa. Tal situação é recorrente no contexto 
da arte colonial luso-brasileira, em que dezenas de pinturas sacras e de 
espécimes retabulares são estremados por hiatos, dificilmente aclara-
dos, no que se refere à autoria da execução dos serviços, às datas em 
que foram elaborados e às minucias que englobaram seu processo de 
produção, informações relevantes para o pesquisador que se dedica 
a compreender o assunto. Em relação ao rol das obras retabulares 
ineficientemente analisadas, tema central deste artigo, encontra-se 
a talha que orna a igreja Matriz de Santo Antônio, localizada na cidade 
de Ouro Branco, em Minas Gerais.

 Subsidiado nessas evidências, o presente texto tem como orien-
tação examinar o conjunto de talha da Matriz de Santo Antônio, composto 
pelo retábulo-mor e dois outros alocados no arco-cruzeiro do templo. 
Ademais, intenciona-se demonstrar a relação dessas peças com espé-
cimes existentes em outras igrejas mineiras, que denotam o exercício de 
uma mesma oficina, como transparecem alguns retábulos da igreja Matriz 
de Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Conceição do Mato Dentro.

O retábulo-mor
A documentação constante nos arquivos históricos de Minas Gerais 
não esclarece a data de construção da igreja Matriz de Santo Antônio. 
É crível que o atual edifício seja obra da primeira metade do século 



81

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

XVIII, posto que na década de 1740 registram-se informações relacio-
nadas à produção dos retábulos que ornam o referido templo. Assim, 
a fragmentada documentação histórica identificada aponta que a fa-
tura do retábulo de São Miguel e Almas se encontrava finalizada no 
ano de 1745, quando o mestre pintor Antônio Caldas foi contratado 
para dourar a peça1. Por sua vez, acredita-se que o exemplar retabu-
lar de Nossa Senhora do Rosário foi confeccionado entre os anos de 
1740-1745, pois apresenta proporcional desenho ao do retábulo de São 
Miguel. Presumivelmente, essas obras resultaram da intervenção de 
uma mesma oficina2. 

 Sobre o retábulo-mor, o desencontro das informações é ainda 
maior. Conhece-se um registro, apenas, datado do ano de 1754, relacio-
nado à permissão concedida para o uso do legado de Antônio Fernandes 
de Lima, em benefício do douramento da tribuna de Santo Antônio, da 
igreja Matriz3. Diante desse quadro, ainda não foi possível pontuar os 
autores dos riscos e os nomes dos oficiais envolvidos na produção das 
obras em tela. Caso venham a público essas autorias, por intermédio de 
documentação primária, elas contribuirão para solucionar as dúvidas 
que permeiam a história dessas e de outras obras retabulares mineiras, 
como será detalhado. 

 Frente a esse ambiente de incertezas, resta ao pesquisador a 
análise da obra de arte, para que possa deslindar, aproximadamente, o 
contexto em que estava imersa, as relações estabelecidas com outros 
espécimes congêneres e, quando possível, a identificação do labor da 
provável oficina que a produziu, a partir do mapeamento de elementos 
formais e de feições estéticas que anunciam a atuação de um núcleo de 
trabalho, ou a predominância de um artífice ativo nesses agrupamentos.

1. Aos quinze dias do mês de dezembro de mil setecentos e coarenta e sinco annos 
nesta Matriz de S. Antonio do Ouro Branco estando a Meza o Juiz e mais officiais e 
Irmaos da Irmandade de Sr. São Miguel e Almas concordarão [ilegível] senão farão 
festa algua sem q. primeyro se dourar o retablo do s.ro sto. Em q todas uniforme-
mente convierão e logo se ajustarão com Antonio Caldas mestre pintor p.a fazer a 
d.a obra por preço [ilegível] de trezentos cincoenta mil [ilegível] como milhor consta 
da obrigação q. o d.o pagou (...). ARQUIVO Eclesiástico do Arcebispado de Mariana. 
Irmandade das Almas, Matriz de Santo Antônio de Ouro Branco. Prateleira S-34, 1731-
1786, fl. 37v.

2. Outras notas, localizadas no Arquivo Eclesiástico do Arcebispado de Mariana, escla-
recem que as irmandades alocadas nos retábulos do arco-cruzeiro foram as respon-
sáveis por angariar recursos destinados à confecção dessas peças.

3. ARQUIVO Eclesiástico do Arcebispado de Mariana. Op. Cit., fl. 14v. 
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 Começando-se pelo retábulo-mor, possivelmente confeccio-
nado entre os anos de 1745-1750, desperta a atenção o desenho de sua 
estrutura e os itens formais a ela agregados, divergentes de todos os 
modelos que constituíram a talha mineira do período (Fig. 1). Ilustram 
essas orientações as mísulas que compõem os socos internos da base, 
com folhas de acantos e quadriculados. Os ornatos dos socos externos 
apresentam mísulas e elementos vegetalistas em movimentação dinâ-
mica, cujo conjunto faz a prolongação dos pés-direitos do registro do 
corpo até à base. No banco, interessantes figuras antropomórficas, com 
plumas na cabeça, denotam aspectos constantes no repertório do oficial 
que projetou a peça retabular, igualmente incomuns na talha local.

 Ainda na seção do banco, é de destaque o monumental sa-
crário em formato de globo, com relevo de sol simbolizando o Cristo, 
apoiado sobre cabeças antropomórficas com olhos fechados. Peças 
de volumetria correlata são encontradas em outras igrejas de Minas 
Gerais, citando-se: o retábulo-mor da igreja Matriz do Pilar (São João 
del-Rei), o mor da Sé de Mariana e o mor da Matriz de Nossa Senhora 
da Boa Viagem (Itabirito). Em Portugal, sacrários esféricos podem ser 
vistos em diferentes locais: na igreja de São Domingos (Benfica), no 
retábulo-mor da igreja de São Bartolomeu (Vila Viçosa), no retábulo-mor 
da antiga ermida de peregrinação de São Lourenço dos Matos (Almancil), 
no retábulo de Nossa Senhora do Rosário da igreja de Santiago (Lisboa), 
no retábulo-mor da igreja de São Cristóvão (Lisboa), no retábulo cola-
teral, lado da Epístola, da igreja lisboeta de Nossa Senhora da Pena, 
no retábulo-mor da igreja Matriz de Santa Maria (Loures). Essa lista é 
composta por alguns espécimes que abrangem itens afins.

 É impreciso determinar a provável fonte que serviu para inspirar 
a produção de sacrários esféricos, mas a pesquisadora Silvia Ferreira4 
discorreu que, na talha portuguesa, esse formato pode ter sido referen-
ciado no sacrário da banqueta, realizado por Johann Friedrich Ludwig 
para o altar-mor da igreja lisboeta do Colégio de Santo Antão-o-Novo, 
obra desaparecida no terremoto que assolou o então Reino português 
em 1755. Na referida peça, ainda conforme Ferreira5, havia duas cabeças 
de anjos com olhos fechados, abaixo do sacrário, cuja representação 
se aproxima àquela encontrada no sacrário da Matriz de Ouro Branco. 

4. FERREIRA, Silvia. “O retábulo-mor da igreja matriz de Loures: uma obra emblemáti-
ca do entalhador Bento da Fonseca Azevedo” [in] Revista de artes decorativas, Porto, 
nº 1, 2008, p. 91 -113.

5. Ibidem, p. 107-108.  

Pág. seguinte Figura 1. Título: 
Retábulo-mor da Igreja Matriz 
de Santo Antônio. Data: 2018. 
Localização: Igreja Matriz de 
Santo Antônio, Ouro Branco. 
Fonte: Aziz José de Oliveira 

Pedrosa
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A outra hipótese interposta 
pela mesma autora especifica que o 
formato pode ser fruto de influência 
absorvida do Barroco romano seis-
centista, posto que elemento similar 
se encontra na banqueta do altar-mor 
da igreja romana de Santa Maria in 
Transpontina6. Inconclusas essas in-
dagações, é válido relativizar que, re-
ferenciando-se nas recomendações 
Conciliares Tridentinas, São Carlo 
Borromeo instruiu que os sacrários 
poderiam ter formato octogonal, he-
xagonal ou redondo, com a imagem do 
Cristo ressuscitado7. De fato, caracte-
rísticas similares são observadas nas 
formas dos sacrários das igrejas de 
Minas e também em Portugal, de onde 
vieram as referências que compuse-
ram a arte colonial.

Discutidas essas questões, 
atenta-se para os pés-direitos do re-
gistro do corpo, atípicos se compara-
dos aos modelos correntes na talha 
luso-brasileira coeva, faturados entre 
os anos de 1730 – 1760, período em que 
esses itens de sustentação compreen-

diam, geralmente, colunas torsas ou de tipologia salomônica, em con-
formidade aos espécimes vinculados à linguagem do estilo joanino. 
No exemplar em exame, essas colunas são constituídas por folhas de 
acanto em movimentação espiral, finalizadas, na parte superior, por 
três figuras antropomórficas de meninos nus. 

 No camarim, sobressai-se o teto em abóbada de berço, com 
seis pinturas envolvidas por rica moldura de miúdo entalhe, indicando 
inspirações extraídas da joalheria. O trono e a talha parietal expressam 
preferências composicionais e estéticas assinaladas pela geometri-

6. Ibidem, p. 107-108.  
7. ROCHA ROQUE, Maria Isabel. Altar Cristão: evolução até a reforma católica. Lisboa: 

Universidade Lusíada, 2004, p. 198. 

Figura 2. Título: Capela-mor da 
Igreja Matriz de Santo Antônio. 
Data: 2018. Localização: Igreja 

Matriz de Santo Antônio, 
Tiradentes. Fonte: Aziz José de 

Oliveira Pedrosa
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zação da forma, simetria do conjunto e ênfase na constituição de um 
espaço de caráter arquitetônico, em contraposição à trama ornamental 
das formas orgânicas dos relevos que estruturam e aparatam o restante 
do retábulo. Nesse sentido, a hipótese que se interpõe é que o trono 
e o camarim resultaram de risco de autor diferente daquele que fez 
o retábulo-mor, podendo ter sido executados por outro oficial e em 
período posterior ao que demarcou a confecção das outras seções re-
tabulares. Todas essas ideias são reforçadas pela menção documental 
supracitada, de que foi solicitado pedido para dourar a tribuna, em 1754, 
ratificando, assim, que esse elemento tivesse sido realizado, de fato, 
em momento posterior ao que foi materializado o restante do conjunto, 
que poderia ter sido dourado algum tempo antes. 

 Por sua vez, na peça em estudo, há curiosos ornatos e elemen-
tos composicionais, como o remate do arco superior em cordão, com 
enrolamentos centrais, semelhantes a alguns ornamentos existentes 
no retábulo-mor da igreja Matriz de Santo Antônio, em Tiradentes. Em 
meio às dúvidas que cercam a autoria da obra da Matriz de Ouro Branco, 
acredita-se que a identificação do entalhador (ou da oficina) responsá-
vel pela execução dessa peça possa ser detectada inspecionando-se a 
atuação do oficial que laborou na sobredita talha em Tiradentes.

 Todavia, embora a configuração estrutural dos retábulos-mo-
res das Matrizes de Ouro Branco e de Tiradentes seja visivelmente 
diferente, há nessas obras itens de equivalente desenho. Sob essa 
perspectiva, inicialmente, chama-se a atenção para os meninos nus 
posicionados nas mísulas do banco, ladeando a cartela central do co-
roamento, no retábulo-mor do templo principal de Ouro Branco. Essas 
figuras antropomórficas apresentam idêntica anatomia corporal, feição 
das faces e penteado dos cabelos das mesmas esculturas que na Matriz 
de Santo Antônio (Tiradentes) suspendem os cordões no arremate das 
ilhargas da capela-mor, encontrando-se, também, distribuídas no co-
roamento e no camarim do retábulo-mor (Fig. 2). Além desses itens, 
sublinham-se as similaridades plásticas constatadas entre as personi-
ficações da Fortaleza e da Fé, inseridas no retábulo-mor de Tiradentes, 
e as esculturas que levantam o cortinado no topo do retábulo-mor de 
Ouro Branco.

 Para além das figuras antropomórficas, os dois retábulos-mo-
res em análise apresentam relevos ornamentais que também exprimem 
o labor de um mesmo artífice ou oficina. Essa assertiva pode ser re-
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conhecida no formato dos enrolamentos com esferas incrustadas e no 
feitio dos elementos curvilíneos e das conchas, dispersos pelo exemplar 
retabular das Matrizes de Ouro Branco e de Tiradentes, sobretudo nas 
ilhargas da capela-mor desse segundo espécime. Acrescentam-se a 
essas relações de paridades os movimentados cordões que contornam 
o arco do coroamento do retábulo-mor de Ouro Branco, cujo delinea-
mento é análogo aos enrolamentos que finalizam a parte superior do 
orgânico trono do retábulo-mor da Matriz de Tiradentes. Pode-se, do 
mesmo modo, adicionar a esse rol as plumas que estruturam as inco-
muns colunas internas do retábulo-mor de Ouro Branco, visivelmente 
empregadas nas ramificações dos meio-corpos, inseridos nos conjun-
tos escultóricos que adornam os registros inferiores dos intradorsos, 
no arco-cruzeiro da Matriz de Tiradentes.  

 À vista dessas exposições, é plausível cogitar que um mesmo 
oficial contribuiu para a produção da talha dos dois retábulo-mores em 
revista. No entanto, as imprecisas informações encontradas, sobre 
os detalhes que balizaram a elevação do retábulo principal da Matriz 
de Ouro Branco, permitem que esse conteúdo seja apreciado apenas 
por suposição, mediante análises, confrontos e interpretações que 
autorizem estruturar hipóteses sobre a provável autoria da obra ou-
ro-branquense, tomando-se como diretriz a composição plástica e 
os dados históricos referentes à fatura do retábulo-mor da Matriz de 
Tiradentes. Sublinha-se que esses recursos não esclarecem o caso, 
mas contribuem para encontrar caminhos que possibilitem elucidar 
as inúmeras interrogações a respeito da temática. Assim, Olinto Filho 
informou que algumas obras de talha da igreja Matriz de Santo Antônio 
(Tiradentes), incluindo-se a capela-mor e seu retábulo, foram produzi-
das entre os anos de 1739-17508, cujo trabalho foi confiado ao entalhador 
João Ferreira Sampaio9, que contou com o auxílio de uma oficina, da qual 
são conhecidos os nomes do carpinteiro Manuel de Araújo, do pedreiro 
José Reis Junqueira10 e de Antônio José Passos de Souza Dias11.

8. RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, Olinto. A matriz de Santo Antônio em Tiradentes 
- The Mother Church of Santo Antônio in Tiradentes. Brasilia: IPHAN, Programa Mo-
numenta, 2010, p. 81. 

9. MARTINS, Judith. Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX em Minas 
Gerais. Rio de Janeiro: Publicações da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, nº 27, volume 2, 1974, p. 192. 

10. Ibidem, volume 1, p. 345. 
11. RODRIGUES DOS SANTOS FILHO, Olinto. Op. Cit., p. 96.
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 Em conformidade com as informações arroladas, a primeira 
hipótese que surge se refere à provável data em que foi confeccionado 
o retábulo-mor da Matriz de Ouro Branco, da qual nada se sabe, salvo 
pequeno relato de que, no ano de 1754, foi solicitada permissão para 
uso de recursos financeiros em prol do douramento da tribuna, quando, 
certamente, estavam concluídos demais serviços de execução da peça 
retabular. De posse dessa referência e, considerando-se que um mesmo 
artífice, ou até uma igual oficina, esteve em atividade na produção de 
ambas as obras, sabendo-se também que os trabalhos na Matriz de 
Tiradentes foram finalizados por volta de 1750, é inteligível conjecturar 
que o retábulo-mor da Matriz de Ouro Branco pode ter sido erguido entre 
os anos de 1750 – 1754. 

 Em relação à identidade dos homens envolvidos nos ditos 
trabalhos de Ouro Branco, embora a documentação não esclareça os 
nomes, pensa-se na possibilidade de algum oficial ter laborado com o 
entalhador João Ferreira Sampaio em Tiradentes, ou até mesmo que 
o próprio Sampaio os realizou. Essa segunda ideia, caso comprovada, 
abrirá debates importantes para o estudo da arte da talha mineira, 
principalmente porque o nome de Sampaio despareceu dos registros 
localizados, não sendo conhecidas outras obras que ele possa ter con-
cluído na Capitania ou em outra região da então Colônia, depois que 
finalizou os serviços em Tiradentes. Nesse sentido, questiona-se se 
foi ele o anônimo mestre incumbido de efetivar a talha do retábulo-mor 
da Matriz de Ouro Branco, ou se essa tarefa resultou da intervenção de 
algum artífice que também esteve envolvido na confecção do retábu-
lo-mor da Matriz de Santo Antônio, em Tiradentes.

 Para essa sugestão, cabe frisar que, entre os artífices presen-
tes na oficina de Tiradentes, foram identificados os nomes do carpin-
teiro Manuel de Araújo, do pedreiro José Reis Junqueira e de Antônio 
José Passos de Souza Dias, de quem não se tem indicação da ocupação 
profissional. Caso Souza Dias tenha sido o oficial dedicado a esculpir 
a madeira, pode-se pensar que ele se envolveu, posteriormente, na 
fábrica das esculturas e dos ornatos que aproximam a talha dos retábu-
los-mores das Matrizes de Ouro Branco e Tiradentes. Se essa suposição 
não for verdadeira, passível de ser validada apenas por intermédio de 
documentação, então, João Ferreira Sampaio seria o único entalhador 
da oficina e, possivelmente, o responsável pela execução das peças que 
aproximam os dois espécimes retabulares em avaliação. Essa indica-
ção pode ser estudada, igualmente, a partir do conhecimento de que 
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Sampaio, por longo tempo, envolveu-se na fatura da ornamentação da 
Matriz de Tiradentes, sendo pouco provável que não seja de sua auto-
ria a complexa talha que ordenou a cenografia da capela-mor do dito 
templo. Independentemente da comprovação dessas inferências, as 
semelhanças escultóricas e formais existentes nas duas obras, como 
devidamente foram aqui pontuadas, não deixam espaços para dúvidas 
de que os dois retábulos contaram com o labor de um mesmo oficial.  

Retábulos do arco-cruzeiro 
Os demais retábulos da igreja Matriz de Santo Antônio encontram-se 
alocados no arco-cruzeiro e são dedicados a Nossa Senhora do Rosário 
e a São Miguel e Almas (Fig. 3). A informação de que esse último exem-
plar foi dourado no ano de 1745 esclarece a presumível data em que 
foi finalizada a confecção de ambas as peças, que apresentam traça 
congênere, diferindo, apenas, em relação às esculturas das figuras 
antropomórficas, que prenunciam a intervenção de um artista diferente. 

 A década de 1740, como momento que balizou a execução das 
peças retabulares em exame, é também legitimada por meio do exame 
dos itens ornamentais e estruturais que compõem essas obras, demar-
cados pela ascendência do estilo joanino, que exerceu sobressaltada 
influência na arte da talha luso-brasileira, em período que abarca os 
anos de 1730-176012. Entre os elementos que expressam tal conceito, 
citam-se colunas torsas, quartelões com meninos, pilastras com bu-
quês de flores, nichos, dossel com lambrequins no coroamento, ornatos 
vegetalistas, plumas, enrolamentos, meninos atlantes envolvidos em 
mísulas no banco e o destacado sacrário ladeado por figuras antropo-
mórficas, com cúpula central em gomos.

 É de se notar que o desenho e a composição ornamental des-
ses sacrários aludem aos itens, de mesma função, encontrados nos 
retábulos de São Miguel e Almas, de Nossa Senhora do Terço, de Nossa 
Senhora das Dores e de Nosso Senhor dos Passos, que adornam a nave 
da igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto (Fig. 4). São 
estreitas as correspondências entre os supracitados retábulos do Pilar 
e os que se encontram no arco-cruzeiro da Matriz de Santo Antônio, 

12. Ver: OLIVEIRA PEDROSA, Aziz José de. A produção da talha joanina na capitania de 
Minas Gerais: retábulos, entalhadores e oficinas. 2016. Tese de Doutorado. Escola de 
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 591f.
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em Ouro Branco. Essas conside-
rações possibilitam pressupor 
que algum artífice, envolvido na 
oficina incumbida por faturar os 
espécimes da Matriz ouro-preta-
na, também lavrou os retábulos 
em estudo, no templo principal 
ouro-branquense, perpetuan-
do, nessas peças, o repertório 
plástico assimilado nas tarefas 
realizadas anteriormente.

 A documentação ex-
plana que os retábulos de São 
Miguel e do Senhor dos Passos, 
da Matriz de Nossa Senhora do 
Pilar (Ouro Preto), foram confec-
cionados pelo entalhador Manuel 
de Brito, entre os anos de 1733-
173613. Para a execução da obra 
dos Passos, Brito contou com a 
colaboração de Pedro Gomes14.

 Sublinha-se que Manuel 
de Brito foi o mesmo entalha-
dor que executou a talha do 
retábulo-mor da igreja de São 
Miguel (1723, Lisboa) e, no Rio 
de Janeiro, esteve à frente da 
fatura do retábulo-mor (1726), 
púlpito (1732) e talha parietal da igreja de São Francisco da Penitência 
(1739)15. O regresso de Brito ao Rio Janeiro ocorreu por volta do ano 
de 1739, quando ele iniciou um novo ciclo de trabalhos no templo da 

13. Ver: OLIVEIRA PEDROSA, Aziz José de. “A obra do entalhador lisboeta Manuel de 
Brito na Matriz do Pilar em Ouro Preto” [in] Revista ArtCultura, n. 35, volume 19, 
2017, p. 157-169. Ver: ARANTES CAMPOS, Adalgisa. “São Miguel, as almas do Purga-
tório e as balanças: iconografia e veneração na Época Moderna” [in] Memorandum, 
vol. 7, Belo Horizonte, 2004, pp. 1, 119.

14. OLIVEIRA PEDROSA, Aziz José de. “A obra do entalhador...”, p. 160. 
15. Ver: SENNA HILL, Marcos Cesar de. Le sculpteur Francisco Xavier de Brito: etat de la 

question et analyse de son oeuvre de la chapelle de la Penitencia de São Francisco 
de Rio de Janeiro. 1990. 2v. Tese de livre docência. Universite Catholique de Louvain, 
Louvain.

Figura 3. Título: Retábulo de 
Nossa Senhora do Rosário. 
Data: 2018. Localização: Igreja 
Matriz de Santo Antônio, Ouro 
Branco. Fonte: Aziz José de 
Oliveira Pedrosa
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Penitência. A ciência desse fato elimina elencar hipóteses que intentem 
atribuir a ele a fatura dos retábulos da Matriz de Ouro Branco, sobre-
tudo porque as feições formais das figuras antropomórficas, fixadas 
nessas peças, não condizem com as particularidades que assinalaram 
as esculturas lavradas pelo artista16.

 No entanto, uma via de interpretação para o caso pode ser 
encontrada a partir de estudos que tenham como direção investigar a 
presença de Pedro Gomes, auxiliando Manuel de Brito, na execução do 
retábulo dos Passos, na Matriz de Ouro Preto. Fundamenta essa conjec-
tura o conhecimento de que Gomes laborou na fatura da citada peça, 

16. Para essas observações ver: OLIVEIRA PEDROSA, Aziz José de. “A obra do entalha-
dor...”, p. 163. 

Figura 4. Título: Retábulo de 
Nosso Senhor dos Passos. 

Data: 2018. Localização: Igreja 
Matriz de Nossa Senhora do 
Pilar, Ouro Preto. Fonte: Aziz 

José de Oliveira Pedrosa
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cuja talha apresenta estreitas 
afinidades formais, estéticas e 
composições com os retábu-
los de São Miguel e de Nossa 
Senhora do Rosário, da Matriz 
de Ouro Branco. Excluindo-se 
a probabilidade de Manuel de 
Brito ter executado essas obras, 
pode-se pressupor que Pedro 
Gomes foi o oficial que repercu-
tiu o repertório formal e estéti-
co no templo ouro-branquense, 
assimilado durante o período 
em que efetivou trabalhos no 
Pilar. Essa suposição somente 
poderá ser solucionada, inte-
gralmente, por intermédio de 
documentação ou do encontro 
de outra obra concretizada pelo 
referido entalhador, habilitada 
a certificar as considerações 
aqui realizadas.

 Para além de tudo isso, grifa-se que o oficial que executou a 
talha dos retábulos de São Miguel e da Senhora do Rosário, na Matriz de 
Ouro Branco, foi o mesmo que concebeu os retábulos inseridos no ar-
co-cruzeiro, da igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, localizada 
na cidade mineira de Conceição do Mato Dentro (Fig. 5). Esse enunciado 
é subsidiado nas estreitas afinidades existentes entre ambas as peças 
retabulares, dos dois templos indicados, pontuadas tais diretrizes no 
programa ornamental, estrutural e no idêntico delineamento das es-
culturas antropomórficas. Tudo isso permite concluir que essas obras 
foram lavradas por um mesmo entalhador. 

 Lamentavelmente, não foram localizadas fontes qualificadas a 
identificar a data e o artífice que executou os dois retábulos da Matriz 
de Nossa Senhora da Conceição. Todavia, considerando-se 1745 como 
o ano em que estava concluída a talha do retábulo de São Miguel, da 
Matriz de Ouro Branco, bem como as correlações entre essa peça e as 
que se encontram no templo de Conceição do Mato Dentro, pode-se 

Figura 5. Título: Retábulo 
São Francisco de Assis. Data: 
1954. Localização: Igreja 
Matriz de Nossa Senhora 
da Conceição, Conceição 
do Mato Dento. Fonte: 
Centro de Documentação e 
Informação do IPHAN. Belo 
Horizonte, Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Conceição, 
Conceição do Mato Dentro. 
Caixa 58, 1954. 
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inferir que os retábulos dessa última igreja foram confeccionados entre 
os anos de 1745-1750.

 Em face dessas questões, constata-se que o retábulo do Senhor 
dos Passos, da Matriz do Pilar de Ouro Preto (1734-1736), os retábulos do 
arco-cruzeiro da Matriz de Santo Antônio, em Ouro Branco (finalizados 
no ano de 1745, aproximadamente), e os retábulos do arco-cruzeiro da 
Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Mato Dentro 
(c. 1745-1750), estão entrelaçadas pela atuação de um mesmo entalhador 
(ou oficina), envolvido na produção dessas obras. Desconhecendo-se a 
identidade do oficial que interligou a história dessas peças retabulares, 
postula-se que o estudo da vida e obra de Pedro Gomes possa indicar 
caminhos a se percorrer para o entendimento do caso.

Considerações finais
O exame das obras de talha que ornam a igreja Matriz de Ouro Branco 
é dificultado pela ausência de memórias primárias que, uma vez loca-
lizadas, permitiriam conhecer as datas e os nomes dos profissionais 
envolvidos no processo de elevação desses trabalhos. A partir do tra-
tamento das informações advindas desses achados, inclui-se a expec-
tativa de identificação dos oficiais envolvidos na fatura de outras obras, 
empreendidas no interior das igrejas setecentistas de Minas, como foi 
devidamente explicitado neste artigo, quando se inspecionou o caso 
da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Conceição do 
Mato Dentro.

 Todas essas lacunas impuseram a esta pesquisa abordar as 
temáticas por meio da interposição de hipóteses, subsidiadas na análise 
formal que, indiscutivelmente, conecta a história do retábulo-mor da 
Matriz de Ouro Branco à oficina que executou o mor da Matriz de Santo 
Antônio, em Tiradentes, do mesmo modo que relaciona os retábulos 
da nave da Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, aos exem-
plares retabulares do arco-cruzeiro das Matrizes de Ouro Branco e de 
Conceição do Mato Dentro. No tocante a essas últimas obras, a não loca-
lização de registros impede avançar o conhecimento sobre as datas em 
que foram produzidas e o nome dos artistas envolvidos nesse processo. 
Porém, é de se notar que, independentemente desses resultados, elas 
ecoam as feições absorvidas da arte do entalhador português Manuel 
de Brito, que na Matriz do Pilar, em Ouro Preto, instaurou, na década de 
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1730, as primeiras formulações do estilo joanino na talha luso-mineira 
que, momentos antes, ele havia aclimatado na igreja de São Francisco 
da Penitência, no Rio de Janeiro. 

 Por último, frisa-se que as abreviadas demonstrações narradas 
neste texto reforçam a ideia de que a circularidade cultural e a operação 
de artífices e oficinas na Capitania de Minas, no correr do século XVIII, 
permitiram a produção de obras de talha que propagaram aspectos 
formais e estéticos que as vincula no tempo e no espaço e reivindica 
do pesquisador, que se dedica a compreender o tema, que essas peças 
sejam analisadas concomitantemente, em benefício de se desven-
dar frações enigmáticas desse universo ainda por ser compreendido.  
Nesse sentido, espera-se que outras investigações possam trazer a 
público novas informações sobre as obras examinadas, a fim de clari-
ficar e cobrir as lacunas que o autor deste artigo não pode resolver.
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Resumo
O presente texto não pretende avaliar o perso-
nagem histórico jesuíta ou sua ordem. Antes, o 
interesse aqui é identificar o propósito de suas 
representações por meio da gravura enquanto 
forma de construção e difusão da figura do san-
to no contexto de uma retórica barroca, ainda 
impregnada dos valores da Contrarreforma. A 
construção da figura de Anchieta para o pro-
cesso de beatificação e posterior canonização 
definiu sua iconografia, consagrando sua relação 
com as feras domesticadas e com os indígenas 
“evangelizados”. Tomando por base as gravu-
ras produzidas em Portugal e na Itália durante 
os séculos XVII e XVIII, serão reconhecidos os 
dois principais aspectos nelas presentes: a fi-
gura do missionário evangelizador e do santo 
taumaturgo.

Palavras-chave
Anchieta; Brasil; iconografia; gravura; retórica.

Abstract 
This paper does not intend to evaluate the his-
torical Jesuit character or his order. Rather, the 
interest is to identify the purpose of his repre-
sentations through the engraving as a form of 
construction and diffusion of the figure of the 
saint in the context of a Baroque rhetoric, still 
impregnated with Counter-Reformation values. 
The construction of Anchieta’s figure for the bea-
tification process and later canonization defined 
his iconography, establishing his relationship with 
the domesticated beasts and with the “evangeli-
zed” indigenous people. Based on the engravings 
produced in Portugal and Italy during the 17th and 
18th centuries, their two main aspects will be re-
cognized: the figure of the evangelizing missio-
nary and of the saint thaumaturge.

Key Words
Anchieta; Brazil; iconography; engraving; rhetoric.
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O foco deste artigo encontra-se nas representações da figura de José 
de Anchieta através da gravura1. Limitando-se às imagens produzidas 
em Portugal e na Itália sob o contexto romano, durante os séculos XVII 
e XVIII, o presente texto busca apresentar a iconografia adotada nas 
ilustrações sobre o missionário canarino. Além disso, também sugere 
perceber como cada um dos elementos que as compõem faz parte da 
construção retórica da imagem de Anchieta – ação da Companhia de 
Jesus com o intuito propagandístico de elevá-lo à glória dos altares e, 
mais uma vez, validar a sua ação missionária no continente americano.
Os textos hagiográficos, neste caso, constituem a principal fonte de 
referência para o trabalho dos artistas2. A narração detalhada das vidas 
dos santos, seus hábitos e dos milagres a eles atribuídos oferecem ge-
nerosas ideias a respeito do repertório iconográfico a ser trabalhado e 
provocam a imaginação artística que deve, porém, obedecer ao discurso 
pretendido pelos comitentes. As principais representações de Anchieta 
foram construídas com base nos famosos textos hagiográficos que 
circularam no Brasil e no continente europeu durante o século XVII. 
Escritos sobre a vida do santo também foram produzidos em maior esca-
la a partir do XVIII, mas basearam-se nos relatos do século anterior e não 
trouxeram grandes novidades a serem apropriadas por sua iconografia.

 As gravuras são fontes visuais muito eficazes e, neste caso, 
aliadas à leitura das biografias com as quais se relacionam, tornam-se 
um importante documento histórico. Aqui percebidas não apenas como 
ilustrações de textos, mas como um meio de representação discursiva, 
as gravuras ultrapassam o texto pela potência de sua imediaticidade 
numa construção propagandística como foi a de Anchieta.

 A ilustração mais antiga relacionada ao Padre José de Anchieta 
que se tem notícia é uma gravura (Fig. 1) contida na “Vida do Veneravel 
Padre Ioseph de Anchieta da Companhia de Iesu, Taumaturgo do Novo 
Mundo, na Provincia do Brasil” de Simão de Vasconcelos, publicada 
em Lisboa no ano de 1672. Com impressão pela oficina tipográfica de 
João da Costa3, a imagem ali reproduzida não é datada ou assinada e 
apresenta um Anchieta relativamente jovem.

1. Faz-se necessário lembrar que gravura é uma técnica onde um desenho é inciso 
numa superfície matriz e depois transferido para uma estampa, sua imagem im-
pressa. Neste texto, gravura e estampa serão utilizados como termos genéricos, sem 
fazer essa distinção.

2. Um interessante ponto de partida é a compilação de parte da iconografia relacionada 
à Anchieta presente no Brasil. ABRANCHES VIOTTI, Helio; MOUTINHO, Murillo. 
Anchieta nas artes. São Paulo: Loyola, 1991.

3. Ativa em Lisboa a partir de 1662. Apesar de possuir origem francesa, a oficina do im-
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 Segundo a descrição dada pelo 
seu mais famoso biógrafo e que pode 
ser verificada, de certa forma, na gra-
vura em questão, “Foy o Padre Ioseph 
de Anchieta de estatura medíocre, de-
minuto em carnes, em vigor de espirito 
robusto, & atuoso, em cor trigueiro, os 
olhos parte azulados, testa larga, naris 
comprido, barba rara, mas no semblante 
inteiro, alegre, & amavel [...]”4.

 A iconografia apresentada nes-
ta gravura serviu de base para a cria-
ção das estampas que acompanharam, 
mais tarde, o processo de beatificação 
e as edições italianas da biografia do 
santo. Nesta imagem, Anchieta parece 
estar pregando aos animais que, man-
samente, o escutam. Figuram ao seu 
entorno quatro onças dóceis – animal 
que encontra muita fortuna na icono-
grafia do santo e carrega a ideia do sel-
vagem feroz que era “amansado” ou até 
“domesticado” ao ouvir a sua voz. Nesse 
sentido, não parecia ser tão sútil a relação que era estabelecida entre 
os animais selvagens e os habitantes do novo continente que, segundo 
o próprio Anchieta, viviam como se fossem “bestas feras, sem conhecer 
as coisas de Nosso Senhor”5.

 Várias das passagens a respeito da vida do santo na obra de 
Vasconcelos fazem referência à sua relação com os animais selvagens 
e como estes não ofereciam risco diante de sua presença:

pressor João da Costa gozava de certo prestígio à época. Posteriormente, foi herdada 
pelo seu genro francês, Miguel Deslandes, que em 1683 é nomeado impressor real. 
CUNHA, Xavier da. Impressões deslandesianas: divulgações bibliographicas. Lisboa: 
Imprensa Nacional, Vol. I, 1896, pp. 320-337.

4. VASCONCELOS, Simão de. Vida do Veneravel Padre Ioseph de Anchieta da Companhia 
de Iesu, Taumaturgo do Novo Mundo, na Provincia do Brasil. Lisboa: Officina Ioam 
Costa, 1672, p. 348.

5. ANCHIETA, José de. Cartas Informações, Fragmentos Históricos e Sermões. Rio de Ja-
neiro: Civilização Brasileira, 1933, p. 80.

Fig. 1. Título: Gravura – 
Venerabilis P. Ioseph Anchieta 
è Societate Iesu. Autor: 
desconhecido. Data: 1672. 
Localização: Biblioteca 
Brasiliana Guita e José Mindlin 
– USP. São Paulo, Brasil. . 
Fonte: Vasconcelos, Simão de. 
Vida do Veneravel Padre Ioseph 
de Anchieta da Companhia 
de Iesu, Taumaturgo do Novo 
Mundo, na Provincia do Brasil. 
Lisboa, Officina Ioam Costa, 
1672.
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[...] Ioseph & os companheiros fizeram noite no caminho ao pe de um 

penedo, que chamam Itapuig em huma choupana de palha; he o lugar 

suspeito de onças, & tigres feros, que por alli assaltam os que passam; eis 

que alta noite sentio o companheiro que Ioseph saia fora (parece que a orar 

mais ao descoberto do ceo), & entrando depois de largo espaço, tomou um 

cacho de bananas, & lançandoas poucas & poucas pera fora, dizia, tomai, 

tomai vos outras vossa porçam, sem verem com quem falava; sahio o 

Irmão, & perguntoulhe, vossa Reverencia aquém lança essas bananas?. 

Respondeolhe, a estas minhas companheiras; ficou entendendo que eram 

as onças que o acompanharam; & nao se enganou, por vindo amenham, 

notou & vio o rasto de duas onças [...]6.

 As feras não apenas lhe eram amigas, mas também o entendiam 
e obedeciam, conforme escrito em outro relato:

[...] Persistindo na pesca misteriosa, appareceram da parte contraria duas 

onças medonhas, lançando os olhos cobiçosos aos que trabalhavam, nam 

parecia bem aos oficiais, tanta vesinhança, porem seguro o Irmão com 

a companhia de Ioseph, lhe disse, que folgaria velas mais de perto, [...] 

certificou-o ele que alli seria, falou às onças, & disselhes que tornassem 

pouco depois, porque alguns queriam velas mais de perto: Assi o fizeram 

as feras, porque acabado o trabalho daquelle dia, embarcados em huma 

canoa Ioseph com sua companhia, foram correndo aquella praya, mui perto 

da ribeira, & aqui entam sahiram de suas brenhas as onças, & como obe-

decendo à risca, vieram junto a agoa, & se mostraram aprasiveis, & mui de 

espaço a olhos de todos os que hiam por mar, com alegria, & sem perigo, 

como tinha prometido Ioseph [...]7.

 Voltando à gravura em questão, outros animais também são 
retratados na cena próximos ao padre: um macaco, um gafanhoto, uma 
serpente, uma arara e uma ave que se assemelha a uma águia parecem 
escutá-lo atentamente. Realizando uma leitura da imagem a partir da 
tradição iconográfica cristã, a figura da serpente remeteria ao mal ori-
ginal, o macaco aos vícios da natureza humana e o gafanhoto às pragas 
e destruição. Na parte superior, por sua vez, as duas aves trazem um 
caráter mais brando. A figura da águia é, na Bíblia, uma referência ao 
evangelista São João como símbolo de uma espiritualidade voltada para 
Deus, pois a águia voa alto e fixa o seu olhar no sol (um dos símbolos 
atribuídos a Cristo). Já a arara (ave grande, em Tupi), tornou-se símbolo 

6. VASCONCELOS, Simão de. Op. Cit., p. 275.
7. Ibidem, p. 276.
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destas terras devido à exoticidade das cores fortes de suas penas e dos 
sons por ela reproduzidos.

 A gravura é completada pela paisagem de fundo que abriga 
uma curiosa cena. Neste último plano, pode-se enxergar uma cidade 
costeira não identificável e um pequeno barco ao mar com seis pes-
soas, sobrevoado por um bando de pássaros que parece uma nuvem a 
cobri-lo. Aqui se trata do famoso episódio da pesca milagrosa na lagoa 
de Maricá (hoje município do estado do Rio de Janeiro), narrado no livro 
quarto da obra de Vasconcelos, que abriga a estampa. Naquela ocasião, 
aconteceram diversos fatos que espantaram a todos, o mais famoso 
é o episódio da pesca em si, quando Anchieta, atendendo ao pedido 
dos pescadores, fez com que aumentasse muito o volume de peixes 
retirados da água, em tamanha quantidade que não conseguiram dar 
conta de salgá-los e muitos se perderam na areia da praia. Além disso, 
em cada ponto no qual seria lançada a rede, o padre avisava previamente 
qual seria a espécie de peixe a ser capturada8.  A imagem ilustra, mais 
especificamente, o momento em que, a mando de Anchieta, os guarás9 
fizeram sombra sobre o barco de pesca:

Chegava ja embarcado em sua canoa, a certa paragem do rio da Aldea, 

que desemboca em hum braço de mar, fitio alegre, cercado de mangues, 

& ordinariamente povoado de aves, que por alli nacem, a que chamam 

goarazes, do tamanho de huma galinha, & de cor carmesim finissimo que 

tira pera roxo; nacem brancas, logo se fazem pretas, mas em crecendo 

mais, despem aquella cor, & vestemse do carmesim ja dito, que recrea os 

olhos. Aqui tinham chegado os nossos navegantes, mas quando haviam de 

gozar de tam hermoza vista alegre a todos os que passam, os raios do sol 

eram demasiados, & custavalhe caro ao companheiro o alivio dos olhos, 

quando o corpo todo suava, & se abrasavam os remeiros; propoz a Ioseph 

sua necessidade, & nam foy novo nelle o remédio: vio três ou quatro destas 

aves postas sobre hum mangue, chamouas pella lingoa Brasilica entendida 

dos Indios, que remavam, dizendolhes, ide vos outras, chamaia vossas 

companheiras, & vinde aqui fazer sombra a estes encalmados servos do 

Senhor; estenderam as aves o pescoço, como obedecendo, & logo voando 

foram buscar as outras, & em breve espaço voltaram feitas em nuvem gra-

ciosa, & fizeram reparo à canoa huma boa legoa de mar, até que entrando 

8. Ibidem, p. 275.
9. Ave que chamou atenção de muitos escritores viajantes, o guará é uma ave de pluma-

gem vermelha presente no litoral atlântico da América do Sul, de maneira especial 
no Brasil. Os índios utilizavam muito suas penas devido à forte coloração que advém 
do consumo de um caranguejo específico por parte das aves.
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viraçam fresca, as tornou a mandar a seus usos comuns despedindose 

ellas com estrondo de vozes toscas, mas festivaes, entendidas somente 

do Autor da natureza, que as criara; acho que foy maior portento esse 

que o da nuvem, com que Deos defendeo no deserto a seu Povo mimoso 

do calor do sol, tanto mais tem de gracioso, & aprasivel este chapeo de 

sol, que aquelle. [...]10.

10. Ibidem, pp. 281-282. Sobre o assunto, ver MONIZ MASSA, Sílvia Marília. “Ut pictura 
Rethorica Divina: Obediência dos guarás ao elóquio do Padre José Anchieta” [in] A 
pintura moderna na Ilha de São Miguel (Açores) – séculos XVI-XVIII. Dissertação de 
mestrado. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Vol. I, 2010, pp. 
181-186.

Fig. 2. Título: Gravura - V. P. 
Ioseph Anchieta Soc. Iesv. 

Autor: Frezza, Giovanni 
Girolamo. Data: 1733. 

Localização: Biblioteca do 
Museu Paulista – USP. São 
Paulo, Brasil. . Fonte: Sacra 

Ritvvm Congregatione. 
Beatificationis, [et] 

Canonizationis Ven. Servi Dei P. 
Iosephi de Anchieta Sacerdotis 
Professi Societatis Iesu. Roma, 

Typographia Reuerendae 
Camerae Apostolicae, 1733.
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 Esta primeira figuração do santo foi bem divulgada e serviu de 
modelo para as ilustrações posteriores, que se apropriaram de alguns 
elementos e abandonaram outros. De modo especial, a efígie do santo 
nesta primeira gravura pode ser vista em uma pintura sobre tábua no 
teto da sacristia da igreja dos jesuítas de Salvador, onde o missionário 
é representado jovem, com as mesmas feições da gravura comentada 
e acompanhado de uma dócil onça ao seu lado.

 Cerca de meio século depois da obra de Vasconcelos, foi pu-
blicada uma reunião de documentos apresentados para o processo 
de beatificação11 do sacerdote. O frontispício deste grande volume12 
apresenta uma estampa (Fig. 2) derivada daquela da biografia de Simão 
de Vasconcelos, carregando vários de seus elementos compositivos, 
mas também introduzindo novidades ao discurso proposto.

 A gravura, de Giovanni Girolamo Frezza13, foi provavelmente reali-
zada na primeira metade do século XVIII e não parece ter sido usada, além 
do livro para a causa da beatificação, em qualquer das várias versões ou 
edições biográficas vernáculas da vida do jesuíta. A estampa apresenta 
Anchieta figurando no centro da cena e há uma maior precisão nos de-
talhes. É possível identificar com mais detalhes a sotaina, tradicional 
hábito escuro utilizado pelos jesuítas, amarrada à cintura por uma faixa 
onde está pendurado um rosário (objeto de uso comum aos religiosos 
da época, mas que também faz referência direta à devoção especial do 
santo por Nossa Senhora) e sobreposta por uma capa também negra.

 Nesta composição, o missionário encontra-se de pé, cercado 
de animais selvagens que parecem domesticados e por uma paisagem 
mais exótica que a anterior, onde é acrescida uma palmeira. Retornam 
aqui as mansas onças tão assimiladas à figura – uma delas se esfrega no 

11. Devido à extinção e restauração da ordem e mudanças na legislação canônica, a 
espera pela beatificação de Anchieta ainda levou alguns séculos. Apenas em 1980, 
sob o pontificado de João Paulo II, o padre recebe o título de beato e sua canonização 
como santo só ocorre em 2014 por ordem de Francisco, o primeiro jesuíta a assumir 
o governo geral da Igreja Católica. Essa demora para a oficialização do culto à An-
chieta pode ter sido, inclusive, a causa da escassez de produção iconográfica sobre o 
jesuíta entre o final do século XVIII e todo o XIX.

12. Sacra Ritvvm Congregatione. Beatificationis, [et] Canonizationis Ven. Servi Dei P. Io-
sephi de Anchieta Sacerdotis Professi Societatis Iesu. Roma: Typographia Reuerendae 
Camerae Apostolicae, 1733, frontispício. 

13. Giovanni Girolamo Frezza (1659–1730) foi um gravador italiano. Ele nasceu perto 
de Tivoli e morreu em Roma. Foi aluno de Arnold van Westerhout em Roma, onde 
realizou a maior parte de sua produção. Entre suas gravuras encontram-se famosas 
cópias de Maratta, Reni e Corregio.
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hábito do religioso enquanto outra é acariciada por ele e uma terceira 
parece lamber-lhe um dos pés.

Outros animais, já presentes na obra de Vasconcelos, continuam 
novamente próximos ao padre aqui, mas este grupo (macaco, serpente, 
arara e águia) é agora acrescido de um animal mais curioso, o avestruz. 
O animal que parece destoar na cena carrega, contudo, um significa-
do interessante a ser pensado através da emblemática adotada pelo 
Renascimento. Dizia-se que o avestruz possuía a capacidade de comer 
objetos duros e, portanto, simbolicamente representava a capacida-
de do espírito humano de digerir qualquer coisa, de suportar provas 
difíceis. Pode tratar-se de uma referência à capacidade de Anchieta 
de adaptar-se ao “outro” totalmente desconhecido e conseguir incor-
porá-lo à “civilização”.

A maior novidade da estampa, porém, é que as personagens indí-
genas aparecem pela primeira vez associadas a Anchieta, participando 
da construção hagiográfica oficial da imagem do “Apóstolo do Brasil”. 
Na imagem, três nativos são representados como se estivessem mara-
vilhados com a presença daquele homem. Partindo do primeiro plano, 
um índio parece estar ajoelhando-se sobre seu arco e aljava enquanto 
um segundo, já ajoelhado, une as mãos em sentido de prece e outro, 
mais ao fundo, aponta o padre e volta o olhar para o céu.

 A introdução destes indígenas, que agora dividem o espaço 
com as onças, parece uma tentativa de tornar mais explícito o discurso 
sobre o caráter evangelizatório da missão de Anchieta. Curiosamente, 
a gravura é realizada para o processo de beatificação, o que reforça 
a importância retórica daquela iconografia anterior, agora acrescida 
das figuras indígenas.
 No fundo, veem-se duas cenas distintas que podem ser asso-
ciadas a milagres ou fatos relacionados à vida do santo com o intuito 
de apresentar um panorama rápido do percurso hagiográfico daquela 
personagem. À direita, encontra-se a cena da famosa pesca em Maricá, 
já tratada anteriormente, mas que desta vez aparece sem a vista da 
cidade costeira.

 À esquerda, sobre o alto de uma rocha, que pode simbolizar 
o planalto onde Anchieta fundou São Paulo, vê-se o santo batizando 
um nativo. Várias são as possibilidades para o evento, que pode se 
tratar de um batismo qualquer, lembrando a questão da conversão 
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do gentio pelas mãos do missionário, 
ou pode remeter a cena de um batismo 
específico que apontaria um caráter 
hagiográfico (milagre e batismo do 
índio Diogo14) ou político (batismo do 
índio Tibiriçá, primeiro a ser catequiza-
do e batizado por Anchieta), sendo que 
o último é menos provável, pela falta 
de mais um padre (Leonardo Nunes) 
na cena.

 Ainda no século XVIII ao me-
nos mais dois gravadores italianos co-
piaram a gravura de Frezza, omitindo a 
presença dos índios (possível tentativa 
de concentrar a carga simbólica das 
feras) e trazendo pequenas alterações 
nos detalhes. O gravador Carlo Grandi15 
fez sua gravura (Fig. 3) para o livro do 
sacerdote jesuíta Longaro degli Oddi, 
“Vita del Venerabile Servo di Dio P. 
Giuseppe Anchieta dela Compagnia 
di Gesù (...)”, publicado em Roma no 
ano de 1738. Pietro Leone Bombelli16, 
por sua vez, também realizou uma gra-
vura (Fig. 4) nos mesmos moldes que, 
porém, parece não figurar em livros 
sobre o santo.

 Esta retomada da omissão das personagens indígenas do pri-
meiro plano nas gravuras posteriores pode ter se dado pelo escopo 
mais vernáculo das mesmas e/ou pela potência imagética da figura 

14. Um dos milagres atribuídos à Anchieta é a ressurreição do índio Diogo, um nativo 
que morreu na vila de Santos, na casa de Domingos Dias, e que todos tinham por 
católico. Diz-se que, durante o seu velório, o corpo do índio morto moveu-se e ele 
pediu que o padre Anchieta fosse chamado, a fim de batizá-lo. Ao chegar, o santo 
ordenou que o índio retornasse à vida e contasse o que havia ocorrido, depois o 
batizou. Após o batismo, o moribundo pediu licença para partir à outra vida e final-
mente faleceu. Este é o milagre atribuído à Anchieta do qual há o maior número de 
testemunhas segundo o processo canônico e é narrado na biografia elaborada por 
Simão de Vasconcelos. VASCONCELOS, Simão de. Op. Cit., pp. 156-158.

15. Gravador do qual se tem pouca informação. Ativo em Roma entre 1750 e 1755.
16. Pintor e gravador romano com certo prestígio em sua época (1737-1809).

Fig. 3. Título: Gravura – V. P. 
Ioseph Anchieta Soc. Iesv. 
Autor: Grandi, Carlo. Data: 
c. 1738. Localização: The 
John Carter Brown Library 
– Brown University. Rhode 
Island, Estados Unidos. Fonte: 
Oddi, Longaro degli. Vita 
del venerabil servo di Dio 
P. Giuseppe Anchieta della 
Compagnie de Gesú detto 
l’apostolo del Brasile (...). Roma, 
Stamperia Komarek al Corso, 
1738.
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das onças rodeando o santo no centro 
da imagem. 

 Existem, ainda, outras gravuras 
do período a trazer Anchieta retrata-
do, mas que se tratam de cópias ou 
variações das já apresentadas. No 
contexto do norte europeu, tanto na 
Bélgica como na Alemanha, também 
houve uma produção, ainda que dis-
creta, de imagens que divulgavam a fi-
gura de Anchieta nos mesmos moldes 
de discurso.

 É possível dizer que as gravuras 
apresentadas buscam apresentar a 
figura de Anchieta valorizando dois 
aspectos de sua vida, o de missionário 
evangelizador – seja explicitamente, 
pela representação de sua catequese 
com os índios, seja de modo simbólico, 
através da sua relação domesticadora 
com as onças e outros animais – e o de 
taumaturgo – inúmeras são as passa-
gens de suas primeiras biografias que 

relatam acontecimentos fantásticos e ações milagrosas relacionadas 
à intervenção do padre.

 Como aponta Vilar, “até o século XIX, percebe-se certa recorrên-
cia – não necessariamente exclusividade temática –, na qual o modelo 
consagrado [para representar Anchieta] é o jesuíta ao lado de índios e 
animais, à maneira das consagradas gravuras hagiográficas [...]”17.

 Esta forma de representar Anchieta, porém, não é a única. 
Existe outra matriz iconográfica a seu respeito que parte do caráter 
místico do personagem, expresso principalmente através da represen-
tação da escrita de seu grandioso poema à Virgem. Com origem numa 
gravura (Fig. 5) de Juan Laureano publicada em 1677 na biografia escrita 

17. FÁTIMA PACÍFICO VILAR, Socorro de. A invenção de uma escrita: Anchieta, os Jesuí-
tas e suas histórias. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006, p. 57.

Fig. 4. Título: Gravura - V. 
P. Ioseph Anchieta Societ. 

Iesv. Autor: Bombelli, Pietro 
Leone. Data: c. 1770-1790. 

Localização: Biblioteca 
Nacional de Portugal. Lisboa, 

Portugal. Fonte: <http://
id.bnportugal.gov.pt/bib/

catbnp/621818> Acesso em 05 
de março de 2019.
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por Baltasar de Anchieta18, sur-
ge uma iconografia que atende a 
interesses espanhóis sem preo-
cupação com uma necessária 
contextualização do ambiente 
brasileiro dentro da imagem19.

 Esta iconografia dife-
rente será resgatada em con-
texto brasileiro apenas mais 
tarde, na pintura sobre o santo a 
partir do século XX. A partir daí, 
torna-se comum apresentar a 
figura de Anchieta escrevendo, 
seja em papel ou nas areias da 
praia, um poema dedicado a 
Nossa Senhora.

 Ao contrário do que 
ocorre naquilo que se pode 
considerar uma “iconografia es-
panhola” do canarino como um 
místico aos moldes dos grandes 
santos contrarreformistas, o 
que acontece na construção 
focada na beatificação e, por-
tanto, “luso-brasileira”, é uma grande preocupação em conectar a 
figura de Anchieta ao seu campo de missão. A utilização da fauna e 
flora brasileiras – ao menos as correntes no ideário da época – nas 
gravuras de Anchieta realizadas ou publicadas em Portugal e na Itália 
durante os séculos XVII e XVIII, somada à inclusão da representação 
do indígena e de passagens biográficas, contribuiu muito para a cons-
trução hagiográfica do personagem como apóstolo do Brasil e, mais 
tarde, também foi útil dentro da tentativa civil de alçá-lo ao panteão 

18. ANCHIETA, Baltasar de. Compendio de la vida de el apostol de el Brasil, nuevo thau-
maturgo, y grande obrador de maravillas V. P. Joseph de Anchieta, de la companhia de 
Jesus. Xerez de la Frontera: Juan Antonio Taraçona, 1677, frontispício.

19. CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier. “A imagem do Padre Anchieta e do Brasil na arte 
espanhola dos séculos XVII e XVIII” [in] Atas do Congresso Internacional Anchieta 
400 anos. 1998, pp. 51-65.

Fig. 5. Título: Gravura - V. P. 
Ioseph Anchieta Soc. Iesv. 
Autor: Juan Laureano. Data: 
1677. Localização: Biblioteca 
do Museu Paulista – USP. São 
Paulo, Brasil. . Fonte: Anchieta, 
Baltasar de. Compendio de 
la vida de el apostol de el 
Brasil, nuevo thaumaturgo, y 
grande obrador de maravillas 
V. P. Joseph de Anchieta, de la 
companhia de Jesus, (...). Xerez 
de la Frontera, Juan Antonio 
Taraçona, 1677.
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(na época, em fase inicial de constituição) dos grandes homens que 
fundaram a nação brasileira20.

 Apesar de serem elementos externos ao texto escrito, as gravu-
ras que retratam a figura de Anchieta constituem parte muito importan-
te da produção sobre o santo e ajudam a compreender a sua recepção 
em diferentes âmbitos. As imagens aqui analisadas, que acompanharam 
(ou não) as primeiras biografias do missionário canarino, são reflexo das 
motivações políticas e sociais dos jesuítas de sua época. Os discursos 
implícitos que estas gravuras carregam são uma forma de propaganda 
da identidade e valores contrarreformistas da própria ordem explorados 
a partir do nível simbólico, mas que se concretizam na recente canoni-
zação de José de Anchieta.

20. Em meados do século XIX começou a ser incentivada, no Brasil, a produção de bio-
grafias com o intuito de exaltar a memória dos personagens ilustres da história do 
país, criando verdadeiros “heróis” nacionais. Esse movimento foi conduzido, em 
grande parte, pelo recém-fundado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cuja 
tarefa inicial era o “delineamento de um perfil para a ‘Nação brasileira’, capaz de lhe 
garantir uma identidade própria [...]”. SALGADO GUIMARÃES, Manoel Luís. “Nação 
e Civilização nos trópicos. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto 
de uma história nacional” [in] Estudos Históricos, no 1, 1988, p. 6.
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Resumo
O presente artigo tem por objecto os assenta-
mentos jesuítas implantados na antiga capitania 
do Espírito Santo, Brasil, propondo-se demons-
trar a estrutura, organização e hierarquia do sis-
tema territorial implementado pela Companhia 
de Jesus. A investigação, aqui exposta de modo 
breve, enquadra-se na tese de doutoramento 
em curso na FAUP. Organizado em duas partes, a 
primeira procura compreender as bases, forma-
ção e hesitações na imposição e construção de 
um sistema, com maior foco na segunda metade 
do século XVI, numa perspectiva de apropria-
ção de certos aspectos das estruturas indígenas 
existentes, para sobre elas, mas também com 
elas, se concretizar a missão jesuíta no Brasil, 
i.e., a evangelização das populações indígenas 
e a ocupação, proveito e governo do espaço. 
A segunda parte, a partir de um dos casos em 
estudo, Reis Magos, tenta demonstrar em con-
creto o modo como se organizava e como evo-
luiu no tempo um assentamento jesuíta, tanto 

Abstract 
This article deals with the Jesuit settlements 
established in the former captaincy of Espírito 
Santo, Brazil, aiming to demonstrate the struc-
ture, organization and hierarchy of the territorial 
system implemented by the Society of Jesus. 
The research, briefly outlined here, is part of the 
doctoral thesis underway at the Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto. The first 
part seeks to understand the bases, formation 
and hesitations in the imposition and construc-
tion of a system, from where the greater focus in 
the second half of century XVI, with a view to the 
appropriation of certain aspects of existing indi-
genous structures, for them, but also with them, 
to realize the Jesuit mission in Brazil, ie the evan-
gelization of indigenous populations and the oc-
cupation, profit and governance of space. The 
second part, from one of the cases under study, 
Reis Magos, tries to demonstrate concretely the 
way in which it was organized, but above all how 
a Jesuit settlement evolved over time, both on a 
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Antecedentes indígenas e reorganização jesuíta 
de um sistema territorial

Chegada, primeiros assentamentos e missão
Chegados ao Brasil, no propósito de firmar contacto com os portugue-
ses e seus escravos, mas sobretudo com as populações indígenas, os 
jesuítas acompanham igualmente a ocupação do litoral, estabelecen-
do-se entre o Rio Grande do Norte e São Vicente. A Província dividia-se 
então em oito capitanias, com sede do Governo-Geral na Bahia, local 
onde os jesuítas, primeiro,2 se estabelecem, seguindo depois para as 
do Sul e finalmente para as do Norte. [figura 1]

 “El rei nosso senhor escreveu ao governador que lhe escre-
vesse se já havia padres em todas [as capitanias] as quais, sem faltar 
nenhuma, temos visitadas, e em todas estão padres”. (Nóbrega 1551: 
67) No sentido desta recomendação, o Padre José de Anchieta informa 
acerca do Espírito Santo: “[h]á ao longo da costa, oito léguas para o 
Sul e outras oito para o Norte, quatro ou cinco aldeias de Indios que 
os nossos visitam por mar e às vezes por terra onde há conversão”. 
(Anchieta 1580: 227)

à escala da povoação como da capitania. Pela 
análise da evolução ocorrida ao longo dos sécu-
los em cada um dos casos em estudo, será pos-
sível melhor compreender a inserção, ligações 
territoriais, subordinações e transformações 
introduzidas no sistema hierarquizado da rede 
de assentamentos jesuítas da antiga capitania 
do Espírito Santo. A par de fontes documentais, 
nomeadamente correspondência epistolar, e no 
âmbito de uma investigação em arquitectura e 
território, os desenhos e imagens recolhidos, 
trabalhados e produzidos, constituem-se quer 
como recurso de comunicação, quer enquanto 
instrumento e processo de investigação, inte-
racção e interpretação.

Palavras-chave
Brasil, Jesuítas, Arquitectura, Território, Sistema

village scale and on the scale of the captaincy. In 
fact, it is by analyzing the evolution of the seven 
cases under study over the centuries that it will 
be possible to better understand the insertion, 
territorial link, subordination and transformation 
introduced in the hierarchical system of the net-
work of Jesuit settlements of the old captaincy 
of the Espírito Santo. In addition to documentary 
sources, namely epistolary correspondence, and 
in the context of an investigation in architecture 
and territory, the drawings and images collec-
ted, worked and produced constitute either as 
a communication resource or as an instrument 
and process of investigation, interaction and 
interpretation.

Key Words
Brazil, Jesuits, Architecture, Territory, System
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 “[P]ara que ficasse fundamen-
to da Companhia” e os jesuítas fossem 
“ganhando terra adiante” (Nóbrega 
1552: fl97), os colégios foram os seus 
primeiros assentamentos. Enquanto na 
Europa eram implantados nas princi-
pais cidades, no Brasil, à semelhança e 
de acordo com a vontade de D. João III, 
foram-no na principal vila portuguesa 
de cada capitania. A partir desse colé-
gio —mesmo quando ainda uma edifica-
ção elementa— saíam os missionários 
em visita às povoações indígenas situa-
das na proximidade, dando assim início 
ao processo de evangelização.

 O modelo de habitar indígena 
apresentava, contudo, grande dificul-
dade para o processo de evangeliza-
ção: não era fixo, durando apenas o 
tempo dos materiais das construções, 
findo o qual a povoação se estabelecia 
noutros locais, dividindo-se a tribo (Grã 
1557: 560). Este carácter de assenta-
mento móvel será provavelmente o 
principal motivo que leva os missio-
nários a estabelecer as suas próprias 
povoações fixas: uma aldeia-cabeça 
em torno da qual gravitavam aldeias 
de índios cristãos. Promoviam assim a 
fixação duradoura das populações indí-
genas em assentamentos jesuítas, no 
sentido de as evangelizar, mas também 
de reorganizar, explorar e gerir os seus 
territórios de domínio.

Organização e formas de habitar das povoações indígenas
Do território aos assentamentos
O nomadismo era uma das características identitárias dos indígenas, 
ainda que em diferentes graus entre tribos, “de acordo com a pauta da 

[figura 1] Pormenor da costa do Brasil, com indicação dos colégios 
(vermelho) e aldeias de residência (azul). Biblioteca Pública Municipal 
do Porto. (anotações de Cláudia Duarte)

“[H]averia estalagens de cristãos por toda a costa, assim para os 
caminhantes da terra como para os do mar. Este parece tão bem o 
melhor meio para se a terra povoar”. (Nóbrega 1558: fl78) [CGD sobre 
“Mapa de los confines del Brazil”, s.d.]

“Em año de 1549 fui embiado […] a estas partes com mis cinco 
compañeros, […] para aver colégios de nustra Compañia, o 
recogimiento para hijos de los gentiles, que yo pidiesse tierras al 
Governador y escogiesse sítios”. (Nóbrega 1561: fl116)

“E em quanto nas dittas povoações estiverem, os dittos Religiosos 
da Companhia os terão [aos índios] a seu cargo assi no que convem 
ao espiritual da Doutrina Christã, como para que quando forem 
necessários para meu serviço [Rei] os apresentem ao Governador, ou 
Capitão geral”. (1609: fl 3)
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natureza local, da qual dependia para obtenção de alimentos”. (Cunha 
2015: 254) No Brasil do século XVI as diversas tribos apresentavam as-
sim um modo muito próprio de habitar e organizar o espaço. Fixavam-se 
no território de modo temporário, mudando a povoação de sítio a cada 
três ou quatro anos –o tempo de duração dos materiais das construções 
e o esgotar de recursos naturais. Organizados segundo uma economia 
de subsistência, não lhes interessaria o estabelecimento fixo. É provável 
que a incapacidade de realizarem determinadas tarefas associadas 
à vida sedentária os tenha conduzido a essa constante mobilidade. 
(Maitam 2017: 456)

Seguindo este princípio de mobilidade territorial, as tabas (al-
deias) das tribos que habitavam o litoral apresentavam semelhanças 
entre si, observando-se, contudo, diferenças relativamente às ta-
bas das tribos que habitavam o sertão. Referimos concretamente 
as tribos que viviam no litoral em povoações, como os Tupiniquim 
e os Tupinambá, maioritárias, e não as tribos minoritárias como os 
Aimorés, que “não viviam nem em tabas, nem em ocas”. (Sousa [1587]: 
47-48) A diferença substancial residiria quer na forma dos abrigos quer 
no facto de as tabas do litoral apresentarem ywara (cerca), enquanto 
as do sertão as dispensariam. Cada tribo apresentava ainda diferenças 
quanto ao número e disposição geométrica das ocas (casas), variando 
a presença e clareza de uma organização em torno da ocára (terreiro); 
mesmo no caso de tribos inimigas como as Tupiniquim e Tupinambá, 
podiam assemelhar-se. As tribos indígenas seguiriam assim lógicas 
organizacionais de estrutura e forma comunitária distribuídas no ter-
ritório, desenho e significação espacial.

 No litoral como no sertão todas as tribos seguiriam os mes-
mos critérios basilares na localização dos assentamentos: “junto aos 
cursos de água” (Sousa [1587]: 285), fossem rios ou o mar, tanto para 
deslocações como enquanto fonte de água potável, e em sítios altos 
ou morros (Staden [1557]: 64-67), embora por vezes um desacerto na 
escolha ditasse uma mudança antecipada. A ligação entre várias tabas, 
possivelmente núcleos de uma mesma povoação, compunha um sis-
tema assente quer em caminhos terrestres quer em ligações fluviais 
ou marítimas. Estes conjuntos ou agregação de tabas, formando uma 
ou várias povoações, pontuavam um vasto território de domínio per-
tencente a uma determinada tribo, em faixas quer ao longo da costa 
quer no sentido do sertão, podendo mesmo compreender a extensão 
litorânea de toda uma capitania ou parte dela. (Sousa [1587]: 59-67)
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Unidades de habitar [figura 2]
Cada uma das várias tabas que em conjunto comporiam uma povoação 
dos Tupiniquim ou dos Tupinambá, dominantes no litoral, possuía uma 
ou duas ywaras com aproximadamente “braça e meia de altura”. (Staden 
[1557]: 64) É possível que as tabas já tivessem ywara(s) mesmo antes 
da chegada dos europeus: como o relato de cativeiro e gravuras de 
Hans Staden parecem demonstrar, mesmo na sua fixação temporária 
tinham necessidades defensivas, tanto face a tribos inimigas como a 
animais ferozes. Com a ocupação europeia, a presença de ywara adquire 
premência defensiva, sobretudo no litoral; nesta função, delimitava e 
determinava, significando o lugar da taba.

 Se por vezes apresentavam disposição menos articulada, aten-
demos com maior interesse às tabas em que as ocas se distribuíam de 
modo a conformar um espaço central comunitário: a ocára. A dimensão 
das tabas era variável, dependendo tanto da dimensão como do número 
de ocas, podendo variar entre três, “quatro e as sete”, (Staden [1557]: 

[figura 2] Unidades de habitar 
indígena: taba (aldeia), ywara 
(cerca), oca (casa), ocára 
(terreiro)

[Staden 1557 – imagens]; 
(@ Cláudia Duarte, 2019) - 
desenho

“Os abrigos de huns, são 
humas pequenas choupanas, 
armadas á mão em quatro 
páos, cobertas de palha, ou 
palma, como aquellas que 
hoje servem, e á manhãa se 
queimão. Outros que tem mais 
semelhança de communidade 
humana, formão cabanas, 
ou barracas compridas, 
desde o principio até o cabo, 
sem repartimento algum: 
entremeio alojão dentro vinte, 
até trinta casaes: d’estes cada 
qual se arrancha de hum 
esteio até outro com seu c[h]
ão, e fogo, que sempre tem 
comsigo; e aqui vivem juntos 
todos”. (Vasconcelos [1662]: 
LXXVI)
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80-134) determinando assim um terreiro, variando entre um quadrado 
e um heptágono, numa certa equidade formal em torno de um espaço 
estável e agregador.

 As ocas, de secção constante, possuíam “geralmente três por-
tas, uma em cada extremidade e outra no centro”, tão baixas, que era 
“necessário curvar-se para sair e entrar”. (Staden [1557]: 134-137) Cada 
casal tinha uma área determinada, contudo sem quaisquer divisórias, 
destinando-se o espaço central de uma das ocas ao chefe da taba.

Constituição de povoações jesuítas
Reorganização estratégica das povoações indígenas
Estabelecidos na vila portuguesa de cada capitania, principiando por 
visitar as povoações indígenas –primeiro no litoral, depois pelo sertão–, 
os jesuítas constatam a já referida relocalização periódica, incluin-
do a subdivisão do grupo habitante. É possível que desta dificuldade 
tenha surgido a ideia de reorganizar algumas das povoações indígenas, 
humana e materialmente, transformando-as em povoações jesuítas, 
numa estratégia que tirava partido de uma organização e de um sistema 
territorial já existentes, introduzindo, contudo, outra noção de hierar-
quia, subordinação e proveito.

 O primeiro acto de ocupação consistiria na simples visita e 
imposição simbólica de uma cruz. Ajustando os parcos meios de que 
dispunham às condições de cada situação, os jesuítas implementam 
três variantes no processo de ocupação, estabelecendo-se [i] numa 
das tabas da povoação indígena, [ii] a seu lado, ou [iii] transferindo 
povoações, inclusive de diferentes tribos, para um local por eles de-
terminado, fundando assim uma aldeia jesuíta de raiz.

 No primeiro caso, elegendo uma das tabas entre as várias que 
dispersas compunham a povoação indígena, nela concentravam a po-
pulação dessas outras “quatro, ou mais” tabas, formando uma só aldeia 
jesuíta (Nóbrega [1559]: 204-205); aqui residiriam, constituindo cabeça 
de uma povoação que subordinaria ainda outros assentamentos de visi-
ta mais afastados. O segundo caso, similar, diferia apenas no facto de a 
aldeia-cabeça jesuíta ser ex-novo. O terceiro consistia na transferência 
de povoações indígenas para um local que fosse mais conveniente aos 
interesses dos missionários –que além de a Cristo, também ao serviço 
da Coroa. Entre as várias aldeias de visita, estabeleciam a aldeia-cabeça 
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da povoação jesuíta; se numa povoação indígena habitava apenas uma 
tribo, a Companhia vai promover a coexistência de várias –com proveito 
evangelizador, quebrando e confrontando elos intra e entre tribos.

 Estabelecida a povoação jesuíta e a partir da aldeia-cabeça, os 
missionários prosseguiam com a missão, visitando tabas e povoações 
indígenas no propósito de resgatar outras tribos gentias. Assim, uma 
povoação jesuíta, além das aldeias cristãs que gravitavam em torno, 
poderia deter outras, geograficamente mais distantes. (Pires [1560]: 
fl312) Apenas na aldeia-cabeça de uma povoação existiria o conjunto 
arquitectónico jesuíta; nas demais aldeias de índios-cristãos, e excep-
cionalmente em algumas delas, haveria uma construção precária, fun-
cionando como ermida e residência onde, devido às longas distâncias, 
os missionários pernoitavam nas suas visitas regulares. (Vale [1562]: 
475-476)

 Nesta estratégia, os jesuítas não só transformam as povoa-
ções indígenas em povoações cristãs, cumprindo a sua missão, como 
impõem um modelo de habitar o território: organizado em sistema hie-
rarquizado, entre concentrado e disperso, e sedentarizado; sobretudo, 
adquirem legitimidade de proveito e governo das suas vastas áreas de 
domínio territorial.

Sistemática e hierarquia: localização, ligações e unidades de produção
Na implantação das povoações os jesuítas considerariam quatro facto-
res: [i] sendo as comunicações sobretudo marítimas, existência de baía 
ou enseada servindo de bom porto, mas simultaneamente defendida, 
precavendo ataques indígenas ou corsários; [ii] existência de uma foz, 
estabelecendo ligações ao interior do território; [iii] bons ares, que os 
morros proporcionavam, bem como água potável (rio, ribeiro ou poço); 
e [iv] terrenos próximos susceptíveis de cultivo. (Rodriguez 1552: fl68; 
Pereira [1561]: 335; Gouvea 1583: fl6)

 Se muitos destes factores eram considerados pelas popula-
ções indígenas antes da chegada dos jesuítas, é a noção de hierarquia 
e proveito económico, para além da subsistência, que diferencia am-
bos os sistemas –a uma perspectiva indígena, quotidiana e homogé-
nea, os jesuítas impõem fixação e diferenciação, numa outra visão 
temporal e material.
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 Nas visitas regulares às aldeias que compunham a povoação, 
os jesuítas deslocavam-se por terra; igualmente entre povoações em 
percurso junto à costa, se próximas, como ocorria p.e. entre Guarapari 
e Reritiba; se distantes, optavam pelo mar.

 “[A] mantença da casa é o trabalho de Índios”. (Nóbrega [1556]: 
152-153) Como garante de sustento próprio, e progressivamente con-
tributo para o sistema, cada aldeia que compunha a povoação tinha as 
suas terras de produção, com roças, de cultivo, e currais, para criação 
de animais. Algumas teriam pertencido aos domínios dos índios al-
deados, assim tomadas pelos jesuítas, enquanto outras eram doadas 
pelo Governador ou particulares. A produção era determinada pelo Pe. 
Visitador, sendo as roças “visitadas a cada semana” pelos missionários, 
também ensinando a doutrina aos índios (n.a. 1589: fl194-194v); os cur-
rais eram-no “pelo menos cada mês” (Gouvea 1589: fl148-148v).

 A meados do século XVII, como que em processo de concessão 
parcial aos índios daquilo que inicialmente deles fora, é determinado 
que, aqueles que aldeados, pudessem “livremente servir e trabalhar 
com quem bem lhes estivesse, e melhor lhes pagasse seu trabalho”; 
àqueles que descessem do Sertão, o Governador assinalaria os lugares 
convenientes para lavrarem e cultivarem. (Leys Regias 1647: fl6) Em 
1660, o Pe. António Vieira redige o “Regulamento das Aldeias”, com o 
propósito de incentivar os índios a produzir excedentes, nas roças e 
currais, que pudessem ser comercializados pelos jesuítas no colégio.

Arquitectura, forma e construção, nas povoações jesuítas
A aldeia-cabeça da povoação era formal e hierarquicamente organizada 
a partir da igreja, com a residência anexa, ambas presidindo um amplo 
espaço aberto, terreiro agregador das habitações dos indígenas.

 Porém, o que primeiro construíam era um abrigo rudimentar 
em taipa-de-mão e palha que funcionava como ermida, residência e 
escola de doutrinação e ensino elementar. (Nóbrega 1549/1551: fl66/47v) 
Posteriormente esse abrigo era substituído pela igreja construída em 
taipa-de-pilão, a que sucederia a igreja definitiva, de pedra e cal. (Grã 
1552: fl112v) Enquanto não davam início ao edifício da residência, acres-
centavam à igreja “algunos aposentos para estar mejor acomodados”, 
anexos à capela-mor, onde residiam os jesuítas (n.a. 1562: fl12v), pas-
sando a funcionar como sacristia aquando da construção da residência.
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 Similar a um convento ou ao colégio na sede da capitania, 
mesmo que mais elementar, a residência era composta por três alas, 
formando com a igreja uma construção em quadra. A cada piso e a 
cada ala correspondia um uso específico: no sobrado, os cubículos e 
a escola de ensino elementar; no piso térreo, as oficinas e a cantina. 
(Martins 1994) Face a esta organização de três alas em torno de um 
pátio-claustro, observa-se também a construção de apenas uma ala, 
de maior largura.

 Nas oficinas os jesuítas instruíam os índios nas pequenas in-
dústrias artesanais formando pedreiros, ferreiros, carpinteiros, oleiros, 
… mão-de-obra especializada fundamental para a edificação e manu-
tenção dos assentamentos, que circulava dentro do próprio sistema 
territorial jesuíta –“destes moços, pus a aprender ofícios quatro ou cinco 
e isto se há-de fazer com outros”. (Grã 1553: fl166) Esta mão-de-obra 
indígena especializada era também, pela qualidade, requerida pelo 
Governador para serviços e obras públicas da capitania.

 As habitações das populações indígenas distribuíam-se em re-
dor do terreiro, agregador e relacional, como que reminiscente da ocára 
nas tabas indígenas. Ao contrário do que ocorria com as ocas comuni-
tárias, vão ser individuais, compostas igualmente por apenas um piso, 
com materiais e sistema construtivo elementares, em “madeira e palha 
ou em taipa-de-mão e palha” (Nóbrega 1552: fl97), plausivelmente numa 
metamorfose das barracas compridas dos gentios, agora autonomizando 
o espaço de cada casal, abrindo individualmente para o terreiro.

Número de missionários e hierarquização do sistema territorial 
De início cada povoação tinha um padre, superior com cerca de 40 anos, 
e um irmão, com metade da idade competindo-lhe aprender a língua 
indígena. Porém, porque alguns aderiam ao modo de vida dos índios 
gentios, Francisco de Borja determina a permanência de quatro mis-
sionários por povoação, dois padres e dois irmãos. Devido aos parcos 
recursos humanos, inviabilizando a residência permanente de quatro 
missionários em todos os assentamentos-cabeça, Cláudio Acquaviva 
determina que as povoações que não os pudessem ter passassem a ser 
de visitação. (Roma 1598: fl131) Emanada de Roma, a medida é refutada 
pelos jesuítas no Brasil, insistindo na importância das povoações e na 
permanência constante de missionários, tanto para sua conservação 
como para conversão de gentios. Volta assim a entrar em vigor a di-
rectiva de permanência de dois missionários, um padre e um irmão 
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—se possível, três ou quatro—, determinando ainda que visitassem “las 
casas de los Indios una vez en la semana, o mas si fuere necessário”. 
(Roma 1598: fl146)

 Em consequência, algumas aldeias-cabeça de residência pas-
sam de permanente a pendular, i.e., de missão a visitação, como foi 
p.e. o caso de Guarapari, evidência da capacidade de adaptação, ou 
miscigenação, entre o modelo jesuíta e o contexto.

Posição estratégica no território | costa
Tendo a Companhia de Jesus estabelecido povoações ao longo de todo 
o litoral, não será difícil imaginar, em território tão vasto e pouco ocu-
pado, uma costa pontuada pelos seus assentamentos e edifícios, uma 
imagem que, à época, traduzir-se-ia numa paisagem manifestamente 
jesuíta –uma paisagem onde a arquitectura da Companhia se destacava 
no território como verdadeira marca de ocupação, proveito e governo.
Assim, os assentamentos jesuítas não foram apenas núcleos de evan-
gelização e educação de populações indígenas, centros de produção e 
ofícios; estiveram também eles incluídos na defesa costeira, ainda que 
sob o seu aspecto religioso, e, portanto, pacífico e inofensivo, consti-

[figura 3] Diagrama do sistema 
territorial jesuíta, capitania 

do Espírito Santo. (@ Cláudia 
Duarte, 2019) 
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tuindo efectivas fortificações, do espiritual e do temporal, desempe-
nhado funções de defesa passiva sob uma expressão religiosa, como 
parece demonstrar a documentação epistolar da época.

Organização, evolução e hierarquia do sistema territorial jesuíta 
[figura 3 e figura 4]
Fundado o colégio na vila da capitania, os jesuítas estabelecem po-
voações a Norte e a Sul com o propósito de evangelizar as populações 
indígenas, mas também de garantir a ocupação, proveito e governo do 
território ou, segundo o Pe. Nóbrega, de a terra povoar. Dependendo 
das directivas romanas, as aldeias-cabeça das povoações jesuítas, 
todas de residência, oscilavam entre a plena condição de missão ou 
apenas enquanto de visitação. As de missão caracterizavam-se por te-
rem residência permanente de missionários, enquanto as de visitação, 
devido à insuficiência de recursos humanos na Província, oscilavam 
entre a permanência prolongada, ou mesmo a simples pernoita por 
alguns dias, e certos períodos de ausência. Todas elas, além de centros 

[figura 4] Sistema territorial 
jesuíta na capitania do 
Espírito Santo (@ Cláudia 
Duarte, 2019)

“Guarapari talvez fosse uma 
das dez aldeias existentes, em 
1581, ao longo da costa do 
Espírito Santo, que era visitada 
periodicamente pelos jesuítas”. 
(Leite 1938: 242)
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de catequização e doutrinação funcionavam como escola: de ensino 
elementar para os índios menores e de ofícios para os índios adultos.

 No Espírito Santo foram duas as aldeias de missão, Reis Magos 
e Reritiba, a Norte e a Sul do colégio em Victoria, aproximada e respec-
tivamente no centro da distância compreendida entre este e os limites 
da capitania, nos rios Doce e Paraíba. As aldeias de visitação foram 
também duas, São João e Guarapari, a meia distância entre aquelas 
de missão e o colégio.

 Em torno de todas, bem como do colégio, gravitavam as al-
deias de visita, tabas cristianizadas ou aldeias de índios cristãos, cujas 
populações os jesuítas doutrinavam e catequizavam, visitando-as fre-
quentemente; fixas, estas aldeias subordinavam-se às aldeias-cabeça, 
constituindo as povoações. Em algumas existiria uma construção pre-
cária, abrigo funcionando tanto como ermida como casa; a distância 
entre algumas aldeias era significativa, justificando-se assim a pernoita 
dos missionários.

 Garantia de sustento do Instituto na Província, os jesuítas ini-
ciam a administração de fazendas e engenhos, primeiro doados, depois 
implementados por iniciativa própria. À semelhança das aldeias-ca-
beça, estas unidades produtivas vão também desempenhar função 
organizadora e de significação do território, bem como características 
‘urbanas’ e arquitectónicas similares –igreja, residência e terreiro, de-
limitado por habitações e construções de apoio à produção. Diferença 
substancial entre a residência das povoações face àquela das fazendas 
e engenhos estava no facto de as primeiras, além de habitação, alber-
garem também espaços de catequização e de ensino elementar.

 Entre a aldeia-cabeça das povoações e o colégio circulava o 
material de construção e a mão-de-obra especializada formada pelos 
missionários, fundamental na consolidação dos conjuntos arquitectó-
nicos jesuítas bem como na sua manutenção. A produção proveniente 
sobretudo das fazendas e engenhos era enviada ao colégio, por via 
terrestre, fluvial ou marítima, a partir do qual era redistribuída, por 
determinação dos superiores de acordo com as necessidades, pelas 
aldeias-cabeça das quatro povoações —Reis Magos e Reritiba, São João 
e Guarapari—, ou mesmo comercializando o excedente.
 Estas frequentes deslocações entre estalagens jesuítas por 
toda a costa foram assim inscrevendo no território uma rede de liga-
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ções materiais e imateriais –caminhos da terra como do mar, povoando 
a terra. As primeiras ligações, surgidas da necessidade de assegurar a 
evangelização das populações indígenas, acabaram assim reforçadas 
por um sistema económico-administrativo que visava garantir o auto-
-sustento jesuíta na Província. Com assentamentos hierarquizados e 
estrategicamente implantadas ao longo do Espírito Santo, ligados por 
rotas terrestres e trajectos marítimos e fluviais, os missionários ao 
serviço da Igreja e da Coroa, com as populações indígenas a seu servi-
ço, garantiam uma significativa área de acção territorial, construindo 
e contribuindo para uma matriz de povoamento –organização, proveito 
e governo do espaço.

O caso dos Reis Magos
Movimentações do período indígena
No que diz respeito às movimentações do período indígena sabe-se 
que em 1555, o Maracaiaguaçu, ou Gato, sai do Rio de Janeiro com a sua 
tribo —os Temiminós— para se estabelecer em terras situadas junto à 
Vila de Victória.(Leite 1938: 30)  Nesse mesmo ano, ao Norte do Colégio, 
os Jesuítas fundam a Aldeia de Índios, nela residindo o Gato e os da sua 
tribo e, no ano seguinte, provavelmente ao Sul da primeira, a Aldeia 
Nova. É provável que esta última tenha sido fundada com alguma da 
população indígena da Aldeia de Índios, que passa então a denominar-se 

[figura 5] Parte da costa da 
antiga capitania do Espírito 
Santo compreendida entre o 
Rio Doce e a Vila de Victoria, 
onde é possível ver a Aldeia 
dos Reis Magos representada 
com quatro ocas (cabanas) 
indígenas, apesar nessa 
data já existir o conjunto 
arquitectónico jesuíta. João 
Teixeira Albernaz, 1616. 
Bíblioteca Pública Municipal 
do Porto.
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[figura 6] Mapa da costa da 
antiga capitania do Espírito 

Santo.
LEGENDA:
■ Colégio.

● Aldeias de residência: 
missão e visitação.

▲ Fazendas e engenhos
● Aldeias de visita

— Cento e cinquenta léguas 
[990.000 Km] que foram 

percorridas “pella terra dentro”, 
tanto pelos jesuítas como 

pelos indígenas residentes em 
Reis Magos, em 1599

— “Seis léguas” [39.600 Km], 
que iam de Yapara “para a 

banda da Aldêa de São João, 
para banda do Mar a que 

se achasse e para o sertão 
outras séis léguas”. Pela 

impossibilidade em localizar 
as terras de Yapara, as léguas 

foram medidas a partir da 
aldeia-cabeça da povoação 

dos Reis Magos

[figura 7] Mapa de satélite da 
costa do Estado do Espírito 
Santo compreendida entre 

a Aldeia Nova e a Aldeia de 
São João, mais a Norte e mais 

a Sul, respectivamente. (@ 
Cláudia Duarte, 2019)

LEGENDA: 
— Rios de penetração ao 

interior do território
● (2b) Aldeia de São João

● (2a) Aldeia dos Reis Magos
● Aldeias de visita das 

povoações de Guarapari e 
Reritiba 

— Baía dos Reis Magos
— Baía das aldeias indígenas 

de visita da Aldeia dos Reis 
Magos

de Aldeia Velha. Fundada num lugar baixo, a aldeia Nova é posteriormen-
te transferida para um outro local, passando a denominar-se de Aldeia 
dos Reis Magos. (NOVAIS 1969: 59) A partir desse momento Reis Magos 
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passa a existir enquanto aldeia-cabeça 
de povoação e a Aldeia Velha a consti-
tuir o conjunto de aldeias indígenas de 
visita da primeira. 

Período jesuíta: implantação e 
construção do lugar [figura 5]
Topo-hidrografia e fundação
A foz do Rio dos Reis Magos abre em 
grande baía e é pontuada a Norte por 
uma península. Ao Sul dessa península, 
aproximadamente no seu alinhamen-
to e próximo à foz —situado a Norte— 
existe um outeiro, estabelecendo os 
missionários nele a aldeia-cabeça da 
povoação dos Reis Magos; sensivel-
mente no topo Noroeste desse outeiro 
implantam o conjunto arquitectónico – 
igreja e residência – voltadas a Sudeste, 
presidindo um terreiro.

Aldeia-cabeça, residência jesuíta da 
povoação, entre missão e visitação 
[figura 6, figura7, figura 8, figura 9 e 
figura 10]
A povoação dos Reis Magos aparece 
pela primeira vez como residência no catálogo de 1598, ano em que 
Roma impõe a residência permanente de quatro religiosos em cada 
aldeia cabeça de povoação. Nesse ano residiam em Reis Magos o Padre 
Domingos Garcia e o Irmão João Martins. (LEITE 1938: 243) Não se sabe 
se anteriormente a essa data Reis Magos já tivesse sido de residência, 
mas é provável que sim, pelo facto de em 1580 ter tido início a cons-
trução da igreja definitiva, em pedra e cal. (DAEMON 1879: 146) Sabe-se 
ainda, de acordo com carta da autoria do Padre Pero Rodriguez remetida 
ao Padre Geral Diego Lainez, que em 1599 se mantinha enquanto resi-
dência permanente, sendo que por essa data o Padre Domingos Garcia 
determina o envio de alguns Indios velhos a mais de cento e cincoenta le-
goas pella terra dentro pera trazerem seus parentes. (ARSI 1599: fl. 473v)

[figura 8] Organização da 
antiga Aldeia dos Reis Magos 
na actualidade. 
LEGENDA:
— Construções existentes em 
torno da praça.
— Três esquemas da taba 
(aldeia) indígena da Tribo 
Tupinambá, de acordo com os 
desenhos e medidas indicadas 
por Hans Staden, sobrepostos 
à organização jesuíta.
— Espaço vazio fronteiro 
ao conjunto arquitectónico 
jesuíta e que se julga ter 
correspondido ao antigo 
terreiro jesuíta.
— Actual praça fronteira 
ao conjunto arquitectónico 
jesuíta.
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 Em 1617, por iniciativa do Padre Domingos Coelho, então pro-
vincial, aos Temiminós e aos Tupiniquins juntam-se os Aimorés, ou 
Gaimorés (LEITE 1945: 164), que frequentemente atacavam a povoação; 
e a 14 de Setembro de 1624, a povoação recebe cerca de quatrocentos 
e cinquenta Paranaubis, ou Mares Verdes. (LEITE 1945: 167-168),

 De acordo com o Catálogo Trienal da Província do Brasil datado 
de 1739, sabe-se que viviam na aldeia-cabeça da povoação dos Reis 
Magos cerca de 2030 índios, que criavam aproximadamente 55 cabe-
ças de gado. (ARSI 1701: fl. 280) Enquanto de residência permanente, 
a povoação dos Reis Magos teve sob a sua jurisdição a aldeia Velha 
e provavelmente também a aldeia do Campo Velho, ambas situadas 
a Norte. (CUNHA 2015: 201) Na sua esfera, passam a inserir-se tanto 
São João, enquanto residência de visitação, bem como a sua aldeia de 
visita – Nossa Senhora da Conceição. A 12 de Novembro de 1757, já na 
iminência de 1759, a aldeia-cabeça da povoação é elevada a Freguesia 

[figura 9] Planta superior do 
conjunto arquitectónico jesuíta 

e corte da ala da residência. 
(@ Cláudia Duarte, 2019)
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e a 8 de Maio de 1758 a Vila, com a denominação de Nova Almeida. 
(DAEMON 1879: 220) Em 1759, com a expulsão da Companhia de todas 
as Províncias Ultramarinas, os missionários abandonam a povoação. 
(CARVALHO 1982: 113) 

Transformações do lugar –territoriais, urbanas, arquitectónicas 
[figura 11]
São apontados os anos entre 1569 e 1580 como tendo sido os de fixão 
dos Jesuítas a Sul do Rio Apiputanga – posterior Rio dos Reis Magos. 
O ano de 1580 é também apontado como o de fundação da igreja e 
da residência. Em documentação da primeira metade de Seiscentos, 
incluindo cartográfica de 1616, a aldeia-cabeça da povoação dos Reis 
Magos aparece representada com uma ´taba` (aldeia) indígena – como 
a das tribos indígenas Tupinambá e Tupiniquim, com a diferença de no 
seu centro ter sido representada uma cruz – o símbolo que identificava e 
‘legitimava’ a aldeia como jesuíta. (NAJJAR 2001: 45) Este facto parece 
querer demonstrar que os missionários, apesar de não se terem estabe-
lecido sobre uma ´taba` (aldeia) indígena, a tomaram como referencial.

 A igreja e a residência dos Reis Magos estão hoje inseridas em 
tecido urbano consolidado que, contudo, será relativamente recente, 
posterior a meados do século XX, conforme pode observar-se nos 
registos fotográficos e desenhados do processo de tombamento e con-
sequente intervenção de restauro do IPHAN. Também o desenho da au-
toria do arquitecto André Carloni, datado de 1942, permite verificar que 
o outeiro (ACIPHAN-RJ 1965) estava nessa década ocupado apenas pelo 
conjunto arquitectónico jesuíta e pequenas habitações a conformar o 
terreiro, que não correspondiam já às habitações dos indígenas, mas 
eventualmente à sua posição, pelo menos algumas delas. Assim, nessa 
primeira metade do século XX apenas no sopé do outeiro, a Norte, junto 
à foz do rio, começava a conformar e adensar-se a ocupação do aglo-
merado, composto por pequenas habitações. As fotografias datadas 

[figura 10] Nave da Igreja dos 
Reis Magos; pátio do conjutno 
arquitectónico dos Reis Magos; 
fachada principal do conjunto 
arquitectónico dos Reis Magos 
(@ Cláudia Duarte, 2019)
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de 1984, permitem verificar que as ha-
bitações que conformavam o terreiro 
jesuíta mantinham ainda um sistema 
construtivo muito rudimentar, bem 
como a individualidade – uma casa por 
família – que os missionários haviam 
de algum modo imposto às populações 
indígenas. (NAJJAR 2002: 49) Porém, 
e apesar de todas transformações 
territoriais ocorridas, não se perdeu a 
leitura da unidade antiga do conjunto 
que caracterizaria Reis Magos entre os 
séculos XVI e XX e que muito se de-
veria ao protagonismo sobre o outeiro 
(ACIPHAN-RJ 1965) do conjunto arqui-
tectónico jesuíta e do enorme espaço 
vazio fronteiro, delimitado e conforma-
do por pequenas habitações. A igreja 
e residência, o terreiro fronteiro e as 
habitações que o conformam — ape-
sar das profundas transformações—, 
na sua harmoniosa articulação, man-
têm-se assim enquanto força estru-
turante do tecido urbano. Devido ao 
equilíbrio geométrico que formam no 

seu conjunto —apesar do avançado estado de degradação do conjun-
to arquitectónico jesuíta—, estes elementos constituem assim uma 
‘marca’ legível no território e na paisagem, conferindo a Nova Almeida o 
carácter de lugar de unidade e identidade. Devido ao avançado estado 
de degradação tanto da igreja como da residência, desde Junho de 2019 
que estes estão a ser alvo de uma intervenção de restauro promovida 
pelo IPHAN.

 O conjunto arquitectónico dos Reis Magos foi tombado em 21 
de Setembro de 1943, pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional. Está 
inscrito no Livro de Tombo Histórico, sob o nº 223, folhas 37 e no Livro 
do Tombo das Belas Artes sob o nº 289, folha 61. Processo 230 – T – 40 
do Livro das Belas Artes e do Livro Histórico.

[figura 11] Conjunto 
arquitectónico dos Reis Magos 

representado no desenho 
sobre satélite. (@ Cláudia 

Duarte, 2019)
LEGENDA:

— Conjunto arquitectónico 
jesuíta

— Espaço vazio que 
mediaria entre o conjunto 
arquitectónico jesuíta e as 
habitações das populações 

indígenas e que se pressupõe 
ter sido o antigo terreiro

— Actual praça fronteira ao 
conjunto arquitectónico jesuíta
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Considerações finais
No contexto da acção da Companhia de Jesus no Brasil, o Espírito 
Santo foi uma das capitanias onde os missionários mais cedo se es-
tabeleceram. Por outro lado, é um dos Estados com mais vestígios 
arquitectónicos dessa acção missionária, sendo que a maior parte 
desse património está em relativamente bom estado de conservação, 
apesar de algumas alterações. Com a chegada do Padre Afonso Braz 
e um irmão à Vila do Espírito Santo em 1551 – apenas dois anos após 
a chegada dos primeiros Jesuítas à Bahia –, iniciase um processo de 
evangelização e ocupação da capitania. Apesar da fixação de outras or-
dens religiosas – Franciscanos e Carmelitas – na Vila de Victoria, sede da 
capitania a partir de 1552, somente a Companhia de Jesus estabeleceu 
uma rede de assentamentos missionários e produtivos no território. Os 
Jesuítas fixaram-se tanto ao longo da orla costeira (aproximadamente 
230 Km), como no interior do sertão, estabelecendo assentamentos 
entre 1559 e 1715. O processo de evangelização levou à conversão de um 
número significativo de membros das tribos Tupiniquim, Tupinambá, 
Temiminó, Tamoyo e Aymoré, entre outras. Os Jesuítas enfrentaram 
vários desafios durante esse processo de missionação, sobretudo de-
vido ao desconhecimento do território e das suas populações, como 
também ocorreu noutras capitanias do Brasil onde primeiro ensaiaram 
processos semelhantes (Bahia, São Vicente, Ilhéus, Porto Seguro). No 
Espírito Santo, este processo, apesar de avanços e recuos, conduziu 
de forma gradual e constante à efectiva fixação dos missionários por 
toda a amplitude da capitania. O processo deu origem a um sistema 
territorial e administrativo, constituído por diferentes assentamentos e 
estruturas, e cujos objectivos principais eram converter as populações 
locais, e explorar os recursos do território, ocupando-o. Considerando 
tanto este processo de evangelização e ocupação, como o sistema terri-
torial e administrativo decorrente, como ainda o conjunto de estruturas 
arquitectónicas que constituíam esse sistema, importa realçar alguns 
dos seus aspectos cruciais. Em primeiro lugar, destaca-se a profunda 
influência das povoações indígenas das tribos Tupinambá e Tupiniquim 
sobre o sistema territorial estabelecido e desenvolvido pelos Jesuítas. 
Essa influência ocorreu tanto à escala do território, como à escala 
da organização da interna das aldeias. Ao nível territorial, os Jesuítas 
depararam-se com um sistema de povoamento nómada, cujas povoa-
ções, temporárias e dispersas, eram compostas por ´taba`, ´malocas` 
e ´roças`.  Pode-se descrever a ´taba` como sendo a aldeia central e de 
maior dimensão, ao redor da qual se agrupavam as ´malocas` (aldeias 
de menor dimensão), e as roças (terras destinadas ao cultivo) situadas 
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junto à ´taba` e às ´malocas`. Observando este sistema de organização 
pré-existente, os Jesuítas adaptaram-no de modo a pragmática e efi-
cazmente alcançarem os seus propósitos de missionação e ocupação 
territorial. A necessidade de sedentarizar as populações das tribos foi 
um factor determinante na adopção deste procedimento. Assim, os 
Jesuítas fixaram-se primeiro nas ´tabas` onde, junto às populações 
indígenas, edificavam, por norma, igreja e residência. Para essa ´taba` 
os missionários atraíam as populações das ́ malocas` mais próximas, no 
sentido de desenvolver a ́ taba` num centro de missionação permanente. 
As ́ malocas` mais afastadas eram regularmente visitadas pelos Jesuítas 
residentes na ́ taba`, agora aldeia jesuíta de residência. Assim, o sistema 
de povoamento das tribos Tupinambá e Tupiniquim influenciou o siste-
ma territorial jesuíta hierarquizado, no qual às ´tabas` correspondiam 
as aldeias de residência, às ́ malocas` correspondiam aldeias indígenas 
de visita, e às ´roças` às terras destinadas ao cultivo e aos currais. Um 
aspecto fundamental deste processo de sedentarização e missionação 
foi a co-habitação entre tribos diferentes na mesma aldeia de residên-
cia, diluindo as suas idiossincrasias culturais. Ao nível da organização 
interna das aldeias de residência, terá servido como referência essen-
cial para os Jesuítas a ´ocára`, o espaço vazio central entre as ´ocas` 
(cabanas). Assim a ́ ocára` foi adoptada enquanto ‘praça’ da comunidade, 
e designada por terreiro. Trata-se, com efeito, da existência de uma 
matriz comum entre as ´tabas` e as aldeias jesuítas. Para além disso 
os missionários enveredaram pela construção durável das estruturas 
edificadas também com o objectivo de fixar as populações. Se esta 
foi a génese do sistema territorial jesuíta, outro aspecto crucial desse 
mesmo sistema foi a sua flexibilidade, adaptando-se ao crescimento 
e diversidade da actividade dos missionários na capitania, de onde re-
sultou um sistema territorial e administrativo mais hierarquizado. Esse 
crescimento relacionou-se directamente com a posse e exploração de 
fazendas pelos missionários, em boa medida possível devido à utilização 
de mão-de-obra escrava associada à produção de açúcar e criação 
de gado. Nessas estruturas essencialmente produtivas —algumas das 
quais situadas no sertão— também se desenvolveram capelas e/ou 
igrejas, e residências. O desenvolvimento das fazendas levou a que os 
Jesuítas visitassem ́ tabas` e/ou ́ malocas` de diferentes tribos, situadas 
no seu entorno. Estas passaram a integrar o sistema territorial jesuíta 
e a designar-se também de aldeias indígenas de visita, subordinadas 
às respectivas fazendas. Por outro lado, com a elevação da Residência 
da Vila de Victoria a Colégio no primeiro quartel do século XVII, a este 
ficaram subordinadas as aldeias de residência, as fazendas, e as aldeias 
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indígenas de visita. Outro aspecto fundamental do sistema territorial 
foi a criteriosa estratégia usada pelos Jesuítas na escolha dos luga-
res de fixação. Essa estratégia era vital pelo facto de os missionários 
ambicionarem ocupar e dominar o território, estando condicionados, 
contudo, pela escassez de meios e recursos humanos. Assim, para 
além do que já foi referido, houve uma série de factores que levou os 
Jesuítas a estabelecer-se não sobre as ´tabas` e ´malocas` indígenas, 
mas antes em sítios próximos, considerados mais adequados aos seus 
propósitos. Entre esses factores, pode-se referir: o relacionamento 
mais ou menos amistoso com as tribos que habitavam as regiões; a 
proximidade a baías e/ou rios navegáveis, permitindo comunicações 
mais francas, tanto ao longo da costa, como para o interior do territó-
rio; e a procura de zonas elevadas mais facilmente defensáveis, à qual 
estava associada a legibilidade das edificações implantadas ao longo 
da costa, do ponto de vista dos navegantes. Estes factores ajudam a 
explicar as hesitações e mudanças de local dos assentamentos, assim 
como as flutuações no sistema hierárquico. Como exemplos, refira-se a 
passagem de aldeias de residência a simples aldeias indígenas de visita, 
ou a passagem de aldeias de residência para fazendas. De referir ainda 
a importância para a estruturação do território o facto de os Jesuítas 
terem desenvolvido uma rede de caminhos, integrando os seus vários 
assentamentos, aproveitando alguns trilhos pré-existentes. Estes pro-
cessos evidenciam a flexibilidade e adaptabilidade da hierarquia do 
sistema territorial.

 Considerando a escala da arquitectura dos diversos assenta-
mentos jesuítas, é fundamental referir o papel matricial da ´ocára` indí-
gena para a organização e dimensionamento dos terreiros desses mes-
mos assentamentos. Apesar de não se poder estabelecer com rigor as 
medidas e configuração das ́ ocáras` de todas as tribos que habitavam o 
litoral do Espírito Santo e que foram aldeadas pelos Jesuítas, tomou-se 
como referência uma medida aproximada baseada em fontes primárias 
escritas e visuais relativas a várias aldeias de capitanias próximas.  Assim, 
partindo do princípio que a dimensão média da ´ocára` era um quadrado 
de 63m de lado, o terreiro da Aldeia de Reritiba corresponde aproxima-
damente a uma ́ ocára`, enquanto que o terreiro da Aldeia de Guarapari e 
o de Reis Magos correspondem aproximadamente a duas ´ocáras`.

 Os conjuntos arquitectónicos construídos pelos missionários 
estavam directamente relacionados com a hierarquia que caracterizava 
o sistema territorial e administrativo. Assim, para além do colégio, que 
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era a cabeça de todo o sistema, existiam: as já referidas aldeias de 
residência; as aldeias indígenas de visita; e as fazendas. No caso das 
aldeias de residência, onde necessariamente os Jesuítas edificavam 
igreja, constatase que aquelas fundadas em data mais precoce (São 
João, 1559; Guarapari, ca. 1565) eram de menor dimensão do que as 
igrejas fundadas num período mais tardio (Reis Magos, 1569; Reritiba, 
1579). Para além disso, as residências das aldeias primeiro estabele-
cidas eram normalmente constituídas por apenas uma ala, enquanto 
que as residências das aldeias mais tardias eram compostas por três 
alas, formando assim com a respectiva igreja um pátio. De referir ainda 
que a orientação das igrejas e residências estava relacionada com a 
paisagem, especialmente com a orla costeira, onde havia a intenção 
de tornar legível as edificações a partir do mar. Em algumas das aldeias 
indígenas de visita podia existir uma capela edificada com materiais 
perecíveis para os dias de visita dos missionários. Já nas fazendas, o 
conjunto arquitectónio era composto por estrutura religiosa (igreja ou 
capela), residência, e estruturas de apoio à agricultura, entre as quais 
se incluíam as oficinas e ´senzalas`.

 A reconstituição da paisagem da antiga capitania do Espírito 
Santo permite verificar que os assentamentos jesuítas, para além de 
constituírem núcleos de evangelização, de educação, de ofícios, e de 
produção, foram também marcos com forte impacto no território. Assim, 
a configuração actual do território do Espírito Santo tem no sistema 
territorial jesuíta a sua matriz fundacional, sobretudo pelo facto de os 
Jesuítas terem contribuído decisivamente para a fixação da população 
indígena e escrava. Para além disso, uniram os seus diversos assenta-
mentos através de uma rede de comunicações que permitia não apenas 
o movimento de pessoas, como também o escoamento de produtos. Nos 
vários assentamentos de fundação jesuíta, apesar de se ter perdido a lei-
tura da unidade antiga dos respectivos conjuntos arquitectónicos (igreja, 
residência e terreiro), permanece a sua força referencial e estruturante, 
na medida em que constituem o núcleo urbano de vilas e cidades como, 
Nova Almeida, Guarapari, Anchieta ou Araçatiba.

 Não obstante a acção missionária jesuíta na capitania do Espírito 
Santo ter sido alvo de estudos relativamente recentes, na presente inves-
tigação, a interpretação desenvolvida com base nas fontes documentais, 
no recurso ao desenho como ferramenta de investigação e análise, e 
numa leitura do território e da arquitectura desenvolvida in loco, permitiu 
identificar e caracterizar o modo como os assentamentos jesuítas con-
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substanciaram um sistema territorial e administrativo. Permitiu ainda 
demonstrar o funcionamento, organização e hierarquia desse sistema, 
bem como descrever a sua evolução ao longo do tempo. Resulta assim 
a possibilidade de testar a aplicação do mesmo método a outras capita-
nias do Brasil, e ainda a outras regiões do Império Português, de forma 
a poder comparar os processos e estratégias de ocupação e exploração 
do território implementados pela Companhia de Jesus.
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Resumo
O presente estudo apresenta a pintura do forro 
do vestíbulo da sacristia da Ordem Terceira de 
Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Mogi das 
Cruzes em São Paulo. Além da beleza da pintura, 
outros dois aspectos que despertam a atenção é 
que essa obra pictórica não tem relação estilís-
tica com as duas outras obras existentes nesta 
Igreja e que sua composição é toda estruturada 
com elementos fitomórficos e zoomórficos. Essa 
obra, até o início do ano de 2015, não possuía 
nenhuma informação, exceto as hipóteses aven-
tadas por estudiosos e restauradores de que a 
mesma não teria sido pintada para o cômodo 
onde se encontra. Contudo, novas buscas fo-
ram empreendidas nos documentos da Igreja 
dos Terceiros Carmelitas de Mogi e, frente aos 
dados levantados nos arquivos, lacunas que nos 
pareciam abstrusas estão sendo preenchidas, 
em relação à todas as pinturas e especialmente 
quanto a pintura do forro do vestíbulo, possibili-
tando, com isso, outras implicações e conside-
rações sobre a obra.

Palavras chave 
Pintura colonial; Forro do vestíbulo; Fontes pri-
márias; Carmelitas; Mogi das Cruzes.

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

Key Words
Colonial painting; Vestibule’s ceiling; Primary sou-
rces; Carmelitas; Mogi das Cruzes.
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Considerações iniciais
 O presente estudo foi apresentado na ocasião do Congresso “No em-
balo da rede: trocas culturais, história e geografia artística do barroco 
na portuguesa américa”, no ano de 2015, evento promovido pela USP 
e UNICAMP. As pesquisas apresentadas faziam parte do estudo de 
doutorado que era realizado no Instituto de Artes da UNESP1, em São 
Paulo, cuja conclusão ocorreu em março de 2017, o que possibilitou que 
perguntas que ficavam sem resposta, na época (2015), pudessem ser 
respondidas com base documental e maior segurança.

 As igrejas do Carmo, na cidade de Mogi das Cruzes, longe da 
capital paulista por cerca de 63 quilômetros, possuem uma narrativa 
arquitetônica muito semelhante às suas vizinhas, com fachada contí-
gua, ou seja, a Igreja da Ordem Primeira do Carmo e a Igreja da Ordem 
Terceira de Nossa Senhora do Carmo dividem a mesma fachada com 
uma torre sineira ao centro. Semelhante tipologia foi também recor-
rente nas igrejas da cidade de São Paulo, como as franciscanas e era 
também o caso das igrejas carmelitas, embora no caso desta última, 
a igreja da ordem primeira foi demolida2 restando somente a igreja da 
Ordem Terceira. 

 Embora a arquitetura das igrejas mogianas e paulistas estives-
se em fina sintonia e com projetos muito semelhantes, a ornamentação 
interna é onde as maiores diferenças podem ser percebidas, sobretudo 
em relação às pinturas existentes no interior dessas construções colo-
niais. A Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo de Mogi 
das Cruzes, a qual possui pinturas no forro da nave, no forro da capela-
-mor e no forro do vestíbulo da sacristia, dentre as quais as diferenças 
estilísticas são ainda mais perceptíveis, tornando as pinturas dessa 
igreja um caso único na pintura paulista por não estabelecerem relação 
com a pintura em São Paulo, apresentando muito mais semelhanças 
com as pinturas do meio norte de Minas Gerais.

 Em pesquisas anteriores3 buscou-se a influência da pintura 
do meio norte de Minas Gerais sobre a pintura de Mogi das Cruzes (SP), 

1. Com Bolsa FAPESP (2013-2017), processo n. 2013/04082-1.
2. A Igreja da Ordem Primeira de Nossa Senhora do Carmo, assim como o convento 

foram demolidos para dar lugar aos prédios da Administração do Estado, na década 
de 20. A nova igreja conventual foi edificada no bairro da Bela Vista.

3. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, Danielle. A pintura ilusionista no meio norte de 
Minas Gerais – Diamantina e Serro – e em São Paulo – Mogi das Cruzes (Brasil). 2012. 
Dissertação de Mestrado. Instituto de Artes da Universidade Paulista “Júlio de Mes-
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procedendo a identificação e confirmação dos pintores que executaram 
duas de três pinturas existentes na Igreja da Ordem Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo de Mogi das Cruzes. A terceira pintura, para a qual 
não havia nenhuma informação somente trabalhos esparsos que apre-
sentavam alguns dados sobre a obra4, prosseguiu sem nenhum dado 
adicional ao término da pesquisa pregressa. 

Indagações: a pintura do forro
do vestíbulo da sacristia

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

quita Filho”, São Paulo.
4. SALOMÃO, M.; TIRAPELI, P. Pintura colonial paulista. In: Arte Sacra Colonial: Barro-

co memória viva. São Paulo: UNESP, 2005.

Fig. 1. Lourenço da Costa, 
Nossa Senhora entregando o 
escapulário à São Simão Stock, 
ca. 1750, dimensões: 6,78m. 
x 5,40m, têmpera, forro do 
vestíbulo da sacristia da Igreja 
da Ordem Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo, Mogi das 
Cruzes, São Paulo (BR), Foto: 
Luciara Bruno Garcia, 2015.
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em pesquisadores como Salomão e Tirapeli (2005), Pereira (2012) ou no 
restaurador Júlio Moraes (2008)5 inúmeras indagações.

 Dentre as hipóteses formuladas acerca da pintura do forro do 
vestíbulo da sacristia havia a possibilidade da obra não ter sido execu-
tada para a Igreja da Ordem Terceira dos Carmelitas, uma vez que há 
sobra de tabuado nas extremidades do forro sem camada pictórica (Fig. 
1). Essa “sobra” de tábuas corrobora para a formulação dessa hipótese, 
pois, se a obra não tiver sido executada para os carmelitas, é natural 
que tenha sido rearranjada no espaço disponível, algo que exigiu um 
complemento de tábuas para dar sustentação à obra.

 A pintura, forro do vestíbulo, não possui relação com as de-
mais na mesma igreja, o que fundamenta uma nova hipótese, diante 
da diversidade na linguagem formal das obras existentes na mesma 
igreja, seria ela obra de datação anterior ou ulterior? Embora o estado 
de conservação da obra seja visualmente melhor do que as demais, 
que parecem ligar-se às pinturas de gosto rococó, ou seja, do início do 
século XIX, sendo que a pintura do vestíbulo possui linguagem barroca, 
ou seja anterior6.

 Outra hipótese formulou-se a partir das indagações de Salomão e 
Tirapeli7, que alegavam que as características e elementos constituintes 
da obra a aproximam muito das pinturas de sacristias coloniais, embora 
esta esteja ocupando o forro do vestíbulo, seria então obra de outro cô-
modo? Por fim, coloca-se a questão da autoria da obra, pois visualmente 
não a relacionávamos às obras dos pintores Manoel do Sacramento ou 
Antonio dos Santos8, sendo assim, quem teria realizado tal obra e quando?

 Com o intento de responder as proposições explanadas, acima, 
uma busca documental foi empreendida como método principal – recor-
rendo à arquivos históricos públicos e privados, tais como o Arquivo da 
Província Carmelitana de Santo Elias em Belo Horizonte, Minas Gerais, 
e o Arquivo Municipal de Mogi das Cruzes “Historiador Isaac Grinberg”, 

5. Entrevista do restaurador Júlio Eduardo Correa de Moraes, concedida à autora em 23 
de maio de 2008.

6. ANDRADE RIBEIRO DE OLIVEIRA, Myriam. A pintura de perspectiva em Minas colo-
nial [in] Barroco teoria e análise. São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Companhia 
Brasileira de Metalurgia e Mineração, 1997.

7. SALOMÃO, M.; TIRAPELI, P. Op. Cit.
8. Manoel do Sacramento em 1801 executou a pintura do forro da nave da igreja, en-

quanto Antonio dos Santos foi o responsável pela pintura do forro da capela-mor em 
meados de 1814. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, Danielle. Op. Cit.
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além da própria pintura como documento em si. Partindo da análise 
da obra, vejamos o que ela possui de elementos que a diferencia das 
demais encontradas nos outros forros da mesma igreja.

A pintura
A arte da pintura transformou-se com o caminhar dos anos e essa di-
ferença é notória ao olhar as pinturas, aí mesmo, na igreja dos tercei-
ros. Pinturas oitocentistas, forro da nave e capela-mor, em linguagem 
estilística totalmente distinta da que se situa no forro do vestíbulo. 
Ao aplicar a classificação proposta para o caso da pintura mineira por 
Affonso Ávila nas pinturas dos terceiros do Carmo de Mogi das Cruzes 
encontraremos a seguinte situação quanto a tipologia/modelo: a pin-
tura do forro do vestíbulo é marcadamente da 1º fase, até cerca de 1755,

[...]a pintura é condicionada pela primitiva disposição dos FORROS em 

PAINÉIS retangulares ou CAIXOTÕES. [...] as composições permanecem 

restritas as dimensões do quadro no qual se inserem, apresentando senti-

do pictórico autônomo, sem ligação ou fusão plástica de conjunto, apesar 

de integradas na organização arquitetônica. São geralmente de caráter 

estático e arcaizante, sem profundidade ou perspectiva na relação de 

volumes, predominando o uso de cores em tonalidades graves9.

 A pintura encontra-se no forro do vestíbulo da sacristia da 
igreja e hipóteses aventavam que não teria sido pintada para o cômodo 
onde se localiza. Antes de esquadrinhar as questões que esta pintura 
suscitava, são necessárias algumas informações a respeito do estado 
da obra, baseadas no que é perceptível e em relatório técnico10.

 O forro possui 6,78m x 5,40m, num total de 40 pranchas, destas, 
8 possuem pintura total de um tom de cinza bastante espesso, outras 4 
mais estreitas (mesma espessura das demais pranchas que possuem 
camada pictórica) possuem repintura parcial, sendo duas de cada lado, 
o tabuado é plano, ao contrário dos demais forros abobadados e há 
maior dificuldade em expor o real estado das tábuas pelo verso, uma 

9. ÁVILA, Affonso et al. Barroco mineiro - Glossário de arquitetura e ornamentação. São 
Paulo: Melhoramentos, 1980, p. 166.

10. CORREIA DE MORAES, Julio Eduardo. JULIO MORAES conservação e restauro SCL. 
Relatório Técnico de Restauro: altar-mor da Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Mogi 
das Cruzes, São Paulo, 2005.
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vez que o acesso à este forro é diferente dos demais, o que impossibilita 
tal conhecimento.

 Outra dificuldade é averiguar se as extremidades do forro pró-
xima às portas foram cortadas ou não, uma vez que sem projetos para 
restauro da pintura não se pode desmontar a cimalha que arremata o 
encontro entre as pranchas e a parede. Mesmo em extenso relatório 
técnico elaborado pela empresa de restauro “Júlio Moraes Conservação 
e Restauro” não existem maiores detalhes, exceto algo que é perceptível 
a olho nu, que o estado de conservação desta pintura é melhor do que 
a das demais obras pictóricas da mesma igreja. 

 É crível que a condição de conservação, da pintura, tenha 
ocorrido em virtude da localização onde provavelmente sempre 
estivera, pois, o vestíbulo (atual nome do cômodo onde está a pintura) 
é uma sala de pequenas proporções que serve de passagem entre a 
entrada lateral da igreja e a sala dos fundos onde ocorrem os eventos 
da fraternidade, além destas portas há duas janelas no cômodo que 
raramente são abertas, acarretando em pouca incidência de luz solar 
direta sobre a pintura.

 A obra também recebe pouca incidência de luz elétrica, uma vez 
que o cômodo serve mais como passagem de um local ao outro, é pouco 
utilizado; tais fatores segundo Júlio Moraes e Elizabeth Kajiya (ambos 
restauradores)11 foram decisivos na conservação da obra pictórica. 

11. Entrevistas de Júlio Eduardo Correa de Moraes e Elizabeth Alfredo de Mattos Kajiya, 
concedidas à autora em abril de 2015.

Fig. 2. Lourenço da Costa, 
Pintura sem pranchas 

adicionais, ca. 1750, têmpera, 
forro do vestíbulo da sacristia 

da Igreja da Ordem Terceira de 
Nossa Senhora do Carmo, Mogi 

das Cruzes, São Paulo (BR), 
Foto: Elizabeth A. M. Kajiya, 

2015.
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 Na pintura do forro do vestíbulo (Fig. 2) a pigmentação da obra 
possui cores mais fortes, “tons mais graves”. Quanto à visão central, 
nota-se ser possível extraí-la do forro, tal qual um quadro, sem preju-
dicar o exterior à sua volta, as volutas da moldura do quadro tocam a 
base da moldura exterior que se desenvolve por todo o forro, porém o 
artista não as entrelaçou.

 Quanto a decoração interna está a pintura filiada a tipologia dos 
brutescos ou grotescos12, segundo Salomão e Tirapeli “é uma pintura 
que segue a tradição dos tetos de sacristias, desde os brutescos ou ra-
mículos das construções jesuíticas até a observação aguda dos artistas 
franciscanos, que traziam os elementos vivos da natureza brasileira”13.

 A pintura do forro do vestíbulo é muito cara ao ciclo da pintu-
ra paulista colonial, sendo um dos poucos exemplares preservados e 
íntegros em sua composição, houveram poucas intervenções na obra, 
mas deve-se ressalvar que nenhuma das interferências foi de caráter 
pictórico.

 Dos exemplares da pintura colonial em São Paulo filiadas ao 
partido adotado pelo pintor em Mogi das Cruzes, com o uso de grotescos 
e com datação mais próxima da primeira metade do século XVIII está a 
pintura da capela da Fazenda Santo Antônio na cidade de São Roque, 
de meados de 1680 ou ainda a pintura em caixotões da sacristia ou da 
capela-mor da Igreja do Rosário do Embu, de meados de 1700-1740. 
Diferentemente da pintura do Embu, marcada por elementos orientais 
e em caixotões, a pintura do forro do vestíbulo dos terceiros do Carmo 
em Mogi e a do forro da nave da capela de Santo Antônio em São Roque 
estão libertas de painéis, pintadas sobre tábuas corridas.

 Embora, nem mesmo a pintura da capela de Santo Antônio seja 
da mesma tipologia que a do forro do vestíbulo em Mogi das Cruzes, 
pois o quadro central não se entrelaça por meio de enrolamentos que 
ornamentam todo o forro, há uma moldura retilínea que estabelece a 
dinâmica da obra. Salomão e Tirapeli14 relacionam o forro do vestíbulo 
com a pintura do teto da sacristia do convento Nossa Senhora das 
Neves, em Olinda. 

12. Sobre as pinturas de brutesco ver SERRÃO, Vitor. A pintura de brutesco do sécu-
lo XVII em Portugal e as suas repercussões no Brasil [in] Barroco. Belo Horizonte: 
UFMG, 1992, n. 15, pp. 113-134.

13. SALOMÃO, M.; TIRAPELI, P. Op. Cit., p. 114.
14. Ibidem.
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 A composição apresenta no qua-
dro central (Fig. 3) uma das visões 
mais recorrentes nas representações 
Carmelitas, Nossa Senhora com o me-
nino no colo entregando o escapulário 
à São Simão Stock, que por sua vez 
aparece ajoelhado diante de Nossa 
Senhora no momento em que recebe 
da mão desta o escapulário do Carmelo. 
Seus olhos admiram o amor diante de 
si, a Virgem com o Menino Jesus no 
colo, suas mãos se elevam na direção 
do sagrado manto que lhe é depositado 
em socorro às aflições dos carmelitas. 
Próximo ao santo, na parte inferior há 
um livro vermelho e um ramo de açu-
cena, ambos os objetos são frequente-
mente representados nas artes visuais 
como atributos de São Simão Stock.

 Na área inferior e superior da cercadura da visão central o 
artista inseriu uma tímida rocalha. No restante do forro foram repre-
sentados diversos elementos zoomórficos e fitomórficos (Fig. 4).  Há 
diversos animais como tucano, papagaio, serpente e outros pássaros, 
assim como muitos frutos como a maça, uva, caju, etc. A composição 
do forro é simétrica com repetições, entre as folhagens foram inseridos 
animais, que não foram repetidos, havendo somente um exemplar de 
cada, posicionados simetricamente. 

 O pintor envolveu a obra numa espécie de moldura retilínea que 
percorre todo o forro, no momento em que essa moldura sobe, na área 
central15, ela é ornada com enrolamentos que saem da base e findam 
na camada superior, destes enrolamentos em “C” com volutas nas pon-
tas  surgem outros entrelaçamentos que se desenvolvem por cima da 
moldura retilínea. Em nível inferior criado ao lado o artista posicionou 
vasos de porcelana (Fig. 5) com naturezas mortas, recheados de frutas.
Há ainda na composição dois medalhões octogonais que estabelecem 
diálogo com as cartelas que estão nas pontas da obra, as quais possuem 
motivos orientalizantes, o artista aí criou um jogo, pois as cartelas não 
dialogam com seu par que está em frente ou ao lado, os motivos desta 

15. O mesmo ocorre na horizontal e vertical.

Fig. 3. Lourenço da Costa, 
Detalhe do quadro central, 

ca. 1750, têmpera, forro do 
vestíbulo da sacristia da Igreja 

da Ordem Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo, Mogi das 
Cruzes, São Paulo (BR), Foto: 
Elizabeth A. M. Kajiya, 2015.
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são inseridos na cartela situada em sua diagonal. A visão a olho nu dos 
elementos constituintes dos medalhões e das cartelas torna-se muito 
difícil pela oxidação do verniz.

 Dentre todos os elementos mencionados, somente a visão do 
quadro central apresenta relação com as demais obras da igreja, pois 
a presença de elementos zoomórficos e orientalizantes são únicos 
nessa pintura, não se encontrando em nenhuma outra parte da igreja. 
A diferença entre as obras é o primeiro ponto que despertou e desperta 
a atenção de estudiosos sobre a datação e autoria dessa obra, sendo 
necessária uma árdua busca nos documentos para que as indagações 
possam ser respondidas.

Fig. 4. Lourenço da Costa, 
Detalhe da moldura com vaso, 
ca. 1750, têmpera, forro do 
vestíbulo da sacristia da Igreja 
da Ordem Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo, Mogi das 
Cruzes, São Paulo (BR), Foto: 
Elizabeth A. M. Kajiya, 2015.

Fig. 5. Lourenço da Costa, 
Detalhe com elementos 
fitomórficos e zoomórficos, 
ca. 1750, têmpera, forro do 
vestíbulo da sacristia da Igreja 
da Ordem Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo, Mogi das 
Cruzes, São Paulo (BR), Foto: 
Elizabeth A. M. Kajiya, 2015.
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Descobertas e revelações à luz de documentos
Dos questionamentos existentes acerca da pintura poderemos, agora, 
preencher algumas lacunas com a ampliação na busca documental. 
Quanto aos documentos, perscrutamos os Livros de Receitas e Despesas 
da Ordem Terceira do Carmo a fim de se obter informações. Contudo, 
novamente, a busca foi infrutífera, o livro contém dados de despesas e 
receitas dos anos de 1768 a 181816.

 Ciente de que as pinturas do forro da nave e forro da capela-mor 
foram pintadas entre 1801 a 1814/15, tal pintura (forro do vestíbulo) ou 
teria sido executada antes de 1768 ou após 1818, uma vez que o livro 
de receitas e despesas não possui nenhuma indicação da obra. Esta 
afirmação é segura, pois o citado livro fora lido e relido algumas vezes, 
esquadrinhando minuciosamente todos os lançamentos, sejam eles de 
receitas ou despesas.

 Logo, se a dita pintura não se encontrava aí, restava buscar 
em livros anteriores ou posteriores a ele. Anteriores não seria possível, 
aquele é o livro de Receitas e Despesas mais antigo da Ordem Terceira 
arquivado no Arquivo da Província Carmelitana17. 
Quanto aos livros mais recentes, tal busca foi feita, mas resultou-se 
infrutífera, o que já era esperado, uma vez que a pintura liga-se muito 
mais à pinturas setecentistas, onde o espaço é completamente preen-
chido, as cores são mais terrosas, fortes e carregadas, entre inúmeros 
outros elementos formais que afastam essa pintura do estilo das pin-
turas oitocentistas, como é o caso do forro da capela-mor e da nave.

 Restava, somente, buscar referências sobre a pintura em livros 
que não fossem Receitas e Despesas da Ordem Terceira do Carmo. Face 
a diversidade dos documentos coligidos e analisados encontramos um 
documento que nos traria luz sobre a obra e a revelaria no panorama da 

16. FERRAZ DE CAMPOS, Jurandyr. Suma histórica da venerável Ordem Terceira do Car-
mo de Mogi, Mogi das Cruzes: Murc Editora Gráfica, 2004. Jurandyr Ferraz de Campos 
informa que este Livro de Receitas e Despesas se estende até meados do ano de 
1824, porém ao estudar o material notamos que várias páginas não existem mais, 
tanto no final do livro quanto no início e está sem capa. Logo é cabível que Campos 
tenha tido contato com os anos finais do livro, sobretudo porque o próximo livro é 
iniciado ao término do ano anterior, ou seja, o ano de 1824. Entretanto, adota-se a 
datação de 1818 como período final, por ser o que resta do documento, a fim de evitar 
afirmações equivocadas. 

17. Desconhece-se qualquer outro arquivo ou repositório que possua documentos da 
Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo de Mogi das Cruzes, São Paulo.
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pintura colonial como sendo uma das obras mais longínquas da antiga 
Capitania de São Paulo.

 Encontramos, no Arquivo da Província Carmelitana de Santo 
Elias, na cópia de um livro datilografado intitulado: A Ordem Terceira do 
Carmo e sua Igreja, escrito por Frei Timotheo Van den Broek, baseado nos 
relatórios do Prior Francisco Pinheiro Franco, que em 1900 teve acesso 
a documentação dos Terceiros, a informação que responderia a maior 
parte das hipóteses formuladas sobre a obra, como se poderá constatar; 
na página 12 do referido e precioso relatório18. Transcrição do trecho:

Nota: De 1769 data a tentativa de salvar o templo antigo da ordem Terceira. 

O mestre Pedreiro, Paulo Gomes reformou a Capela com novo reboque e 

retelha e levou só 15.000. O carpinteiro André da Costa concertou as janelas 

e a escada do Noviciado, como também as “sepulturas”e banqueta. Fez o 

serviço quasi de graça por 4$600. José Francisco dos Santos forneceu os 

pregos e José Alvares Viana fez a encarnação nova da imagem do Senhor 

para o altar por apenas dez patacas ou seja 5$200. Os negros para a factura 

do trabalho foram pagos com 8$400. Assim estava remediada a Capela, 

mas não resistiu não ser até o anno de 1776, em que ruiu o tecto da igreja. 

O Consistório ficou salvo, e a pintura feita em mais ou menos 1750 por 

Lourenço da Costa ficou preservada da ruína. Só mais tarde levou concerto 

a taboada. (grifo nosso)

 Diante do exposto, não resta dúvida de que a pintura indicada 
como sendo realizada em meados de 1750 por Lourenço da Costa é a que se 
encontra hoje no forro do vestíbulo da sacristia. Embora se possa apontar 
o documento como lacônico, o cruzamento do referido documento com 
outros lançamentos no mesmo livro ou em outros permitiu estabelecer e 
fundamentar diversas relações que corroboraram com tal indicação.

 A análise dos diversos lançamentos e despesas do Livro de 
Receitas e Despesas dos Terceiros permite constatar que estava mesmo 
a igreja passando por profundas obras, aliás sendo totalmente recons-
truída, após a queda de 1776, visto que as tentativas de salvar o templo 
foram em vão “[...] Assim estava remediada a Capela, mas não resistiu 
não ser até o anno de 1776[...]”19.

18. Belo Horizonte. Arquivo da Província Carmelitana de Santo Elias. Cidade: Mogi das 
Cruzes. Monumento: Igreja e Convento do Carmo. Dados históricos e notas diversas, 
1611-1935; Bens Urbanos; Desenhos do Terreno; Livro: Tombo, 1629; Livro: Receita e 
despesa, 1749-1768; Documentos avulsos: maço irmandades. Seção: Mogi das Cruzes.

19. Ibidem.
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 Nesse franco desejo de reedificar a Capela é que praticamente 
os terceiros constroem novo templo, dispondo de todos os recursos 
financeiros quanto fossem necessários para “formosura e embeleza-
mento” da nova Capela. Intensificadas as obras de ornamentação novas 
pinturas foram feitas em substituição às pinturas que não resistiram 
à ruína, momento esse em que os pintores Manoel do Sacramento e 
Antonio dos Santos são contratados para a fatura de pinturas nos forros 
recém instalados, enquanto a pintura que se salvou seria reinstalada20.

 Indo além, é sabido que o forro da capela-mor fol inclusive rea-
proveitado, pois foi pago ao pintor Antonio dos Santos para que raspasse 
as tábuas antes mesmo da execução de seu trabalho21, portanto é crível 
que tanto a nave quanto a capela-mor, assim como o consistório tives-
sem trabalhos de pintura, mas como se apurou no relatório, somente 
ficou salvo da ruína o do consistório.

 Logo, podemos afirmar que essa pintura sempre pertenceu aos 
Terceiros Carmelitas de Mogi das Cruzes, contudo cremos que o cômodo 
recebeu no correr dos anos diversificadas funções, alterando assim a 
nomenclatura do espaço. Quando a pintura fol executada o cômodo 
tinha função de consistório “[...] O Consistório ficou salvo, e a pintura 
feita em mais ou menos 1750 por Lourenço da Costa ficou preservada 
da ruína. [...]”22, depois o cômodo passou a ser utilizado como sacristia 
(como se poderá constatar adiante na análise da pintura) e atualmente 
trata-se do vestíbulo para os irmãos.

 Ao observar o forro nota-se nas extremidades das pranchas 
sem pintura ou com camadas de tinta homogênea os “supostos” acrés-
cimos no madeiramento e “recortes”. Recorrendo, uma vez mais, aos 
documentos observamos que “[...] mais tarde levou concerto a taboada 
[...]”23,  para que ficasse preservada a pintura que não desmoronou com 
a queda da primitiva capela. 

 As tábuas foram consertadas de modo a continuar servindo 
como forro para o espaço, mas consertadas devido ao abalo na estrutura 
da edificação que veio abaixo. Entretanto não é possível determinar os 
consertos exatos que essas tábuas tiveram em 1776, contudo agora sa-

20. Ibidem.
21. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, Danielle. Op. Cit., p. 128.
22. Belo Horizonte. “Arquivo da Província Carmelitana ...”. Op. Cit.
23. Ibidem.
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bemos que o forro pintado ficou no mesmo local desde a construção da 
nova igreja, mas com nomenclaturas diferentes para o mesmo cômodo: 
consistório, sacristia ou atualmente o cômodo do vestíbulo da sacristia24. 

 O documento, minudenciado, acima é o mesmo que nos revela o 
nome do pintor que executou a obra: Lourenço da Costa, o qual segundo 
Frei Timotheo Van den Broek é pintor da cidade de Santos e mestre do 
conhecido pintor Jesuíno do Monte Carmelo25. 
Conseguimos cruzar dados de outros documentos26 e comprovar a 
circulação de Lourenço da Costa em Mogi das Cruzes nos anos situados 
com o da fatura da pintura do forro do vestíbulo (antigo consistório), 
meados do ano de 1750, fator essencial para a verificação da autoria 
da obra, uma vez que o nome do pintor não é conhecido nos circuitos 
da pintura paulista colonial, portanto confirmar sua circulação em Mogi 
das Cruzes tornou-se fator preponderante, algo que poderia nos indicar 
quiçá a trajetória do artista.

 Dentre os documentos coligidos que demonstram a circulação de 
Lourenço da Costa em Mogi das Cruzes e seu ofício de pintor há no Livro 
de Receitas e Despesas do Convento de Nossa Senhora do Carmo de Mogi 
das Cruzes de 1749 a 1768 um lançamento ao pintor Lourenço da Costa, no 
ano de 1752, na página 41 (verso), conforme se transcreve abaixo27:

24. A mudança de nome/função do cômodo ocorreu e ocorre em conformidade com as 
necessidades da Irmandade, que adequa os espaços às suas necessidades. Portanto, o 
cômodo que atualmente nomeiam por vestíbulo, há alguns anos atrás era a sacristia, 
como se comprovou durante a análise da pintura.

25. FERRAZ DE CAMPOS, Jurandyr. Op. Cit., p. 14. Embora nos estudos de Mario de 
Andrade (1945) sobre o Padre Jesuíno do Monte Carmelo não haja nenhuma refe-
rência ao nome Lourenço da Costa. Mário de Andrade pesquisou a vida e a obra do 
mestre Jesuíno do Monte Carmelo (ou Jesuíno de Paula Gusmão, nome de batismo, 
antes de sua ordenação como padre), contudo em seu livro publicado sobre o padre 
pintor, Mário de Andrade não faz nenhuma referência ao nome Lourenço da Costa, 
tampouco como mestre de Jesuíno. O nome que aparece como mestre de Jesuíno é o 
do pintor José Patrício da Silva Manso, relação que tem sido revista pela historiogra-
fia, uma vez que só há certeza da relação de compadrio entre Jesuíno e José Patrício, 
conforme podemos apreender em VIVEIROS ARAÚJO, Maria Lucília, O mestre pintor 
José Patrício da Silva Manso e a pintura paulista dos setecentos. 1997. Dissertação de 
Mestrado. Universidade de São Paulo, São Paulo ou em GUTIERREZ CERQUEIRA, 
Carlos. José Patrício da Silva Manso (1740-1801): um pintor colonial paulista restaura-
do. São Paulo: 9º SR/IPHAN, 2007.

26. Todos os documentos citados (a respeito de Lourenço da Costa) encontram-se no 
Arquivo da Província Carmelitana de Santo Elias e os que se referem às cópias de 
livros da Câmara Municipal foram localizados os originais no Arquivo Municipal de 
Mogi das Cruzes “Historiador Isaac Grinberg”.

27. Belo Horizonte, “Arquivo da Província Carmelitana de Santo Elias...”. Op. Cit.
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Pintura - G. Sete mil e duzentos na pintura em Carne de S. José ... ao pintor 

Lourenço da Costa -------7$200.

 Tal lançamento comprova que Lourenço da Costa era efetiva-
mente pintor, pois como se pode observar ele recebeu pelo encarne 
de São José. No período colonial era comum aos pintores não só exe-
cutarem trabalhos de pintura de forros, como carnação de imagens, 
dourações em retábulos e imagens, entre inúmeros outros trabalhos28. 
Comprovadamente, então o documento apresenta Lourenço da Costa 
exercendo seu ofício de pintor na igreja contígua à Ordem Terceira, a 
igreja dos frades carmelitas.

 Ainda no Arquivo da Província Carmelitana de Santo Elias, em 
Belo Horizonte (MG) nos deparamos com a cópia datilografada de um 
Livro da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes29,  cujas páginas revelam 
que Lourenço da Costa esteve ou mesmo residia em Mogi das Cruzes no 
ano mencionado pelo Prior Francisco Pinheiro Franco para a pintura do 
forro consistório dos Terceiros, a cópia intitulada: Livro Cópia de 1749 a 
1800 – Receitas e Despesas da Câmara de Mogi30 à página 30 v., ano de 
1754, consta:

fls 25 v.   Recebido de foros (1753)

Lourenço da Costa de sua chácara          $320

fls. 30    Recebido de Foros (1754)

Lourenço da Costa, paga para André Lopes, de sua chácara    $320

 Os lançamentos indicados, acima, já bastariam para assegurar a 
circulação do pintor Lourenço da Costa em Mogi das Cruzes, trabalhan-
do para os carmelitas da Ordem Primeira na carnação de uma imagem 

28. FLEXOR, Maria Helena. Estudo da escultura setecentista baiana: questões de auto-
ria [in] Patrimônio Sacro na América Latina, Percival Tirapeli (org.). São Paulo: Arte 
Integrada, 2015, p. 169. Segundo Flexor “Os pintores, além das obras tradicionais de 
pintura, encarnavam, ou estofavam, como se dizia então e, tanto pintavam e dou-
ravam imagens, quanto as talhas, molduras de painéis, retábulos, emblemas, urnas, 
grades, interior de arcas, preparavam andores para procissões, figuras, pendões, 
tochas, restauravam pinturas, douravam ou prateavam castiçais, cimalhas, sanefas, 
jarrinhas, cujas bases tinham sido feitas pelo escultor. ” 

29. A cópia do Livro da Câmara Municipal nos parecia um documento aparentemente 
sem importância, pois contém lançamentos de foros e foreiros, mas seu conteúdo 
revelou-se salutar na busca por dados de Lourenço da Costa.

30. Não compreendemos a razão da existência desse livro no Arquivo Central dos Car-
melitas, mas a presença dele e seu conteúdo são sobremaneira importantes para a 
explanação feita. No original há assinaturas de Lourenço da Costa ou Lourenço da 
Costa de Macedo.
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para a igreja conventual e como foreiro da Câmara Municipal em Mogi 
das Cruzes entre os anos de 1752 a 1754.

 No mesmo livro “cópia” onde estão os lançamentos de Lourenço 
da Costa como foreiro da Câmara, há um lançamento equivocado onde 
mais uma vez apuramos o nome de Lourenço da Costa trabalhando como 
pintor, tal qual nos registros das igrejas do Carmo. O livro da Câmara 
Municipal31 de Mogi das Cruzes legitima a presença do pintor na vila, 
conforme transcrição, abaixo, da página 147, referente ao ano de 1750:

Alguns destes recibos por engano acham-se lançados neste livro. São 

interessantes os de fls. 147

Recebi do Sr. Bento de Araújo, como procurador da Camara 11$200 da 

pintura das varas do Senado desta Camara e para sua clareza lhe passei 

este de minha letra e sinal. 5 de Maio de 1750 anos. (a) Lourenço da Costa 

de Macedo.

 Nos livros da Câmara posteriores ao ano de 1800 Lourenço 
da Costa desaparece dos pagamentos de foreiros da Vila de Mogi das 
Cruzes, então é possível inferir que tenha sido foreiro em caráter tem-
porário, provavelmente enquanto estivera na vila executando trabalhos 
de pintura.

 Face ao exposto, legitima-se o trânsito de Lourenço da Costa 
atuando como pintor em Mogi das Cruzes e como foreiro da Câmara. 
Sabendo também que seu nome aparece em alguns documentos como 
Lourenço da Costa, ou Lourenço da Costa de Macedo, algo recorrente 
nos registros e lançamentos dos documentos do período colonial, a 
subtração de algum ou alguns nomes de artistas e artífices, tal como o 
ocorrido com o pintor José Patrício da Silva Manso, cujo nome é lançado 
nos documentos da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência em 
São Paulo somente como José Patrício32.

 Ao buscar os documentos originais da Câmara de Mogi das 
Cruzes foi possível perceber que Lourenço da Costa de Macedo em 
alguns documentos assina como Lourenço da Costa de Macedo e em 
outros assina somente Lourenço da Costa, ou seja, mesmo o pintor 

31. Belo Horizonte, “Arquivo da Província Carmelitana de Santo Elias...”. Op. Cit.
32. ORTMANN, Frei Adalberto. História da antiga capela da Ordem Terceira da Penitên-

cia de São Francisco em São Paulo. Rio de Janeiro: DPHAN, 1951. 
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em alguns documentos passava recibo alternando seus sobrenomes, 
assim, dirimindo quaisquer dúvidas de que pudesse ser outra pessoa.

Considerações finais
A busca pela autoria da pintura mostrou-se plenamente satisfatória, 
encontramos o nome do artista na documentação pesquisada e avan-
çamos encontrando seu nome circulando na cidade de Mogi das Cruzes 
no período asseverado para fatura da obra, meados de 1750.
Os elementos empregados pelo pintor Lourenço da Costa, apresentam 
um artista de notório saber, erudito, sobretudo pelo emprego de ele-
mentos simbólicos e ainda outros não tão usuais na antiga capitania 
de São Paulo, porém quase nada sabemos a respeito de Lourenço da 
Costa, além dos dados encontrados sobre sua permanência em Mogi 
das Cruzes enquanto trabalhava para os carmelitas, para a Câmara e 
como foreiro desta, mesmo após a conclusão da pesquisa por completo, 
o  artista ainda é uma incógnita na antiga capitania.

 Ao identificar a autoria de Lourenço da Costa como pintor do for-
ro do vestíbulo da sacristia dos terceiros do Carmo em Mogi das Cruzes 
outros problemas se colocam, tais como o nome do pintor, nome que não 
constava (até o ano de 2017) na literatura a respeito da pintura paulista 
colonial. Diante desse cenário de anonimato inúmeras indagações sur-
gem como qual seria a origem do pintor? Seria ele português? Teria vindo 
da cidade de Santos somente para “embelezar” a igreja dos Terceiros? 

 Após a análise dos documentos encontrados é possível afiançar 
e classificar a pintura do forro analisada como um dos mais antigos 
exemplares existentes da pintura de caráter barroco na antiga capitania 
de São Paulo. Especialmente quando comparada às demais pinturas 
existentes na mesma igreja e na igreja contígua, as quais se relacionam 
com composições do início do século XIX, pinturas mais leves, tanto 
nas cores quanto na forma.

 Esperamos com os dados encontrados e disponibilizados mo-
ver outros pesquisadores à necessidade de buscar mais informações 
a respeito do pintor, sua origem, trajetória e, quiçá, outros trabalhos 
do mestre, o qual para a história da arte nacional e também da pintura 
é novo e desconhecido.
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Resumo
O objeto deste ensaio é a experiência de pre-
servação e restauro da “Capela Nossa Senhora 
do Pilar”, tombada em 1944 pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. 
Construída em taipa entre 1748 e 1760, o edifí-
cio é um remanescente da arquitetura colonial 
paulista com obras de artes aplicadas e partido 
formal aproximados ao do barroco e rococó mi-
neiros. São objetivos aqui esclarecer o processo 
de constituição do artefato como patrimônio his-
tórico, e o resgate do significado do monumento 
pela herança artística e cultural dos caminhos 
entre São Paulo e Minas Gerais. Os resultados da 
pesquisa verificam que os restauros da capela 
obedeceram a critérios elaborados durante a pri-
meira fase da atividade do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) de 1937 
a 1946, caracterizada pela estratégia de tom-
bamento, reconstrução e resgate da “memória 
perdida” e guiada pelo pensamento modernista 
na arquitetura.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serão salvaguardados se constituem a expressão de uma cultura anterior 

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

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

reconhecer e discriminar nos testemunhos do passado aquelas que ainda 

estão bem vivas.6

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

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

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

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

FIGURA 2 - Vista do pulpito no 
pavimento superior, detalhe 

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

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

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

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

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

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

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

históricos relativos ao vale do Paraiba.9

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

Contextualização sobre a capela
Nossa Senhora do Pilar

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

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

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

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

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

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

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

hoje Ouro Preto.12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIGURA 4 - Vista lateral 
posterior da Capela do Pilar. 

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

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

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

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

modesto exemplar do esplendor arquitetônico e artístico das construções 

religiosas e baianas da mesma época.22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seus testemunhos, mesmo por que essa memória constitui uma referência 

a todos os homens da terra.”26

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

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

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

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

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

e identidade.”27

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

27. Ibidem, p. 93.
28. Ibidem
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Resumo
A micro história italiana, ao investigar as tra-
jetórias de indivíduos ou comunidades para 
compreender estruturas mais gerais da socie-
dade, trouxe a reboque uma reflexão sobre o 
conceito de escala para a historiografia. Houve 
a necessidade de questionar quais escalas de 
análise (ex. local, regional, nacional, internacio-
nal) seriam apropriadas para uma determinada 
pesquisa a partir do(s) objeto(s) selecionado(s). 
No entanto, quando quer-se trabalhar essas 
questões no campo da História da Arquitetura 
e da Urbanização no período colonial brasileiro 
esbarra-se com o problema das fontes. Assim, 
o presente artigo busca apresentar algumas sé-
ries documentais e uma proposta metodológica 
para trabalhar a questão a partir de um estudo 
de caso sobre Vila de Cunha – SP, na transição 
do século XVIII e XIX.
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Abstract 
The Italian micro history, when looking into the 
trajectories of individuals or communities to 
understand more general structures of society, 
brought up a reflection on the concept of scale 
for historiography. There was a need to question 
which scales of analysis (ex local, regional, na-
tional, international) would be appropriate for a 
given research based on the selected object (s). 
However, when we want to work on these issues 
in the field of the History of Architecture and 
Urbanization in the Brazilian colonial period, we 
encounter the problem of sources. Thus, this ar-
ticle seeks to present some documentary series 
and a methodological proposal to work on the is-
sue from a case study in Vila de Cunha - SP at the 
turn of the 18th and 19th centuries.
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Jacques Revel, na introdução do livro Herança Imaterial de Giovanni 
Levi, afirma que a micro-história seria “uma reação a um momento espe-
cífico da história social”, na qual se propõe modificar certas exigências e 
procedimentos1 e não propor uma ruptura ou desligamento de métodos 
que buscam investigar as leis gerais que, em nível macro, regulariam o 
coletivo ou a superestrutura em prol de desvendar sistemas, estabilida-
des e a longa duração ao invés de mudanças e temporalidades distintas.
Assim, a escolha do individual não é contraditória com a do social, e sim 
outra maneira de conceber a história social, acompanhando o nome pró-
prio dos indivíduos ou de grupos de indivíduos, permitindo, sobretudo: 
“destacar, ao longo de um destino específico – o destino de um homem, 
de uma comunidade, de uma obra –, a complexa rede de relações, a 
multiplicidade dos espaços e dos tempos nos quais se inscreve.”2

 Essa inversão nos possibilita uma reconstituição do vivido ina-
cessível às outras abordagens historiográficas e, ao mesmo tempo, 
permite identificar estruturas invisíveis, as quais esse vivido se articula. 
A abordagem em pauta estuda o social não como um objetivo dotado de 
propriedades, mas como um conjunto de relações dinâmicas inseridas 
em configurações de grupos instáveis. 

 A abordagem micro-historiográfica trouxe também à baila o 
problema da escala de análise para a teoria social. No campo da História 
da Urbanização, a questão já aparece nas obras de Nestor Goulart Reis 
Filho ao organizar sua análise em níveis distintos, abrangendo, em es-
cala maior, a rede e, em escala menor, os núcleos urbanos3. Bernard 
Lepetit, por sua vez, afirma que pensar a escala como um problema nos 
horizontes da pesquisa “exprime uma intenção deliberada de visar um 
objeto e indica o campo de referência em que o objeto está sendo pen-
sado”4. A escolha da escala é, portanto, a escolha de um ponto de vista 
de conhecimento, no qual quando se altera a ótica, altera-se também o 
nível de informação, mas “nada indica que os fenômenos e as estruturas 
mudam se o olhar que se projeta sobre ele se modifica”5. Ademais, acerca 
da correspondência entre escalas de análise e os níveis de informação 
citados, Lepetit exemplifica que um mapa de escala 1:25000 nada con-

1. REVEL, Jacques. “Prefácio” [in] LEVI, Giovanni. A Herança imaterial. Rio de Janeiro: 
civilização brasileira, 2000, p. 8.

2. REVEL, Jacques. Op. Cit., p. 17.
3. GOULART REIS FILHO, Nestor. Evolução Urbana no Brasil. São Paulo: Editora 

Pioneira, 1968, p. 15.
4. LEPETIT, Bernard. Por uma nova História Urbana. São Paulo: Editora Universidade de 

São Paulo, 2001, p. 214.
5. Ibidem, p. 210. 
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tribuiria a uma pesquisa sobre determinada rede viária regional, mas 
seria providencial para estudos que se interrogassem sobre a relação 
entre a distribuição das moradias em relação as mesmas vias6.

 Esses desenvolvimentos teóricos lançam um problema para o 
historiador da arquitetura colonial: como trabalhar com diversas esca-
las diante da documentação disponível? 

 Em 1937, Lúcio Costa escreve um artigo intitulado Documentação 
Necessária7, no qual aponta que naquelas primeiras décadas do sécu-
lo XX eram quase inexistentes estudos acerca da arquitetura civil no 
Brasil colonial em comparação com a religiosa. Propõe, pela pesquisa 
de exemplares remanescentes dessa arquitetura, uma classificação 
das tipologias e soluções construtivas, sendo possível, assim, analisar 
suas transformações ao longo do tempo, mostrando novas soluções e/
ou continuidades.

 Também, de muito valor, foi a utilização de documentos car-
toriais, entre os quais, destacam-se os inventários e testamentos. Os 
inventários, sobretudo, guardam informações, por vezes, detalhadas 
de imóveis urbanos e rurais como, por exemplo, a residência urbana da 
luizense Maria Clara de Jesus citada em seu inventário de 1818: “Umas 
moradas de casas da vila de São Luiz na rua do Império de 4 lanços cober-
tas de telhas com paredes de mão, fundos até o Rio Paraíba e cozinhas”8.

 Tais dados podem ser úteis, pois, quando trabalhados de forma 
individual, possibilitam verificar as transformações que o imóvel so-
freu ao longo do tempo e, quando seriadas, permitem traçar hipóteses 
sobre os padrões construtivos, volumetria, quantidade de cômodos, 
tamanho de áreas externas, etc. Um exemplo de pesquisa realizado 
com documentos cartoriais da cidade do Rio de Janeiro no século XVII 
foi feito por Maurício de Almeida Abreu, intitulada Geografia Histórica 
do Rio de Janeiro9. Recolhendo diversos dados de imóveis da cidade, o 
autor organizou uma base de dados com 1376 unidades de informação, 
pelas quais foi possível reconstituir hipoteticamente a cidade nas suas 

6. Ibidem, p. 210.
7. COSTA, Lucio. “Documentação Necessária” [in] Revista do Patrimônio Histórico e Ar-

tístico Nacional. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, Serviço do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional, n° 01, 1937, p. 31-39. 

8. ARQUIVO do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fundo São Luiz do Parai-
tinga. Caixa 24. 

9. ALMEIDA ABREU, Maurício de. Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). Rio 
de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio e Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 2010.
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primeiras décadas. Com base nisso, ele afirma que os citadinos espa-
cializavam-se diferentemente, formando, então, setorizações. Elas, por 
sua vez, refletiam-se em vários aspectos da cidade, inclusive no material 
construtivo utilizado, que mudava em relação ao tempo (de telhados de 
palha para telha, por exemplo), em relação ao espaço que ocupava no 
tecido urbano da cidade e em relação aos cabedais de seus proprietários. 

 O estudo dessas fontes, embora tenham contribuído muito para 
o campo da história da Arquitetura e da Urbanização, não nos permite 
relacionar um imóvel na escala da cidade ou do território. Nesse sentido, 
diferentes séries documentais têm sido cotejadas em prol de se obter 
esses resultados. 

 Durante o período colonial houve algumas ações a fim de regu-
larizar e taxar os imóveis urbanos em diversas vilas e cidades brasileiras. 
Uma tentativa bem recuada nesse sentido foi feita pelo ouvidor geral da 
Comarca de Vila Rica, Caetano da Costa Matoso. No momento de criação 
das vilas no período colonial havia a delimitação de uma gleba chamada de 
sesmaria ou patrimônio da Câmara que poderia ser dividida e delegada a 
terceiros sobre uma taxação (aforamento). Matoso, em 1752, realizou um 
cadastramento dos imóveis dentro desse espaço a fim de definir quem 
eram os foreiros e quanto deveriam pagar anualmente. O resultado disso, 
foi a criação dos Livros do Tombo da Câmara de Mariana que contém uma 
listagem das propriedades que compunham o seu patrimônio10.

 Já no início do século XIX, a Coroa Portuguesa, recém-chega-
da ao Rio de Janeiro criou o Imposto da Décima dos Prédios Urbanos11  
pelo Alvará de 27 de junho de 1808. O Imposto consiste na cobrança de 
10% sobre todos os prédios urbanos “desta Corte e de todas as mais 
Cidades, Villas e Lugares notáveis situados à beira-mar”, com exceção 
dos da Ásia e dos que pertencem as Santas Casas de Misericórdia. Esse 
imposto foi estendido, em 3 de junho de 1809, para “todos os prédios 
urbanos deste Estado e Domínios, situados nas Cidades, Villas e lugares 
notáveis”12. De forma geral, encontramos nessa tipologia documental 

10. VELOSO, Tércio. A dimensão dos lugares: fluidez, dinâmica social e ocupação do espa-
ço urbano em Mariana nos Livros do Tombo de 1752. 2013. Dissertação de Mestrado. 
Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal de Ouro Preto, Ma-
riana, 284 f.

11. “ALVARÁ de 27 de junho de 1808 crêa o imposto da decima dos predios urbanos” 
[in] Coleção de Leis do Império do Brasil. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/
atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecao1.html. Acesso em: 
14/09/2017.

12. ALVARA de 3 de dezembro de 1810 regula o lançamento e cobrança da decima ur-
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o nome e o lado do logradouro onde a casa se localizava; o número 
da casa; o tamanho da testada da casa em relação à rua (lanço); se o 
imóvel era térreo, sobrado ou assobradado; o nome do proprietário; a 
ocupação desse imóvel (alugada, habitada pelo dono); o valor médio 
locativo anual do imóvel e o valor do imposto da Décima como podemos 
ver na Décima Urbana de São Paulo de 180913:

 No entanto, esses documentos revelam uma certa dose de 
discricionariedade pelas câmaras incumbidas da cobrança do imposto, 
que, nas palavras de Bicalho14, coloriu de tons específicos o seu trabalho. 
Há décimas que não fazem menção alguma às características físicas 
dos imóveis, enquanto outras citadas apresentam muitos dados. O 
desafio ao lidar com essa tipologia documental, portanto, é enfrentar 
as especificidades da fonte produzida em diferentes locais. 

 Várias pesquisas recentes têm lançado mão das Décimas 
Urbanas. Não cabe aqui esgotar a bibliografia, mas apontar alguns es-
tudos basilares que para entender a contribuição dessa fonte de estudo 
para a História da Arquitetura. Beatriz Piccolloto Siqueira Bueno, no livro 
Aspectos do mercado imobiliário em perspectiva Histórica15, trabalhou 
com as Décimas dos Prédios Urbanos de São Paulo e Santos da primeira 
metade do século XIX. A partir de mapas da época, reconstituiu hipo-
teticamente a materialidade dessas cidades, lote a lote, e assim teceu 

bana [in] Coleção de Leis do Império do Brasil. Disponível em: http://www2.camara.
leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecao1.html. Acesso 
em: 14/09/2017.

13. A décima de São Paulo foi citada por PICCOLOTTO SIQUEIRA BUENO, Beatriz. 
Aspectos do mercado imobiliário em perspectiva Histórica. São Paulo 1809-1950. São 
Paulo: FAUUSP, 2008, p. 14.

14. BAPTISTA BICALHO, Maria Fernanda. “As câmaras ultramarinas e o governo do 
Império” [in] FRAGOSO, J.; BICALHO, M. F.; GOUVÊA, M. F. O antigo regime nos 
trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001, p. 191.

15. PICCOLOTTO SIQUEIRA BUENO, Beatriz. Op. Cit.

Freguezia da Sé

5. 529

Rua Direita 

1

Lado Esquerdo

Propried.e de casas do guarda mor Vicente Ferr.a de Olivr.a 
que consta de huma logea, e benn pr.o andar, q´foi avaliada em secenta 
e hum mil quatrocentos, e quarenta, de q abatidos dez por cento vem 
para a Decima sinco mil quinhentos, e vinte nove reis, com que se sabe
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considerações sobre sua tessi-
tura urbana, sobre as tipologias 
dos imóveis, sobre os usos dos 
espaços e indiretamente sobre 
seus proprietários e usuários. 
Com isso, a autora explorou as 
dinâmicas específicas do es-
paço intraurbano da São Paulo 
colonial e de Santos no começo 
do Império, explicitando os agen-
tes e os usos na materialidade ur-
bana da vila. Nireu Cavalcanti16, 
ao estudar o Rio de Janeiro entre 
1810-1812, contribui ao reafirmar 
o quão diverso era esse espaço 
urbano, principalmente, quanto à 
variedade de ocupações, etnias, 
gêneros comercializáveis, etc. 
No capítulo referente a cidade e 
seus construtores, utiliza-se das 
Décimas Urbanas de 1810-12 para 
identificar as diversas freguesias 
que compunham a cidade, es-
pacializar ruas, becos, chácaras 
ao redor da cidade, bem como 
identificar e espacializar uma 

diversidade material construtiva que ia desde sobrados de três andares 
a trapeiras e cocheiras.

 Utilizando como base os trabalhos de Bueno e Cavalcanti, de-
senvolvemos na dissertação de mestrado - Nos traços do cotidiano: 
Cunha entre as vilas de serra acima e os portos da marinha (1776-1817)17 
uma metodologia espacialização das Décimas Urbanas juntamente com 
o cruzamento dos seus dados com os Maços de População18. Os dados 
recolhidos dessas duas séries documentais serviram para construir um 

16. CAVALCANTE, Nireu. O Rio de Janeiro setecentista: a vida e a construção da cidade 
da invasão francesa até a chegada da corte. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2004.

17. FONSECA BORSOI, Diogo. Nos traços do cotidiano: Cunha entre as vilas de serra 
acima e os portos da marinha (1776-1817). 2013. Dissertação de Mestrado. Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo.

18. Documentos de caráter censitário que foram produzidos sistematicamente entre 
1765 e 1850, abrangendo todas as vilas da Capitania de São Paulo. Encontram-se 
arquivadas no Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP).

Figura 1: Espacialização da 
Décima Urbana de Cunha-SP 

de 1809
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banco de dados espacializando as informações em um MAPAS-BASE, 
envolvendo as características dos imóveis, os nomes dos indivíduos, 
dados econômicos (gêneros produzidos, destino da produção, formas 
e rotas de escoamento, etc.) e, por fim, referências às suas posições 
sociais e políticas (tais como participação em instâncias administrati-
vas, irmandades, tropas militares, etc.) (Fig. 1).

As várias escalas de uma residência
A vila de Cunha era localizada na serra do Mar, região em que nascem os 
rios Paraitinga e Paraibuna, formadores do rio Paraíba. A ocupação des-
sa região remete a populações indígenas que estabeleceram caminhos 
para migrarem, no inverno, do planalto para o litoral com o objetivo de 
pesca da tainha e de se abrigar das temperaturas mais frias do planal-
to19.  Com o passar dos anos, a antiga trilha indígena foi se consolidando 
como rota entre a vila de Paraty e o interior, passando pela povoação 
do Facão – futura cidade de Cunha – e seguindo em direção a Taubaté, 
Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Guaypacaré (Lorena). Entre 1647 a 
1650, Domingos Velho Cabral recebe sesmarias e terras entre o Facão e 
Guaratinguetá e, por conseguinte, constrói um caminho ligando esses 
dois núcleos, encurtando o trajeto. Com a descoberta das Minas de 
ouro, no último quartel do século XVII, a Coroa portuguesa estabeleceu a 
antiga trilha como a principal rota para transporte do ouro. Esse período 
foi de intenso tráfego de pessoas e consequente estabelecimento de 
paragens, barreiras, registros para facilitar o percurso tortuoso por 
entre a serra do mar, bem como controlar a circulação de mercadorias 
e metais preciosos por parte da Coroa portuguesa20.

 Em 1809, o imposto da Décima registra uma vila muitíssimo 
modesta. Era composta de 119 casas, sendo 37 destas espalhadas pelo 
rocio. Isso representa, por exemplo, 9% dos 1211 imóveis contabilizados 
por Bueno21 para a cidade de São Paulo e cerca de 1,5% dos 7.548 imóveis 
existentes no Rio de Janeiro22.

19. RAMOS GIANESSELA, Rubens. Paisagens no tempo: vilas litorâneas paulistas. 2008. 
Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, São Paulo.

20. OLIVEIRA VELOSO, J. de. Freguesia do Facão: A rota da exploração das Minas e 
abastecimento de tropas. São José dos Campos: JAC editora, 2010.

21. PICCOLOTTO SIQUEIRA BUENO, Beatriz. Op. Cit.
22. CAVALCANTE, Nireu. Op. Cit.
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 Dentre esses imóveis, observa-se, por exemplo, o de número 4 
da rua Direita pertencente a José dos Santos Souza. Restaram 2 foto-
grafias do mesmo imóvel datadas, provavelmente, no início do século 
XX (Fig. 2).

 A princípio, o imóvel aparenta ser um típico casarão urbano 
colonial. No entanto, quando analisamos o mesmo em relação a escala 
da vila, pode-se obter outras informações.  As Décimas Urbanas, quan-
do espacializadas hipoteticamente, permite-nos relacionar um prédio 
individualmente com a totalidade material registrada da vila. Isso nos 
possibilita entender, por exemplo, quão representativo era um imóvel 
na escala do núcleo urbano.

 A partir da Figura 2, observa-se a totalidade dos imóveis lista-
dos no Imposto da Décima que cita três tipologias de casas: térreas, 
sobrado e assobradadas. Nota-se que a vila era predominantemente 
térrea com 52 imóveis, 28 imóveis assobradados (térreas na testada e 
sobrado nos fundos) e havia apenas 2 sobrados, o que coloca o imóvel 
acima referido como uma das principais residências da vila. 

 Pela Décima, em 1809, tratava-se de um sobrado de 3 lanços. 
Os lanços eram a largura que a casa tinha frente à rua. Eles são um dado 
importante, porque, juntamente com a altura das residências (térrea, 
sobrado...) possibilitam ter a volumetria aproximada do imóvel. Beatriz 
Bueno definiu esse termo da seguinte forma:

Figura 2: Imóvel na rua Direita 
número 4 - Cunha SP. FONTE: 

Museu Municipal Francisco 
Veloso. Cunha-SP
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Com base na iconografia, interpretamos a expressão “casa de um lanço” 

como uma moradia, térrea ou sobrado, de um único cômodo frontal, com 

janela-porta-janela, uma porta e duas janelas ou, simplesmente, porta e 

janela. Já uma casa de dois lanços seria composta de dois cômodos fron-

tais e assim sucessivamente, cada lanço resultaria no acréscimo de um 

cômodo ou extensão de fachada correspondente. O lanço seria, portanto, 

o módulo que orientava a atribuição de valor aos imóveis, com base na 

medição das testadas. Sendo a São Paulo colonial uma cidade predomi-

nantemente de taipa de pilão, talvez o lanço equivalesse a dois taipais, 

totalizando 4,40 m, uma vez que o taipal media uma braça (i.e. 2,20 m)23.

 Ao que parece, essa medida não era muito exata, pois havia 
a anotação de variações como “um bom lanço”, “dois pequenos”, “dois 
lanços grandes” etc. 

 Quando analisamos o Gráfico (Gráf. 1), pode-se perceber, mais 
uma vez, que o imóvel em questão se destaca dos demais quanto a 
sua largura, indicando que se tratava de um dos maiores imóveis da 
vila quando analisamos conjuntamente altura e largura. Nota-se que 
ao comparar a escala da residência com a da vila, é possível medir a 
importância de um determinado imóvel em relação ao lugar onde ele 
foi construído, podendo, assim, estabelecer comparações mais equâ-
nimes e medir quão representativa uma residência era em relação a 
uma determinada localidade. 

23.  PICCOLOTTO SIQUEIRA BUENO, Beatriz. Op. Cit., p. 68.
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 Enquanto as Décimas 
Urbanas permitem relacionar 
uma determinada residência 
no espaço da vila, os Maços de 
População possibilitam espacia-
lizar e qualificar os agentes nos 
territórios administrados por 
essa mesma vila que, no perío-
do em questão, era chamado de 
termo.  Os Maços de População 
contêm dados econômicos, so-
ciais e políticos de cada domi-
cílio arrolado. Esses dados são 
distribuídos sobre uma base 
geográfica que refletia a divisão 
das Tropas de Ordenança, uma 
das divisões militares lusas na 
América, que eram responsáveis 

pela confecção de tal recenseamento (Fig. 3). Dentro da circunscrição 
de uma determinada vila, a população era dividida em bairros e esqua-
dras24 e a reconstituição hipotética dessa base é a chave para podermos 
escalonar um determinado imóvel dentro do território circundante.  

 Muitos topônimos registrados na documentação ainda per-
duram na zona rural dos municípios estudados, o que permite a es-
pacialização desses dados em documentos cartográficos com datas 
diferentes das dos Maços de População. Os documentos mais antigos 
que registram os bairros rurais foram feitos pela Comissão Geográfica 
e Geológica de São Paulo nas primeiras décadas do século XX. 

 Com esse escopo espacial montado, é possível, então, es-
pacializar dados econômicos, políticos e sociais de um determinado 
espaço urbano ou rural nas últimas décadas do século XVIII e início do 
século XIX. Ao fazer isso, mapeamos as atividades desses homens no 
campo e na vila, permitindo investigar a interdependência de espaços 
urbanos e rurais. Como a base econômica da maioria das vilas e ci-
dades do período colonial era agropecuária, podemos verificar quais 
atividades os proprietários de imóveis urbanos exerciam no campo e 
como essas atividades refletiam na vila, deflagrando, portanto, como a 

24. Um bairro ou conjunto de bairros próximos agrupados e chefiado por um Cabo que, 
por sua vez, dirigia 25 soldados.

Figura 3: Território da Vila de 
Cunha. Os números cardeais 

representam as esquadras 
e os ordinais representam 

os bairros. Fonte: Seção 
Cartográfica do Arquivo 

Público do Estado de São 
Paulo (APESP)
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materialidade de um determinado imóvel se relacionava com a escala 
do território. A ligação entre ambos os espaços se dá, portanto, pelos 
nomes dos proprietários.

 A partir da análise dos Maços de população, encontramos José 
dos Santos Souza25 casado com Maria Gomes da Silva e com 1 filho cha-
mado José. Ele declarou ter um sítio do bairro da Samambaia (entre a 
2ºE e 5ºE, na Figura 3), em que plantava milho e criava porcos em grande 
quantidade e pouca produção de arroz e feijão. No início do século XIX, 
nota-se uma mudança em suas atividades com a diminuição da produção 
de suínos e o aumento da quantidade de bestas de carga e escravos. 
Tratava-se de uma das maiores produções de milho e suínos da vila.

Tabela 1: produção de José dos Santos Souza26

 O Rio de Janeiro – sede do vice-reinado em 1763 e, em 1808, ca-
pital do império português – tornou-se progressivamente um mercado 
interessante e crescente para as vilas do vale do Paraíba. Em especial, 
as vilas que surgiram na Serra do Mar especializaram-se nesse mercado 
de abastecimento interno, cuja fabricação de toucinho e o transporte 
de carga ganharam grande destaque, gerando avultados lucros para 
muitos da região. José declarou em vários anos enviar sua produção 
para lá e o aumento progressivo do número de escravos pode ser consi-
derado índice de crescimento econômico, considerando que conseguiu 
acumular um número elevado, uma vez que só trabalhava com gêneros 
não ligados à exportação.

 No entanto, suas atividades econômicas não explicam sozinhas 
o motivo de José ter um dos maiores imóveis na vila. Sua labuta no cam-
po acontecia paralela à ascensão em cargos das Companhias militares 
lusas. Em 1776, ele declarou ser “soldado a cavalo”, em 1789, ser “Capitão 
Auxiliar Agregado da Companhia desta vila”, em 1801, “Tenente Coronel 

25. Há três José dos Santos Souza, avô, pai e filho. Aqui trata-se do pai. 
26. MAÇOS de população de cunha. Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP).

1776 1789 1799 1801 1809

Suínos 80 100 100 50

Milho 600 990 20 1040

Bestas 24 22 

Escravos 10 21 29 28 32
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do Regimento Miliciano desta Vila”, um dos postos mais altos da carreira 
militar.  Seu nome também constava entre os indicados para ocupar 
o cargo de Juiz das Medições, em 1817. Da mesma forma, seus filhos 
recebem patentes militares já desde cedo. José dos Santos Souza, seu 
filho, consta em 1799 com 20 anos e ser “Alferes Agregado a Cavalaria”. 
Antônio dos Santos Souza, outro filho, também era “Alferes de Milícia”27.

 As tropas militares, além dos cargos dos concelhos de Câmara, 
eram as instituições que mais possibilidades davam aos colonos que 
se interessavam em assumir algum cargo na administração colonial 
portuguesa. No caso, José dos Santos Souza ascendeu até um dos 
maiores postos dessa administração e a vila, nesse contexto, era o lugar 
da Casa de Câmara e Cadeia – símbolo material desse poder – portanto, 
ter uma residência nesse espaço significava tanto galgar esses cargos 
como representar esse poder. Ele, na Décima de 1809, afirmou ser 
“proprietário e residente” do sobrado em questão. A residência do sítio, 
por outro lado, foi citada em seu inventário em 1818 com pouquíssimos 
imóveis: paiol e chiqueiros e todas as mais benfeitorias do mesmo sítio 
com 3 mesas, 3 moixos, 3 bancos compridos e 5 catres que se acham 
dentro da mesma casas e telhas velhas do sítio do samambaia28.

 Várias interpretações clássicas na historiografia brasileira 
delegaram ao campo e às fazendas a residência principal e o lugar da 
atividade social na colônia29. As vilas e cidades eram, nesse contexto, 
os lugares das festas, das missas, do final de semana30. A análise da 
vida e das residências de José dos Santos Souza em diversas escalas, 
permite-nos relativizar essa imagem das vilas. Sua trajetória, no bairro 
rural da Samambaia, era de um grande produtor agrícola de gêneros 
alimentícios e de atividades de tropa para o Rio de Janeiro; elas se 
entrelaçavam com sua progressiva ascensão nos cargos dos postos 
de ordenança na vila, indicando uma interdependência entre espaços 
rurais e urbanos. A vontade de ascensão social a partir da participação 
de cargos de poder nos concelhos das câmaras e das tropas militares 
aproximavam os colonos do espaço da vila. O sobrado era, portanto, 
extensão dessa vontade.

27. MAÇOS de população de cunha. Op. Cit.
28. INVENTÁRIOS e testamentos. Museu Municipal Francisco Veloso. Cunha - SP.
29. Como, por exemplo: VIANA, Oliveira. Instituições políticas brasileiras. Brasília: Con-

selho Editorial do Senado, 1999, p. 31.
30. DEFFONTAINES, Pierre. Como constituiu no Brasil a Rede de cidades [in] Boletim 

geográfico, Ano II, n. 14, 1944; SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem à província de São 
Paulo. São Paulo: Martins, 1940, pp. 30 e 74.
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Resumo
En las ciudades brasileñas, el trazado urbano colo-
nial contribuía a reafirmar el papel que el negro ten-
dría en la sociedad de la época. Tal regla se aplicaría 
también a las iglesias de las hermandades negras 
cuya implantación y arquitectura no debían ofuscar 
la iglesia matriz, en general destinada a los blancos. 
En São Paulo, es probable que ya en el siglo XVIII 
existiera dos Hermandades de los Hombres Negros 
en la región central de la ciudad, y una tercera en 
la provincia de la Penha, punto de parada en el ca-
mino para las Minas Gerais. La buena articulación 
de los negros generaría prestigio a las hermanda-
des de los esclavos, atrayendo las atenciones de 
los poderes eclesiástico y político que, aunque no 
tenían siempre los mismos objetivos, seguían con 
la misma motivación: marginar y eliminar progre-
sivamente los territorios afrobrasileños. Al pre-
sentar las alteraciones en la interfaz urbanismo X 
arquitectura largo los siglos XIX y XX, se pretende 
comprobar que la arquitectura religiosa puede ser 
usada como estrategia de dominación o exclusión, 
y la consecuencia directa de esas acciones en el 
reconocimiento de los espacios de la memoria 
catolica afrobrasileña en la ciudad de São Paulo. 

Palavras-chave
Património Religioso, Hermandades Negras, 
Catolicismo Afro-brasileño, Urbanismo, São Paulo.

Abstract 
In Brazil, the colonial urban layout of the cities would 
contribute to the reaffirmation of the roles that black 
people would have in the society at the time. Those 
roles would apply as well to churches that were under 
guidance of the black brotherhoods, in which the im-
plantation and architecture should not overshadow 
the matrice – generally intended for white people. In 
São Paulo, it is possible that in the XVII century there 
were two Black Brotherhoods at the central region 
of the city and a third brotherhood in the parish of 
Nossa Senhora da Penha (Our Lady of Penha), which 
used to be one of the stops in the way to Minas Gerais. 
The well-done formation of those black people would 
carry prestige to the slaves brotherhood, gathering 
attention from ecclesiastical and political powers 
that, although they did not always have the same 
objectives, followed with the same motivation: to 
marginalize and obliterate Afro-Brazilian territories. 
When presenting the changes in the interface bet-
ween urbanism and architecture through the XIX and 
XX centuries, it is intended to prove that religious ar-
chitectures can be used as a strategy of domination 
or exclusion, and the consequences of those actions 
in the recognition of territories of the Afro-Brazilian 
Catholic memory in São Paulo.

Key Words
Religious Heritage, Black Brotherhoods, Afro-
Brazilian Catholicism, Urbanism, São Paulo.
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A religião e a escravidão foram dois instrumentos imprescindíveis para a 
concretização dos propósitos da Coroa Portuguesa nos seus processos 
de colonização na América. O objetivo final era a extração das riquezas 
e a consequente geração de lucros para o Rei, contudo o acordo es-
tabelecido com a Ordem de Christo, principal instituição a financiar as 
navegações, teria como uma das premissas a implantação da fé cató-
lica nas colônias através da evangelização dos novos povos1. Também 
o lucro teria motivado o ingresso do reino de Portugal no continente 
africano, contudo a conversão ao catolicismo, neste caso, faria parte 
de um plano de salvação fundamentado em bases teológicas, estando 
o processo de rapto e envio dos negros para os portos brasileiros ca-
racterizado como a primeira etapa do purgatório. 

 Para a evangelização da África e da América seria utilizado 
um objeto devocional que aquele momento, no século XV, se mostrava 
muito eficaz na conversão de povos não-cristãos: o rosário. O culto, 
que teve sua origem na aparição da Virgem Maria para São Domingos 
no ano de 1218, se difundiu entre os europeus através dos dominicanos, 
sacerdotes que acolheriam os primeiros negros introduzidos na cidade 
de Lisboa, disponibilizando a Igreja do Convento de Santo Domingo 
como lugar para exercer as práticas católicas e criar sua irmandade2. 
No continente africano, outros religiosos também propagariam a de-
voção a Nossa Senhora do Rosário, fundando irmandades nas colônias 
portuguesas africanas3 e disseminando a religião católica nestas terras, 
colaborando sobretudo com os interesses da Coroa portuguesa ao 
favorecer as investidas de suas tropas na África a partir dos Reinos do 
Edo e do Congo, este último provido de um rei convertido ao catolicismo.

 A Igreja no Brasil, sob o regime do Padroado, contribuiria com 
o rei de Portugal na conquista de seus objetivos econômicos, apoian-
do a introdução da mão-de-obra escrava negra justificada a partir de 

1. HOORNAERT, Eduardo. A Igreja no Brasil-colônia, 1550-1800. São Paulo: Editora Bra-
siliana, 1994, p. 12.

2. RAMOS TINHORÃO, José.1988. Os negros em Portugal. Lisboa: Editora Caminho, 
1988, p. 129.

3. Das irmandades católicas localizadas em cidades africanas, todas dedicadas à Nossa 
Senhora do Rosário, fora identificada uma na Ilha de São Tomé de 1526, uma em 
Sena, Moçambique datada de 1577, e outra instalada na Igreja de São Salvador em 
1610, no reino do Congo. Além destas irmandades foram construídas três igrejas 
dedicadas a este orago em Luanda no ano de 1690. KARASCH, Mary C. “Africanos 
escravizados: identidades e trabalho nas cidades do Brasil” [in] PEDROSA, A.; CAR-
NEIRO, A.; MESQUITA, A. Histórias afro-atlânticas: (Volume 2) Antologia. São Paulo: 
MASP, 2018, p. 433.
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motivações teológicas. Contudo, ainda que a Igreja tivesse para com 
o negro uma aparente preocupação no resgate de sua alma, também 
usufruiu dos serviços dos escravos em benefício próprio. Somado a isto, 
a escassez de sacerdotes4 impossibilitava um maior controle acerca da 
constância da fé destes cristãos novos, e os poucos padres em geral 
dedicavam maior tempo para atender as necessidades dos brancos5, 
restando aos negros o ingresso às irmandades como alternativa para 
suas práticas devocionais6.

 A implantação das irmandades de negros no Brasil coincidiu 
com a chegada dos escravos africanos para suprir as necessidades das 
temporalidades econômicas de cada região. Sendo assim, ainda que 
a primeira vila seja a de São Vicente, os primeiros navios com grande 
número de escravos africanos atracariam nos portos do Nordeste bra-
sileiro, seguindo a demanda daquele local que necessitava de mão-de-
-obra para abastecer o ciclo da cana-de-açúcar; aí então haveria de se 
fundar a primeira irmandade de negros. Segundo Luiz Vianna Filho7, tais 

4. Até meados do século XIX, a falta de sacerdotes para auxiliar nas funções sagradas 
pode ser constatada em várias cidades ou vilas próximas a São Paulo, atingindo não 
somente os negros, mas toda a população de algumas regiões. Tais informações po-
dem ser comprovadas a partir de algumas solicitações oficiais dos agentes do Estado, 
como as encontradas procedentes dos povoados de Botucatu e Sant’Anna dos Olhos 
d’Água, ambos localizados no Noroeste paulista. GHIRARDELLO, Nilson. A formação 
dos patrimônios religiosos no processo de expansão urbana paulista, 1850-1900. São 
Paulo, Brasil: Editora UNESP, 2010, p. 70.

5. O relato do Padre Antônio Gomes, procurador de Roma no século XVI, pode revelar 
o caráter de exclusão oferecido aos negros no que diz respeito aos espaços para prá-
ticas religiosas católicas: “Os escravos de todo o Brasil, que devem passar de 40 mil, 
comumente em todo o ano não ouvem missa senão os que tem as nossas igrejas, ou 
quando algum Padre dos Nossos se acha em sua freguesia. A causa é porque, além 
da sua pouca doutrina em comum, são as igrejas pequenas e os brancos os deitam 
de fora, chamando-lhes de cães, perros. Além disso, como a missa se diz tarde, os 
escravos, oprimidos de fome e trabalho de toda a semana, se vão a pescar, mariscar 
e caçar, e outros a plantar ou colher alguns legumes ou frutas. Apontava o Padre 
Luiz da Grã se seria algum remédio haver-se licença para os curas, nos domingos e 
santos, dizerem duas missas, obrigando-os que ensinem as orações e mandamentos 
aos escravos de seus fregueses, a esta missa de póla manha”. LEITE, Serafim. História 
da Companhia de Jesus no Brasil. São Paulo: Edições Loyola, 2004. Tomo II – Livro 
III – Capítulo III, 1938, p. 336.

6. Murillo Marx aponta que a estruturação da Igreja no Brasil possui “(...) seu lado 
secular mais fraco e as ordens religiosas mais fortes, como aliás nossa paisagem 
construída colonial atesta”. MARX, Murillo. Nosso chão: do sagrado ao profano. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988, p. 27.

7. A definição que o autor apresenta a partir dos documentos pesquisados nos arquivos 
de Salvador não deve ser entendida como uma regra, mas como uma tentativa de 
correlacionar a chegada dos negros com os ciclos da economia brasileira no período 
colonial. VIANNA FILHO, Luiz. O negro na Bahia - um ensaio clássico sobre a escravi-
dão. 4a Ed. Salvador: EDUFBA, Fundação Gregório de Mattos, 2008.
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ciclos econômicos tinham sua particularidade, exigindo negros com 
determinadas habilidades, o que explicaria a chegada dos africanos da 
Guiné no século XVI, dos negros de Angola no século XVII e dos negros 
da Costa da Mina no século XVIII. Contudo, há de se compreender que 
os navios negreiros partiram de vários portos africanos durante os mais 
de 300 anos de tráfico escravo, contribuindo para a presença de negros 
de diversas etnias ao mesmo tempo no Brasil.

 Embora existissem divergências causadas pelas diferenças 
identitárias, o negro escravo acabou compreendendo que, mesmo que 
as irmandades não lhe conferissem igualdade social com os brancos, 
elas seriam um privilegiado espaço de liberdade. Além da sociabilidade, 
tais confrarias8 poderiam resolver uma questão importante na tradição 
africana que era o destino dos corpos dos mortos, concedendo aos 
escravos um lugar sagrado para suas sepulturas que, conforme suas 
crenças, asseguraria a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos 
ancestrais. Certamente esta garantia serviu de premissa na adesão de 
alguns escravos às irmandades9, e assimilar em maior ou menor dose o 
catolicismo passou a ser uma decisão particular de cada irmão. 

 Nas irmandades negras localizadas no Brasil, a falta de pa-
dres foi vista como algo até certo ponto positivo. Isso porque embora 
a escravidão tenha destruído as estruturas sociais de parentesco10, os 
negros souberam salvaguardar seus valores religiosos revelando estes 
por meio da reinterpretação de práticas e símbolos, que se mesclariam 
com os ícones cristãos ou dariam um significado próprio aos elementos 
dos ritos católicos11. De todos os negros traficados, os bantos foram os 

8. Neste trabalho, as palavras “confraria” e “irmandades” serão utilizadas indistinta-
mente porque as diferenças de cunho religioso não chegam a afetar os aspectos his-
tóricos ou sociais destes grupos.

9. A maioria dos compromissos das Irmandades de negros possui alguns capítulos que 
descrevem o ritual de enterro e a garantia de sepultura aos irmãos adeptos. Esta 
particularidade e o entendimento da importância que os africanos davam ao culto 
dos mortos sugere que esta seja também uma das premissas para a adesão dos escra-
vos às Irmandades católicas. Em concordância a esta hipótese estão os trabalhos de 
alguns autores pesquisados: Antônia Aparecida Quintão (2002), Caio Cesar Boschi 
(1986), Fritz Salles Teixeira (1963), Júlio Cesar Medeiros da Silva Pereira (2007) e 
Julita Scarano (1975).

10. Quanto ao casamento, não se hesitou em desfazer os laços conjugais contraídos na 
África e de condenar os escravos a uma vida de solteiro no Brasil. O papa Gregório 
XIII decretou, em 1585, que os casamentos africanos podiam ser desfeitos (Código 
de Direito Canônico de 1917, cânone 1125 e documento VI do Apêndice), legitiman-
do desta forma o tráfico negreiro. HOONAERT, Eduardo. Op. Cit., p. 80.

11. COMAR, Michelle. Imagens de ébano em altares barrocos: as irmandades leigas em 
São Paulo - Séculos XVIII – XIX. 2008. Dissertação de Mestrado. Universidade de São 
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que melhor se adaptaram ao modelo cristão uma vez que suas práticas 
religiosas encontrariam semelhanças com algumas devoções ou sím-
bolos católicos, oferecendo menor resistência a religiosidade imposta 
quando comparado, por exemplo, aos negros convertidos ao islamismo. 
Além disso, o sincretismo de justaposição já se processava desde a 
África, favorecendo de certa maneira a integração ou aproximação dos 
orixás nagôs ou dos Nkisis bantos com os santos católicos. 

 A devoção a Nossa Senhora do Rosário em terras brasileiras 
seria introduzida pelos padres jesuítas e, à medida que os escravos 
chegavam haveria a implantação de Irmandades Negras nas cidades, 
seguindo o modelo da confraria portuguesa na elaboração de compro-
missos, incluindo no caso brasileiro a reponsabilidade pela construção 
dos lugares de culto. Nas cidades brasileiras, o traçado urbano colo-
nial contribuiria para reafirmar o papel que o negro teria na socieda-
de da época. Ainda que alguns escravos alcançassem a liberdade por 
intermédio de cartas de alforria, teriam que conviver nos ambientes 
condicionados a todos de sua cor, uma vez que somente à sociedade 
branca estaria reservado o que a cidade poderia oferecer de melhor. Tal 
regra seria aplicada também as capelas ou igrejas das Irmandades dos 
Homens Pretos cuja implantação e a arquitetura não deveria ofuscar a 
igreja matriz, geralmente destinada às confrarias dos brancos12. 

 A construção das capelas e igrejas das irmandades ficaria a 
expensas dos irmãos, bem como o cemitério em que eram sepultados. 
Além destes imóveis construídos a partir da arrecadação de esmolas 
por parte dos irmãos negros, a irmandade ainda era proprietária, com 
direitos civis reconhecidos, dos “animais de sela, imagens, utensílios 
e mobiliário dos seus respectivos templos”13. A respeito da riqueza ar-
quitetônica destes prédios, o conjunto poderia variar em decorrência 
do tempo que a edificação levaria para ser construída, da importância 
econômica do local em que estava situada, ou mesmo das estratégias 
que estavam à disposição dos negros na obtenção dos recursos neces-
sários para a execução do projeto. No Brasil, seriam construídas igrejas 
católicas inclusive nos quilombos ou redutos dos escravos foragidos, 
tornando estes lugares importantes espaços de propagação do ca-
tolicismo afro-brasileiro nas áreas mais longínquas do país. Sendo a 

Paulo, São Paulo, p. 29.
12. TIRAPELI, Percival. 2014. Arquitetura e urbanismo no Vale do Paraíba: do colonial ao 

eclético. 1ª Edição. São Paulo: Editora UNESP/ Edições Sesc São Paulo, 2014, p. 180.
13. SALLES, Fritz Teixeira. Associações religiosas no ciclo do ouro. Belo Horizonte: Uni-

versidade de Minas Gerais, 1963, p. 12.
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escolha pelo catolicismo nestes esconderijos algo opcional, a existência 
destes templos atestaria a adesão da grande parte dos negros à essa 
modalidade religiosa, sugerindo que os esforços na ereção das Igrejas da 
Irmandades de Homens Pretos teriam como meta a construção de ter-
ritórios negros inseridos nos centros das principais cidades brasileiras.

 A economia paulista orientaria a introdução das irmandades 
negras na cidade de São Paulo. As condições geográficas e o meio am-
biente que a Vila de Piratininga apresentava não favoreceram as ativi-
dades dos primeiros ciclos econômicos, ocasionando o distanciamento 
da metrópole e o seu isolamento por quase dois séculos. A posição geo-
gráfica da cidade, longe da costa e da pujança da economia nordestina, 
tornaria a Vila pouco relevante no período colonial. Ainda que no final 
do século XVIII a região fornecesse gêneros alimentícios e utensílios 
para abastecer as cidades e povoados mineiros, ou mesmo houvessem 
atividades mineradoras em locais próximos, não foram suficientes para 
impulsionar a economia paulista e nem favorecer a presença de um 
contingente considerável de escravos negros, ao contrário do escravo 
indígena bastante comum na província. Os poucos africanos que esti-
veram na cidade nos primeiros séculos trabalhavam principalmente em 
serviços domésticos e atividades agrícolas, atendendo aos religiosos e 
a sociedade civil. Contudo, embora a população de escravos africanos 
em São Paulo fosse menor quando comparada com os números dos 
negros em outras cidades brasileiras, é provável que em 1721 já existisse 
a Irmandade dos Homens Pretos na cidade. Documentos estudados 
pelo pesquisador Leonardo Arroyo revelam a existência de uma confra-
ria de negros realizando celebrações em uma capela rústica sem local 
confirmado, solicitando ao rei de Portugal um sino e ornamento para 
altar14. Posteriormente, em 1725 o ermitão Domingos de Mello Tavares 
conseguiria autorização do Arcebispado da Bahia para a construção da 
igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, localizada em 
um terreno próximo a igreja dos beneditinos.

 Após a elevação de São Paulo a categoria de cidade, a partir 
do segundo quartel do século XVIII, as igrejas desta cidade tiveram 
sua independência, momento da criação do Bispado de São Paulo e 
origem da contenda entre a igreja paulista e os negros. O primeiro bispo, 
Dom Bernardo Rodrigues Nogueira, já em 1750 apoiava as investidas 

14. ARROYO, Leonardo. Igrejas de São Paulo: introdução ao estudo dos templos mais 
característicos de São Paulo nas suas relações com a crônica da cidade. Rio de Janeiro: 
Livraria José Olympio Editora, 1954, p. 204.
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do governador Luís Mascarenhas contra os quilombos existentes nas 
proximidades de São Paulo, estando de acordo também com outras 
medidas que a sociedade tomava contra os negros como a proibição 
de qualquer manifestação pública como batuques, danças e jogos e a 
cobrança de Rs 0$320 réis como pagamento dos escravos aos páro-
cos na encomendação de defuntos15. Nos anos seguintes, as questões 
relacionadas aos negros estariam afastadas da pauta das decisões 
eclesiásticas e governamentais, contudo a repressão a este grupo so-
cial ainda existia, restando aos “malungos”16 a realização de suas festas 
e de suas cerimonias de forma secreta. 

 O cultivo do café que começou em meados do século XVIII na 
região Norte, seguindo no início do século XIX para o Sudeste, contri-
buiu para que a cidade de São Paulo recebesse um maior número de 
escravos negros, estimulando a fundação de novos espaços para as 
práticas do catolicismo afro-brasileiro17. A segunda irmandade negra 
organizada nos arredores da cidade teve sua criação por volta do ano 
de 1755 na freguesia da Penha de França, importante ponto de parada 
dos viajantes no caminho que ligava São Paulo às Minas Gerais, cuja 
confraria no ano de 1802 receberia autorização para a ereção da ca-
pela da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 
da Penha de França18. Na região central de São Paulo no ano de 1801 o 
príncipe regente autorizaria a criação de uma terceira confraria negra, 
a Irmandade de Santa Efigênia e Santo Elesbão, cujos devotos já se or-
ganizavam desde 1758 em torno deste orago. A partir deste documento 
os devotos tiveram permissão para ocupar a capela dedicada à Nossa 
Senhora da Conceição, de meados do século XVIII, realizando nela suas 
práticas devocionais19.

15. SOUZA, Ney de. Catolicismo em São Paulo: 450 anos de presença da Igreja Católica em 
São Paulo. São Paulo: Editora Paulinas, 2004, p. 162.

16. Termo utilizado pelos negros bantos para designar outro negro adepto da irmandade.
17. Murillo Marx também aponta que foi nos Setecentos que se afirma a vida urbana da 

cidade com o aparecimento de “(...) outros tipos de templos, outras sedes agora de 
irmandades e confrarias”. MARX, Murillo, Op. Cit., p. 113.

18. O auto de ereção datado de 16 de junho de 1802 encontra-se no Livro de Patrimônio 
002 – 01.02.003. P. 214. no Arquivo Arquidiocesano de São Paulo. O livro de Assen-
tamentos dos Irmãos de Nossa Senhora do Rosário da Penha de França anota nas 
primeiras páginas o pagamento de esmolas de um homem de nome Antônio, no ano 
de 1755, informação que constata a existência desta Irmandade já neste ano. Livro 
de Assentamento da irmandade de N.S. do Rosário dos Pretos. 1755-1880. Livro 01. 
04-02-044, ambos consultados no Arquivo da Diocese de São Miguel Paulista, SP. 

19. Os negros da irmandade do Rosário de São Paulo em 1758 tiveram o consentimento 
do então bispo da cidade, Dom Frei Antônio da Madre Deus Galvão, para organiza-
rem a irmandade de Santa Efigênia e Santo Elesbão, consagrando a população negra 
a estes novos oragos africanos. Somente em 1801 com a provisão do príncipe regente 
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 A medida que estas novas confrarias negras se introduziam no 
mapa da cidade, a mais antiga Irmandade de Homens Pretos ampliava 
seu poder econômico na região do triângulo central de São Paulo, che-
gando a se consagrar entre os vinte proprietários detentores de maior 
patrimônio imobiliário urbano de São Paulo no ano de 1809, possuindo 
nove imóveis estimados em Rs 115$280 réis20. Ao longo do século XIX, 
a boa articulação dos devotos desta irmandade particular contribuiria 
para a ampliação deste patrimônio a partir da compra e locação de 
casebres situados nas proximidades da Igreja do Rosário aos africanos 
livres, corroborando para um saldo de Rs 688$599 réis no ano de 1870.21 O 
largo da igreja e a Rua do Rosário (Fig. 1) permaneciam constantemente 
lugares de reunião de negros, fato que chamaria a atenção do poder 
legislativo paulista. 

 A Câmara Municipal planejando reformular o traçado urbano 
no ano 1858, consideraria em seu projeto os terrenos da igreja e das ca-
sas ocupadas pelos irmãos negros, decisão consolidada no ano de 1872 
que determinaria o terreno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos e os imóveis que compunham o seu patrimônio como 
de utilidade pública. Somado aos interesses do governo local, as novas 
diretrizes do Concilio Vaticano I teriam seus ecos no Bispado de São Paulo 

é que ocupariam a capela primitiva. ARROYO, Leonardo. Op. Cit., p.191.
20. PICCOLOTTO SIQUEIRA BUENO, Beatriz. “Tecido urbano e mercado imobiliário em 

São Paulo: metodologia de estudo com base na décima urbana de 1809” [in] Anais do 
Museu Paulista. V. 13, n-1. Jan-Jun. 2005, p. 79.

21. QUINTÃO, Antônia Aparecida. Irmandades Negras: o outro espaço de luta e resistên-
cia (1870-1890). São Paulo: AnnaBlume/FAPESP, 2002, p. 63.

FIG 1. Titulo: Rua do Rosário. 
Autoria: Militão Augusto 
de Azevedo. Data: 1862 

circa. Localização: Rua do 
Rosário, São Paulo-SP. Fonte/

fotógrafo: Página 20 do Álbum 
Comparativo da Cidade de 

São Paulo. Obra que integra 
o acervo do Museu Paulista 
da USP. Hélio Nobre/Museu 

Paulista da USP
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que apoiaria tal medida objetivando o enfraquecimento das irmandades 
dos negros leigos. O final do século XIX ainda reservaria mais um fato 
adverso as confrarias negras paulistas com o decreto que promulgaria 
o fim da Irmandade de Santa Efigênia e Santo Elesbão, encerrando no 
ano de 1890 a disputa territorial entre o vigário José de Camargo Barros 
e os devotos dos santos negros. Com a irmandade de Santa Efigênia 
destituída, a edificação passaria para o espólio da Igreja paulista22.

 Para a sociedade paulistana, a expulsão das irmandades dos 
negros das regiões que se tornavam privilegiadas devido ao explosivo 
crescimento da capital, teria como um dos argumentos atender aos pa-
drões de higienização propostos para São Paulo, que assim como outras 
cidades brasileiras, planejava intervenções consideráveis no traçado 
urbano na expectativa de eliminar o passado colonial e trazer a moder-
nidade23. A irmandade do Rosário dos Homens Pretos cuja igreja se lo-
calizava próximo ao centro da cidade seria ressarcida com certa quantia 
em dinheiro e o projeto arquitetônico do novo templo a ser construído 
no Largo do Paissandu, aquela época região pantanosa localizada na 
periferia da cidade. A memória dos negros seria apagada no ano de 1903, 
com a substituição da designação Largo do Rosário para Praça Antônio 
Prado e a construção da igreja na periferia da cidade, com arquitetura 
seguindo os padrões ecléticos vigentes no início do século XX.

 Próximo ao novo endereço da Igreja de Nossa Senhora Rosário 
dos Pretos, a Igreja de Santa Efigênia também teria sua arquitetura 
modernizada segundo os interesses do Bispado paulista. O elo desta 
edificação com a irmandade de negros havia se rompido antes da vi-
rada do século XIX para o XX, contribuindo para o abandono da igreja 
de taipa de pilão e a consequente destruição do templo em prol de 
modelos arquitetônicos que fugissem das tipologias coloniais consi-
deradas tristes lembranças do passado. Ainda que a total demolição 
tenha demorado em virtude da mobilização dos antigos irmãos devo-
tos dos santos negros, o templo estaria completamente destruído em 
1906, sendo reconstruído com um novo projeto assinado pelo arquiteto 
austríaco Johann Lorenz Madein, dentro dos novos pressupostos da 
Igreja Católica em rápido processo de romanização. No ano de 1912 o 
novo edifício com tipologia neorromânica estava de pé, passando então 

22. ARROYO, Leonardo. Op. Cit., p.196.
23. Na cidade de São Paulo outras igrejas também foram destruídas objetivando a re-

formulação do urbanismo do centro da cidade, contudo este trabalho se atém as 
igrejas das irmandades dos negros.
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a se chamar Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Santa Efigênia, 
dispondo a antiga padroeira num altar lateral. Outro fato importante na 
história arquitetônica deste templo seria a decisão do clero paulista em 
utilizar esta edificação como matriz provisória a partir de 1916, durante 
a construção da nova catedral da Sé. No período de 24 anos em que a 
igreja se configurou como ecclesia cathedralis, o interior seria decorado 
com obras dos artistas Benedito Calixto e Henri Bernard, cujo repertório 
europeu consentia com os interesses religiosos em ostentar a impor-
tância do Bispado paulista, desvinculando esta edificação da população 
escrava negra que originalmente ocupou este templo.

 A implantação das igrejas em regiões centrais na cidade de 
São Paulo gerava certa tensão às Irmandades dos Homens Pretos, e 
os interesses imobiliários ficavam explícitos nos mapas realizados por 
desenhistas que ora identificavam e ora apagavam tais edificações24. 
Em contrapartida, por estar longe da região economicamente mais 
valorizada, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 
da Penha de França conseguiria se preservar em sua integridade física, 
recebendo apenas ajustes na fachada com ornamentos decorativos 
atualizados de acordo com o padrão de cada época, ou anexos que pos-
sibilitariam novos usos ao edifício. No tocante às atividades religiosas, 
a vigilância dos sacerdotes Redentoristas, responsáveis por esta igreja 
a partir do ano de 1905, vez ou outra subjugava as formas de culto ou 
as atividades realizadas pela irmandade que em 1934 teve seu orago 
mudado para São Benedito, por decisão do clero local25. Contudo, de 
acordo com o Livro de Tombo da Paróquia da Penha, ainda que o pa-
droeiro tivesse sido trocado e a administração do templo passasse para 
a responsabilidade dos padres missionários, a festa de São Benedito 
fora mantida, sendo realizada à maneira tradicional católica romana 
até o ano de 194726.

24. Do total das plantas estudadas até o momento, elaboradas no recorte histórico de 
1850 a 1950, as igrejas das irmandades negras, ainda que seus edifícios existissem 
nos seus locais originais, foram apagadas nas seguintes plantas: Planta da Cidade de 
São Paulo. Henry B. Joyner. 1881, Nova Planta da Cidade de São Paulo – U. Bonvinci-
ni e V. Dubugras. 1891. No caso da Planta da Divisão Cadastral da Diretoria de Obras 
da Prefeitura Municipal de 1916, a Igreja de Santa Efigênia aparece por se tratar 
de um edifício destinado, no momento de produção da planta, ao culto dos leigos 
brancos. Tais mapas encontram-se a reserva técnica dos seguintes museus: Museu 
Afro Brasil, Museu Anchieta/Pateo do Collegio e Coleção Brasiliana do Itaú Cultural. 

25. Livro de tombo da Paróquia da Penha SM 0695, Paroquia N.S. da Penha. 1937 a 1950. 
Arquivo da Diocese de São Miguel Paulista, SP.

26. Ibidem, p. 72 (verso) e 73.
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 Na década de 1940 a Câmara Municipal de São Paulo novamen-
te teria como alvo a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 
Pretos, argumentando a necessidade de reformulação do traçado viário 
daquele entorno e a opção por implantar no Largo do Paissandu uma 
estátua do Duque de Caxias, projeto do artista italiano Victor Brecheret 
vencedor de um concurso público. As negociações dariam a Irmandade 
um novo terreno no bairro da Barra Funda, mas, problemas políticos 
encerraram a questão e então a igreja se manteve neste local27. No 
ano de 1953 o prefeito Jânio Quadros acataria a sugestão de um grupo 
de políticos da época, criando o concurso para a estátua da Mãe Preta, 
escultura do artista Júlio Guerra que, embora tenha sofrido críticas na 
época devido as linhas delicadas que a mulher apresentava, foi insta-
lada no Largo do Paissandu na tentativa de recriar uma ambiência com 
elementos que pudessem reforçar o caráter da praça como lugar de 
memória da comunidade afro-brasileira.

 No que tange os territórios do catolicismo afro-brasileiro, 
somente nas últimas décadas do século XX as discussões acerca do 
patrimônio paulista colocariam “luz” sobre as igrejas das irmandades 
negras. Em 1982 o CONDEPHAAT28 decretaria o tombamento da Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, 
instrumento legal que contribuiria para a preservação da única igreja 
de irmandade negra que se manteve em seu lugar de origem na cidade 
de São Paulo. O parecer realizado pelo Arq. Carlos Lemos em visita a 
Igreja de Nossa Senhora da Penha no ano de 1973, deixa claro a sur-
presa ao encontrar a igreja dos negros preservada em meio ao plano 
urbano paulistano:

Nas imediações da igreja em questão existe, no entanto, um modesto 

templo que merece nossa atenção por estar praticamente conservado, 

embora tenha o início de sua construção situado em 1802. Foi reformado 

por volta de 1896, quando lhe deram uma torre e um frontão ‘eruditos’ que 

disfarçaram a primitiva feição caipira. Trata-se da Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França. Os ex-votos dos mila-

gres feitos por Nossa Senhora da Penha ali estão guardados. É quase um 

museu. Sua restauração, facílima. Pessoalmente, achamos que, se é para 

haver ali um tombamento, esse templo é que deverá ser preservado.29

27. PRESTES MAIA, Francisco. Os Melhoramentos de São Paulo. São Paulo: Sub-divisão 
Gráfica da Prefeitura do Município de São Paulo, 1945, p. 69.

28. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
de São Paulo.

29. Trecho do Processo de Tombamento da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
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 Em 1990 o CONPRESP30 também tombaria esta edificação pelo 
valor memorial para a cidade de São Paulo31. Dois anos depois, em 1992 
o mesmo órgão registraria a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos localizada no Largo do Paissandu como um bem de in-
teresse histórico, no processo de tombamento do Vale do Anhangabaú 
e edificações do entorno32. Contudo, ainda com tais ações protecio-
nistas, as atividades religiosas de ambas irmandades perderiam força, 
consequência da ação incisiva do clero na expropriação do patrimônio 
das confrarias negras, da usurpação administrativa destes grupos e da 
padronização dos cultos e festejos de acordo com a tradição católica 
romana, afastando a comunidade negra em virtude das diferenças cul-
turais entre os ritos executados pelos leigos e os novos, organizados 
pelos sacerdotes. A consequência destes atos foi o esvaziamento dos 
negros destas igrejas ao longo do século XX, contribuindo para o enfra-
quecimento das irmandades leigas e para o abandono destes templos.

Homens Pretos da Penha de França, produzido pelo Arq. Carlos Lemos na data de 
29 de janeiro de 1973. CONDEPHAAT. Número do Processo 20776/79. Resolução do 
Tombamento: 23 de 04 de maio de 1982. 

30. CONPRESP - Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural 
e Ambiental da Cidade de São Paulo.

31. Resolução do Tombamento “Ex-Officio” número 05/91.
32. Resolução do Tombamento numero 37/92.

FIG 2. Título: Reis da 17ª festa 
do Rosário dos Homens Pretos 

da Penha de França. Data: 
2018. Autoria: Érica Catarina 

Pontes. Localização: Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos da Penha de 
França, São Paulo-SP. Fonte: 

Acervo particular.
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 As devoções e os festejos aos santos negros só encontrariam 
lugar nos primeiros anos do século XXI, em decorrência da necessidade 
de preservação das igrejas paulistanas. Somado a questão patrimonial, 
a Igreja Católica do Brasil após a Conferência de Puebla33 voltou seu 
olhar a população negra, aceitando com certas ressalvas as celebra-
ções inculturadas ou o retorno dos festejos católicos afro-brasileiros, 
o que contribuiu para o resgate dos festejos tradicionais da Irmandade 
do Rosário dos Pretos do Largo do Paissandu e para as missas incul-
turadas e festas da Comunidade do Rosário na Penha de França (Fig. 
2). Independente das adversidades dos séculos XIX e XX, os exemplos 
apresentados neste trabalho objetivam o despertar de novas iniciativas 
para o resgate da memória afro-brasileira na paisagem paulista, pro-
pondo sobretudo a valorização da história destes prédios, a preservação 
da arquitetura e da ambiência urbana, e a proteção das manifestações 
católicas realizadas nestes edifícios, importantes documentos da cul-
tura religiosa afro-brasileira na cidade de São Paulo. 

33. Em continuidade ao Concilio Vaticano II (1962-1965) que orientou a Igreja Católica 
a olhar para as minorias, a Conferência de Puebla realizada no ano de 1979 no Mé-
xico, teve como resultado a inclusão da população negra na pauta da Igreja Católica 
do Brasil, corroborando para ações como a Campanha da Fraternidade de 1988 – “A 
Fraternidade e o Negro” – e o resgate das celebrações inculturadas ou dos festejos 
católicos à maneira afro-brasileira. PIRES, Dom José Maria. “O Deus da vida nas co-
munidades afro-americanas e caribenhas”. SILVA, Antônio Aparecido da (org.). Teo-
logia Afro-Americana: II Consulta Ecumênica de Teologia e Culturas Afro-Americana e 
Caribenha. São Paulo: Editora Paulus, 1997, p. 20.
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Resumo
A comunicação busca entender as relações en-
tre função e iconografia de uma imagem de São 
Francisco de Borja catalogada no Inventário da 
Imaginária Missioneira (IPHAN)* de 1993. Para 
isso, recorre-se a pesquisa de documentos, es-
tudos comparativos de imagens escultóricas, 
pinturas e gravuras que possam ter servido como 
modelo para as esculturas religiosas produzidas 
nas oficinas das reduções jesuítica-guaranis du-
rante os séculos XVII e XVIII. A verificação tem 
apoio em um manuscrito da época que se refere à 
imagem em estudo. O objeto inicialmente estava 
abrigado no retábulo-mor de templo missioneiro, 
local de onde foi retirado. A imagem apresenta-
-se atualmente deslocada e, consequentemente, 
descontextualizada. Havia uma integração espa-
cial que refletia nas soluções formais e iconográ-
ficas da peça, o que se perdeu.

Palavras-chave
Imaginária Missioneira; Iconografia Cristã; 
São Francisco de Borja; Missões Guaranis; 
Hagiografia Comparada.

Abstract 
The (present) communication seeks to understand 
the relationship between function and iconogra-
phy of an image of São Francisco de Borja cata-
loged in the Inventory of the Imaginary Missionary 
(IPHAN) * of 1993. For that, we use document re-
search, comparative studies of sculptural images, 
paintings and engravings that may have served as 
a model for the religious sculptures produced in 
the workshops of the Jesuit-Guarani reductions 
during the 17th and 18th centuries. The verifica-
tion is supported by a manuscript of the time that 
refers to the image under study. The object was 
initially housed in the main altarpiece of a mis-
sionary temple, where it was removed. The image 
is currently out of place and, consequently, out 
of context. There was a spatial integration that 
reflected in the formal and iconographic solutions 
of the piece, which was lost.

Key Words
Imaginary Missionary; Christian iconogra-
phy; São Francisco de Borja; Guarani Missions; 
Comparative Hagiography.

* COUTINHO, Maria Inês; LEAL VIEIRA, Mabel. Inventário da imaginária missioneira. Canoas: La Salle, 1993.



188

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

Há várias questões que dificultam o entendimento de como a obra em 
estudo funcionava dentro do sistema reducional jesuíta. Exemplos disso 
são os trânsitos e intervenções sofridos pela peça que interferem nessa 
leitura. Embora a imagem de São Francisco de Borja (Fig. 1) se mantenha 
na matriz da cidade que leva seu nome, a escultura teve deslocamentos 
e hoje apresenta uma repintura não qualificada. Por não trazer atribu-
tos, ter uma eloquência gestual e carregar uma expressão facial muito 
dramática, acreditava-se ter pertencido a um grupo escultórico1.

 A perda de especificidades simbólicas do objeto de estudo e 
um repertório iconográfico pouco conhecido do santo são motivos que 
geram dificuldades de compreensão da obra tridimensional. Dessa for-
ma, iconógrafos e hagiógrafos serviram como parâmetro metodológico 
inicial para este trabalho.

 Desde os primeiros séculos os santos cristãos são apresenta-
dos como personificação de ideais de conduta religiosa. A Igreja romana 
criou um complexo sistema de orientação da produção de hagiografias 
e iconografias, instrumentos essenciais para a divulgação do culto aos 
santos2. A distinção de determinado modelo de santidade revela uma 
série de manifestações, gestos e palavras, traduzindo representações 
coletivas integradas por crenças. Segundo Hector Schenone3, a santi-
dade é um estado essencial de graça e envolve a ideia de separação e 
inviolabilidade. Geralmente é dada em um sentido relativo aos homens 
para expressar que foram consagrados a Deus.

 São Francisco de Borja (1510-1572), jesuíta de origem espanhola, 
herdeiro da casa ducal de Gandia, parente próximo de Carlos V e vice-rei 
da Catalunha. Casou-se com a nobre D. Leonor de Castro. Sua relação 
com Carlos V legou-lhe vários favorecimentos, mas recusou sua dig-
nidade ducal. Após ficar viúvo, ingressou na Companhia de Jesus em 
1551. Foi o Terceiro Geral da ordem inaciana. Criou os Colégios Romano e 
Germânico e foi responsável pelo envio de diversos missionários para a 
América e para as regiões protestantes da Europa. Também foi nomea-

1. As principais características das esculturas concebidas para os grupos são a expressi-
vidade dramática, tendo em vista o impacto visual e a adequação formal e relacional 
de cada imagem com a narrativa, criando um conjunto cênico. As imagens funcio-
nam como “pinturas tridimensionais” fixadas em conjuntos.

2. MARINHO CÉSAR ALMEIDA DINIZ, Aldilene. “O Santo em Imagens: relações entre 
concepções de santidade e iconografia na Época Moderna” [in] VII Encontro de Histó-
ria da Arte, UNICAMP: Campinas, 2011, p. 21.

3. SCHENONE, Héctor H. Iconografía del arte colonial: los santos. Buenos Aires: Funda-
ción Tarea, 1990. v. 1-2. p. 21.
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do Cardeal pelo Papa. Foi beatificado 
em 24 de novembro de 1634 e canoni-
zado em 12 de abril de 16714.

 São Borja foi tema de ha-
giografias bem desenvolvidas, com 
destaque às publicações de Pedro de 
Ribadeneyra, Vida do Padre Francisco 
de Borjam (Madri, 1592), e Juan Eusebio 
Nieremberg, Vida del Santo Padre y Gran 
Siervo de Dios el Beato Francisco Borja 
(Madrid, 1644), traduzidas e adapta-
das por outros autores, como Virgil 
Cepar (Roma, 1624), Filippo Ghisolfa 
(Milão,1635), Scipione Sgambati 
(Bolonha, 1671; Nápoles,1671; Viena, 
1671), entre outros. Outra referência 
vem de Álvaro Cienfuegos que desen-
volveu uma biografia detalhada e de 
suma relevância, Lavida heroyca, virtu-
des e milagres de Grande São Francisco 
de Borja (Madrid, 1702)5.

 Foram as hagiografias que deram suporte para a construção 
da iconografia do Santo, assim apresentaram-se atributos de caráter 
religioso como a custódia (objeto sacro que representa a defesa da 
Eucaristia), a mitra e o galero6; de caráter civil, as coroas ducal e mar-
quesal e a armadura (em alguns casos é representada com a Cruz da 
Ordem de Santiago). As indumentárias do santo mais recorrentes são 
o hábito de Cavaleiro de Santiago, a sotaina e o traje de celebrante.

 Embora muito confundido com santo Inácio de Loyola, muitas 
imagens de São Francisco de Borja são reconhecíveis porque mantêm 
os atributos e também traços procedentes de sua máscara mortuária 

4. RÉAU, Louis. Iconografia del Arte Cristiano. Tomo 2. v. 3. pp. 563-564. Barcelona: 
Ediciones Serbal, 2000.

5. BASSEGODA, Bonaventura. “La iconografia de Sant Francesc de Borja: una primera 
aproximació a partir de l’estampa”. [in] _____. Francesc de Borja (1510-1572), home del 
Renaixement, sant del Barroc Secció. Gandia, 2012, p. 408.

6. O galero (do latim galerum, pl. Galera) na Igreja Católica era um chapéu de asa larga 
usado pelo clero, com cordões terminados em borlas que ficavam sobre o peito. Tem 
sua origem nos chapéus de peregrino. Utiliza-se em heráldica eclesiástica desde o 
século XIV, substituindo as mitras nos escudos.

FIGURA 1. Imagem de são 
Francisco de Borja. Madeira 
policromada. Autor: José 
Fernando Rodrigues, 2016
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(Fig. 2). O molde foi retirado no dia seguinte ao seu falecimento em 
Roma, tendo o original sido perdido em Madri em maio de 1931. Porém, 
se preservaram três cópias: uma na Igreja de Gesú em Roma e outras 
duas em Loyola e no Palácio Ducal de Gandia (Espanha).

 Quanto à reprodução da imagem do nobre que foi reconhecido 
como santo, as primeiras edições da biografia por Ribadeneyra não 
trouxeram retrato do mesmo. Já a versão publicada em Roma em 1596 
apresenta uma estampa confeccionada por um gravador anônimo que 
segue o modelo da referida máscara mortuária. Nesta publicação a 
imagem apresenta dois atributos que serão presentes em várias re-
presentações do personagem: a coroa ducal invertida, o que lembra a 
renúncia à condição de nobre ao se tornar um jesuíta e a visão do cálice 
sagrado simbolizando sua devoção ao Sacramento da Eucaristia.

 Um grande impulso na divulgação da iconografia do Santo 
deu-se com o gravador flamengo Hieronymus Wierix (1553-1619) que 
publicou, entre 1615 e 1619, uma série de verae effígies, a Praepositorum 
Generalium Societatis Jesus. Dentre os personagens da Ordem, uma 
gravura de Francisco de Borja não poderia faltar. Esta oficina foi respon-
sável por mais dois retratos seus, numa das composições já aparecem 
atributos estabelecidos em sua iconografia: o crânio coroado aludindo 
ao corpo em decomposição da imperatriz Isabel7, cujo caixão escoltou 
até Granada, momento decisivo para sua conversão à vida religiosa; 
e o livro, referência a sua grande produção de textos espirituais. Os 

7. Imperatriz Consorte do Sacro Império Romano-Germânico.

FIGURA 2. Cópia da máscara 
mortuária de São Francisco de 

Borja. Autor: Flávio Gil, 2011
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atributos mitra, coroa ducal e galero 
relembram a renúncia às dignidades e 
honras8. (Fig. 3)

 Com o avanço do tempo, a 
iconografia da adoração da Eucaristia 
pelo santo tornou-se mais frequente, é 
o caso da gravura de Jean Aubert que 
seguiu um modelo do pintor Charles 
Joseph Natoire (1700-1777), publicada 
em Paris por Antoine Derbois de 1740.

 No decorrer da história cris-
tã, houve santos que tiveram grande 
divulgação e aceitação, ficando muito 
populares (embora haja dúvidas quanto 
a suas existências, como vários santos 
medievais) em detrimento de outros 
que se destacaram por sua caridade ou 
por seu conhecimento. Por outro lado, 
os fundadores de ordens religiosas e 
personas que foram pilares dessas ins-
tituições foram bem-sucedidos com 
essa inversão porque tiveram o apoio 
de seus seguidores, que ativamente espalharam a fama e a devoção 
de suas respectivas instituições. Considere-se o grande número de 
povoados, cidades, vilas, igrejas, capelas, altares, imagens e pinturas 
dedicados, por exemplo, a Santa Tereza D´Avila, a São Francisco de Assis 
e a Santo Antônio de Pádua. Francisco de Borja, de sua beatificação até 
à supressão da Ordem jesuíta, teve presença marcante em retábulos, 
pinturas, além de ter povoados batizados com seu nome. Mas os fiéis 
não fortaleceram sua devoção9.

 Embora Borja tenha feitos que renderam um consistente ma-
terial hagiográfico, alguns autores apontam que a mesma riqueza não 
corresponde à sua iconografia. Segundo García Gutierrez10, embora haja 
boas biografias dando suporte à seleção de episódios de sua vida religio-

8. Ibidem, p. 409
9. SCHENONE, Héctor H. Op. Cit., p. 25.
10. GARCÍA GUTIÉRREZ, Fernando. Aspectos del arte de la Compañía de Jesús. Sevilha: 

Ediciones Guadalquivir, 2006.

FIGURA 3. “Divo Francisco 
Borgiæ è Duce Gandiæ tertio, 
Soc. Jesu generali, à Clemente 
X Pont. Max. sanctorum 
clitum fastis ad scripto”, 
Encomia emblemate, prosa, 
versu in de salvatoris Soc. Iesv 
ad S. Clementem (Wikimedia 
commons).
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sa, talvez o caráter humilde e reservado de um administrador da ordem 
espiritual e ainda o perfil de escritor, não ajudassem neste processo.

 O culto dos santos é condição importante para fixação icono-
gráfica e consequentemente na divulgação da devoção. O caráter de 
intercessor, facilitador de milagres e de protetor de um povoado, ajuda 
a estabelecer a popularidade de um santo. São Francisco de Borja não 
teve significativa visibilidade nesta condição, embora tenha recebido 
investimento da ordem e descendentes na divulgação de sua santidade; 
recebeu a invocação de protetor dos terremotos, calamidade de certas 
áreas geográficas da Europa e América. Assim, em 1694 foi proclamado 
padroeiro da cidade de Nápoles, depois do terremoto sofrido em se-
tembro daquele ano. 

 Alegou-se, como possibilidade para essa dedicação às pro-
fecias do santo que foram registradas principalmente na hagiografia 
de Cienfuegos de 1702. A prova do esforço para implementar um culto 
popular do santo está registrada na relação de agradecimentos de 
reinos e cidades vítimas de terremoto que têm São Francisco de Borja 
como padroeiro, detalhando várias intercessões milagrosas do santo 
como interventor.

 Portugal, através de seu rei D. José I descendente do santo 
duque, solicitou ao Papa Bento XIV o direito do Reino, conquistas e 
domínios de ter São Francisco de Borja por padroeiro contra os terre-
motos. Esta proclamação data de 1756, ano seguinte ao terremoto de 
primeiro de Novembro de 175511.

 A imagem de São Francisco de Borja foi inventariada pelo patri-
mônio histórico nacional (IPHAN) sob o registro RS/92.0001.0031 e está 
localizada na matriz de São Borja (RS). Suas dimensões são 100 x 50 x 
28,5 cm. Percebe-se que a imagem foi executada com engenhosidade 
por apresentar domínio de proporção anatômica e facial, articulações 
e panejamento.

 O panejamento apresenta complexo jogo de movimento repre-
sentado na túnica com dobras oblíquas em forma de “U”, “V” e cascata. 
Movimentação mais abrupta no estofamento da estola e manípulo por 
representarem um brocado, tecido mais pesado usado na confecção 

11. BASSEGODA, Bonaventura. Op. Cit., p. 420.
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das estolas e manípulos. A indumentária é representada tensionada, 
caracterizando uma movimentação centrífuga.

 O eixo principal diagonal é marcado pela inclinação da estola 
continuado pela cabeça no sentido do lado esquerdo da imagem, em 
contraponto com a inclinação do ombro à direita. Linhas secundárias 
marcadas com a gestualidade; o braço direito esticado com a mão 
espalmada para cima e o esquerdo dobrado com antebraço inclinado 
à direita. Cabelos e sobrancelhas esculpidos, expressão fisionômica de 
angústia, traços proporcionados, com bastante definição de detalhes 
faciais e proporcional.

 A imagem sofreu uma repintura descaracterizando a policromia 
da época. A base é posterior.

Características iconográficas da imagem:
INDUMENTÁRIA: Casula em decote “v”, túnica, estola e manípulo 

no pulso esquerdo.
GESTOS E POSE: Cabeça voltada para cima e esquerda. Braço 

direito semi-estendido e esquerdo flexionado para direita. 
Mãos abertas. Pernas em posição genuflexas.

FISIONOMIA E EXPRESSÕES FACIAIS: Nariz aquilino, boca 
entreaberta. Sem presença de barba nem bigode. Rugas 
marcadas, testa franzida. Olhar para cima e boca semiaberta.

TIPO FÍSICO: Magro, idoso. Cabelos curtos, apresenta calvície, 
pescoço fino.

ATRIBUTO: Não consta.

 Apesar da imagem não carregar nenhum atributo do santo du-
que, as demais características como tipo físico, fisionomia, expressões 
facial, gestos e poses e indumentária podem ser encontradas em ou-
tras representações, seja em gravuras, pinturas ou esculturas que re-
presentam o jesuíta. O santo possui grande reconhecimento dentro da 
Ordem, foi o quarto beatificado e o terceiro canonizado da Companhia 
de Jesus, condição que lhe permitiu ser representado nos retábulos e 
nas portadas das Igrejas, sendo ladeado por Santo Inácio de Loyola e 
São Francisco Xavier. Há gravuras, como a do flamengo Boetius Adamsz 
Bolswert (1580-1633) que apresentam o santo de Gandia contemplando 
a glória eucarística, acompanhado de anjos entre nuvens, um deles se-
gura o cálice sagrado. Segundo Bonaventura Bassegoda, esta imagem 
é o primeiro modelo que ultrapassa o retrato de busto. Neste momento, 
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a representação de São Borja ganha cenário de narrativa, onde anjos 
sobrevoam o santo que está de joelhos, com as mãos cruzadas ao peito 
e olhar direcionado ao cálice. Nesta ilustração, veste sotaina e capa, e no 
canto direito do chão estão a coroa ducal invertida e o chapéu de cardeal.

 A posição ajoelhada é recorrente na produção de artistas e 
artífices para retratar jesuítas, como pode ser observado no frontispício 
de autoria de Juan Schorquens, datado de 1625, que apresenta os dois 
Santos Inácio e Xavier já canonizados e abaixo deles, os dois estudantes 
beatos Kotska e Gonzaga e o então beato padre Borja, na base. 

 A genuflexão expressa respeito, humildade e adoração. José 
Aldazábal12 afirma que esta pose foi herdada da cultura romana, sinali-
zando respeito às autoridades. Lembra que, desde os séculos XII e XIII 
tornou-se símbolo de adoração ao Senhor e de demonstração de fé.

 São os traços faciais e o tipo físico que dão evidência à ico-
nografia de São Francisco de Borja. As descrições presentes em suas 
biografias revelam o tipo magro, já envelhecido e calvo do religioso, 
características reforçadas pela referência da máscara mortuária, a 
exemplo da pintura pertencente ao Museo de Bellas Artes de Sevilla 
de autoria de Alonso Cano.

 A escultura em análise respeita as linhas de orientação ico-
nográfica do personagem de apresentá-lo com vincos em sua face, 
mas não segue a vera effigie, o que se recorre em muitos casos, como 
acontece com uma das imagens mais conhecidas do Santo duque – a 
do escultor da Andaluzia José Martínez Montañés, abrigada na Igreja 
da Anunciação em Sevilha e que faz par com um Santo Inácio.

 Quanto ao item indumentária da imagem em estudo, o santo 
apresenta-se vestindo traje de celebração solene (casula) com estola 
vertical, acessório específico de padres e o manípulo junto ao pulso. 
O Santo duque é bastante representado portando esta indumentária, 
como pode ser observado na obra do forro na igreja de Santo Inácio de 
Roma: Alegoria da Obra missionária da Companhia de Jesus. O pintor 
Andrea Pozzo, teve seus modelos de pintura difundidos, chegando a 
publicar o tratado: Perspectiva Pictorum et Architectorum (Roma 1693-
1700), em que foram reproduzidos alguns de seus afrescos em Roma.

12. ALDAZABAL, José. Gestos e Símbolos. São Paulo: Loyola, 2005.
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 A composição apresenta a mensagem triunfal da Ordem, des-
tacando o trabalho missionário da Companhia em todo o mundo. Raios 
de luz procedentes de Deus Pai atingem o coração do fundador da 
Companhia que flutua em nuvens, este retribui, projetando os raios 
aos quatro cantos do mundo (Europa, Ásia, África e América). Abaixo 
de Santo Inácio, vê-se São Francisco Xavier. O outro Santo Jesuíta é 
São Francisco de Borja que é carregado por uma nuvem acompanhado 
dos noviços beatos Luiz Gonzaga e Estanislau Kotska.

 A difusão do modelo pozziano propagou-se por toda a Europa 
católica e também para domínios além-mar. Na abóbada do presbi-
tério da Igreja de San Francisco Javier de Tepotzotlán no México, é 
representada a Glorificação de Santo Inácio de Loyola e São Francisco 
Xavier. A pintura de autoria de Miguel Cabrera foi executada entre 1755 e 
1756, embora traga uma reinterpretação, é nítida a referência à pintura 
ilusionista de Pozzo da igreja de Santo Inácio.

 A historiadora argentina Estela Auletta13 dedicou-se a pesquisar 
os depoimentos do Padre Jaime Oliver, o jesuíta expulso do território 
espanhol que percorreu as reduções guaranis escrevendo relatos, den-
tre os quais sobre a missão de São Francisco de Borja:

la Yglesia parece en qualqa parte, si estubiera acabada de adornar: la media 

naranja es bella; las columnas, los pedestales, chapiteles del cuerpo de 

la yglesia pueden lucir. És obra de Brazanelli, como el retablo mayor que 

és grande; mui airoso, ochavado, bella talla, y bien dorado. S. Borja está 

como elevado y demasiado ante el sacramento: todo lleno de nuves, y 

Seraphines: En lo restante las estatuas de nros SStos. bien repartida.

 A descrição do retábulo da Igreja de São Borja feita pelo padre 
Jaime Oliver dá pistas da influência exercida por Andrea Pozzo, mas 
transposta para a linguagem retabular e escultural. Com esta premissa, 
considera-se que a escultura em análise seja a referida na descrição 
do jesuíta. O modelo pozziano chegou às reduções guaranis dentro de 
um projeto de divulgação da iconografia da própria Ordem.

 A escultura em análise é atribuída pelo pesquisador Darko 
Sustersic ao Irmão José Brasanelli, exímio escultor, que também é 

13. AULETTA, Estela A. I.  “El P. Jaime Oliver S.J. Y Su Breve Noticia de la Numerosa Y 
Florida Cristandad Guaraní” [in] GADELHA, Regina A.F. Missões Guarani Impacto na 
Sociedade Contemporânea. São Paulo: EDUC- FAPESP, 1999.
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citado por Padre Jaime Oliver em seu depoimento como autor da talha 
do retábulo14. 

 Quanto ao estado da imagem, espera-se que o amador que fez 
a intervenção na imagem tenha ao menos respeitado as referências 
anteriores, pois a cor atual da casula coincide com a representação de 
São Borja presente no afresco da Igreja de Santo Inácio de Roma. Para 
esclarecimento das dúvidas, sugere-se a prospecção do estofamento. A 
gestualidade é muito semelhante, considerando ser uma linguagem que 
traduz sentimentos e significações culturalmente codificadas, nestas 
condições podemos entender que funciona como um instrumento re-
tórico de comunicação tanto da pintura de teto, como no retábulo. Ao 
substituir ou colaborar com a linguagem verbal, a gestualidade adquire e 
desempenha suas funções comunicativas. A gestualidade é intrínseca a 
um conhecimento prévio que é dependente de uma codificação cultural.

 Acreditava-se anteriormente que a imagem poderia pertencer 
a um grupo escultórico por não trazer nenhum atributo. Confrontando 
informações, acredita-se que funcionaria dentro da estrutura retabular; 
ao invés de ser uma narrativa, seria alegórica, por sua representação de 
caráter apoteótico, representando o Triunfo da Companhia de Jesus, 
através de seu terceiro santo canonizado.

14. SUSTERSIC, B. D. “El ‘Insigne artífice’ José Brasanelli: su participación en la con-
formación de un nuevo lenguaje figurativo en las misiones jesuítico-guaraníes” [in] 
ARANDA, Ana Maria (org.). Barroco iberoamericano: territorio, arte, espacio y sociedad 
– vol. I. Sevilla: Ediciones Giralda, 2001.
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Resumo
Várias intervenções de restauro de obras de 
arte provenientes do barroco, realizadas nas úl-
timas décadas, vêm recuperando característi-
cas formais e executivas deturpadas ao longo do 
tempo por deterioração e sobretudo por ações 
humanas, que ensejavam leituras incompletas 
ou equivocadas. Tem-se encontrado, também, 
dados novos sobre o processo criativo e técnicas 
executivas, e informações que direta ou indire-
tamente contribuem para o estudo do período, 
região, tendências etc. Através de exemplos 
de serviços realizados pelo nosso atelier e dos 
resultados positivos obtidos, expomos a nossa 
convicção da absoluta necessidade de um tra-
balho cooperativo entre os órgãos de proteção 
ao patrimônio, universidades, historiadores, 
conservadores-restauradores, cientistas da 
conservação, arquitetos e demais técnicos en-
volvidos, assim como as comunidades detento-
ras dos bens. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 O restauro dos demais altares deste projeto também foi apoia-
do pelos mesmos historiadores: Percival Tirapeli, Aracy Amaral, Carlos 
Lemos, Mozart Bonazzi da Costa e Benedito Lima de Toledo. O conjunto 
resultante do projeto mostrou interessantes coincidências no uso de 
cores, com particularidades bem notadas pelos especialistas, e que 
viriam a encontrar ligações em outros elementos do período colonial 
paulista restaurados por nós, alguns dos quais mencionaremos adian-
te. Demonstrou-se que o diálogo com os profissionais da história e 
museologia, destinatários por excelência do restauro da obra de arte, 
proporciona ao restaurador uma visão mais ampla e generosa do seu 
papel, permitindo-lhe contribuir com o enriquecimento do saber e da 
experiência estética sem abrir mão dos seus próprios princípios éticos.
No restauro do altar-mor e imagem da Igreja Matriz de São Vicente, 
SP, ensejado por um incêndio ocorrido em 2000 e realizado em 2008, 
adotou-se uma opção de restauro ainda mais incomum, que solucionou 
uma situação difícil do ponto de vista conceitual. Os elementos de maior 
importância, por serem tombados e terem papel cabal no restauro inter-
no da igreja, eram quatro colunas do século XVI, reaproveitadas numa 
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remontagem da década de 1920 com o 
acréscimo de um dossel, e a imagem 
do orago da igreja, datada do século 
XVIII. A abordagem destas peças via-se 
diante de um choque entre duas posi-
ções absolutamente legítimas: de um 
lado, a comunidade exigia o seu altar e 
sua imagem de volta, tal como estava 
habituada a vê-los, numa respeitável 
demonstração dos valores afetivos e 
de culto das peças a restaurar; do ou-
tro, o IPHAN propunha a consolidação 
e exposição dos elementos tombados 
tal como haviam ficado após o incêndio, 
entendendo que a reconstituição inte-
gral de elementos tão importantes, tão 
antigos e em tal estado conflitava com 
os princípios éticos de restauro.

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

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

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

Vicente após o restauro, 
mostrando a solução inusual 

elaborada conjuntamente. 
(Foto de Victor Hugo Mori, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 3: A montagem gráfica 
feita conforme as medidas 

coincidentes dos componentes 
dos altares dos sítios Santo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Revela características plásticas mais variadas e eventualmente 
bastante diferentes do que o descrito por gerações anteriores de 
estudiosos;
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4. Há evidências de contato, relações de cooperação e troca entre os 
diversos núcleos de colonização deste território;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Fica, portanto, um duplo desafio: à minha categoria profis-
sional, para estreitar laços e hábitos com a academia; e a esta, para 
frequentar os nossos ateliês e andaimes. Há que superar lições antigas 
e comodismos, e sobretudo incorporar o costume de trabalhar juntos.
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Resumo
Retraçando paralelos entre os Santuários de 
Bom Jesus de Congonhas, nas Minas, e de Bom 
Jesus de Braga e de Matosinhos, ambos em 
Portugal, o artigo busca reforçar a ideia de um 
universo colonial altamente dinâmico, apesar 
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Bom Jesus de Congonhas, in Minas/Brazil, and 
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of a highly dynamic colonial universe, despite 
peripheral.
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Obra de Minas colonial, o Santuário do Bom Jesus de Congonhas (Fig. 1) 
se inclui no contexto dos chamados sacros montes. Tais lugares seriam 
recriações cenográficas, no Ocidente, da Via Crucis e demais cenas 
religiosas, estimuladas pelas dificuldades de ir à região de Jerusalém 
desde fins da Idade Média.

 Os obstáculos para a ida à Terra Santa tornaram-se maiores 
depois da conquista muçulmana de Constantinopla, em 1453, que fe-
chou caminhos orientais. A partir do século seguinte, o encorajamento 
da Contrarreforma às práticas devocionais, incluindo as peregrinações, 
reaqueceria os sacros montes.

 Assim, muitas vezes, o conceito por trás dessas montanhas 
sagradas é o de reviver os últimos caminhos de Cristo. Inclusive, do 
sentido de caminhada vem a denominação de Passos aos pontos do 
percurso. Formata-se a ideia a quase roteirizá-la, teatralizando-a e 
ritualizando-a. Assim, espacializa-se o ato mental de orar.

 Com uma estação a cada trecho, um episódio da Paixão é apre-
sentado, em forma de relevos ou grupos escultóricos. Um caráter mais 
realista foi estimulado pelas imagens da Contrarreforma, criando-se o 
que poderia ser associado a “quadros-vivos”.

 Então, retrocedamos à Europa de fins da Idade Média. Para a 
constituição dos chamados Caminhos da Cruz, primórdios do que se 
desenvolveria como sacros montes, geralmente um peregrino de volta 
da Terra Santa dava impulso à devoção em seu lugar de origem.

 Muitos Caminhos da Cruz surgiram na Alemanha do século XV. 
Houve, inclusive, o cuidado de suas medidas corresponderem às dis-
tâncias entre os pontos tidos como sagrados e então demarcados da 
Via Dolorosa de Jerusalém, onde se supõe que Jesus carregou a cruz. 
Assim, o fiel ocidental poderia sentir no cansaço do corpo o percurso 
cultuado.

 Tais Caminhos da Cruz se configuravam, normalmente, como 
colunas fazendo papel de estações, nas quais havia relevos esculpidos 
com cenas bíblicas, tornando qualquer lugar uma Jerusalém cenográ-
fica e participante da Paixão, por exemplo.
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 A ideia logo se espalhou por toda a Europa, simulacro artístico 
muitas vezes com início nas ruelas e estendendo-se até as encostas dos 
morros, nos arredores urbanos. Tais declives representariam a subida 
do Calvário, como se tinha feito em Görlitz, no leste alemão1. Houve, 
em fins do século XV, com o Santuário de Varallo, no norte italiano, a 
evolução formal do Caminho da Cruz para o Sacro Monte, em si:

Depois das colunas com baixos-relevos, usuais no século XV, o tema de-

senvolveu-se consideravelmente. De simples baixos-relevos, cada estação 

transformou-se numa capela, em que um grupo escultórico, pintado em 

cores naturais, evoca, de maneira realista, o episódio da Paixão que se 

quer comemorar.2

 A cenografia religiosa, somada ao cultivo da paisagem onde 
os sacros montes se instalavam, revelaria uma cristandade criadora 
de pequenos universos para se atingir o macrocosmo espiritual.

 Desloquemo-nos, então, para o século XIV, na Ermida de Santa 
Cruz, em montanha nos arredores de Braga, norte português. Aquela 
ermida entraria na esteira dos citados Caminhos da Cruz e originaria 
um dos mais belos sacros montes europeus. Assim, desde ao menos 
o século XIV, os devotos bracarenses peregrinavam para a montanha, 
em maio, na exaltação do culto.

1. BAZIN, Germain. O Aleijadinho e a escultura barroca no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
Record, 1990, pp. 226-227.

2. Ibidem, p. 229.

Fig. 1: Santuário do Bom Jesus 
de Congonhas, sec. XVIII/XIX. 
Foto do autor.
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 José Marques, da Universidade do Porto, indica como a devo-
ção ao Crucificado é antiga e ampla no norte de Portugal. Referindo-se 
especificamente ao ramal do culto à Vera Cruz na diocese de Braga, ele 
traz exemplos de invocações com a mesma raiz, muitas vezes referidas 
a aspectos particulares da Paixão de Cristo:

Santa Vera Cruz, Santa Cruz, Bom Jesus, Bom Jesus da Cruz, Bom Jesus 

da Boa Morte, Bom Jesus da Via-Sacra, Senhor dos Passos, Santos Passos, 

Senhor das Ânsias, Senhor dos Aflitos, Senhor da Agonia, Senhor Preso, 

Santas Chagas, Senhor do Alecrim, do Santo Lenho, etc.3

 Observamos que a última invocação apontada, a do Santo 
Lenho, se refere a devoções que acreditam ter como relíquia, inclusi-
ve, um pequeno fragmento da considerada verdadeira cruz de Cristo, 
achada por Santa Helena e distribuída na Idade Média.

 Voltemos à referida devoção de Santa Cruz na montanha dos 
arredores de Braga. Em 1629, com a fundação da Irmandade de Bom 
Jesus do Monte, tal devoção recebeu novo impulso. Realizando baila-
dos sacros nas festas anuais, a comunidade acumulou recursos para 
aumentar a capela e abrir a montanha, com acesso pontuado por pe-
quenos nichos, originários dos Passos. Também seria desta época o 
primeiro ermitão, a canalização das águas e a constituição de casas 
para romeiros.

 Porém, em 1710, como o projeto da comunidade estava pros-
perando, o deão reivindicou-o como seu, espoliando-o e fazendo-o 
decair4. Dez anos depois, o projeto foi retomado pelo influente arcebispo 
de Braga, D. Rodrigo de Moura Teles. Assim se investiu na constru-
ção das Capelas dos Passos com grupos escultóricos, conectadas por 
caminhos, fontes e escadório encimados por igreja. D. Rodrigo ainda 
mandaria escrever no pórtico do complexo: “Jerusalem Sancta restau-
rada e reedificada no anno de 1723”, bem ao espírito de “peregrinação 
de substituição” à distante terra bíblica.

 Ao longo do século XVIII, mesmo após a morte de D. Rodrigo, 
em 1728, a continuidade das obras daria a feição geral do Bom Jesus do 
Monte – apesar de os trabalhos se estenderem em sucessivas emprei-

3. [in] CORREIA, Manuel. Sangue e Água: percursos no Bom Jesus de Braga. Sintra: Ca-
leidoscópio, 2011, p. 28.

4. BAZIN, Germain. Op. Cit., p. 238.
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tadas até o século XIX. Então, muitos artistas e artífices trabalharam 
no Santuário, por muito tempo. O resultado é um vibrante circuito en-
fatizado pelo correr das águas. Canalizada em fontes ao longo de todo 
o complexo, a umidade da montanha circula pelo corpo barroco que ali 
se instalou. Assim, após o pórtico e caminhos em ziguezague entre os 
Passos, chega-se a um terraço, de onde se avistam as fontes no meio 
do Escadório dos Cinco Sentidos (Fig. 2).

 Germain Bazin especula que a ideia da escadaria de fontes 
pode ter sido inspirada por uma similar, em menor escala, construída 
no século XVII e até hoje presente no antigo mosteiro de Tibães, próxi-
mo de Braga. Subindo a encosta, a escadaria do mosteiro é pontuada 
por sete fontes-retábulos5, encimadas por capela. Quando visitamos 
tal obra, tímida entre verdes e musgos (Fig. 3), imaginamos o quanto 
supostamente teria brotado dali, inclusive influências que chegariam 
ao outro lado do oceano.

 Tibães fazia parte da rede de mosteiros beneditinos, também 
fortes na Alemanha, onde o rococó se espraiava nas decorações e pu-
blicações do século XVIII. Tais referências poderiam ter influenciado 
as rocalhas na talha de Tibães, cujas variedades também apareceriam 
no Brasil.

 Voltando ao Escadório do Bom Jesus do Monte, a água que es-
corre pelas fontes dedicadas a cada um dos cinco sentidos verte na Fonte 
das Cinco Chagas, na base da subida – daí seu sentido barroco e teológi-

5. Ibidem, p. 242.

Fig. 2: Escadório dos Cinco 
Sentidos no Santuário do Bom 
Jesus do Monte, sec. XVIII, 
Portugal. Foto do autor. 
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co. Bazin, em nota, lembra que “Santo Agostinho já dizia que o homem, 
pecando pelos Cinco Sentidos, foi resgatado pelas Cinco Chagas”6.

 Interessante observar que estas “cinco chagas”, associadas às 
“benditas fontes” profetizadas por Isaías e simbolizando os sofrimentos 
da Paixão, também seriam representadas no equivalente Santuário do 
Bom Jesus de Congonhas. Normalmente relacionadas aos cravos nos 
punhos e pés de Cristo, juntamente com seu peito trespassado por 
lança, as “cinco chagas” a escorrerem estariam presentes no brasão 
da Irmandade congonhense – como se pode ver nas cartelas sobre sua 
portada e no fecho do arco-cruzeiro.

 Em Braga, o Escadório dos Cinco Sentidos conduzia à antiga 
igreja mandada construir por D. Rodrigo e completada em 1725. De for-
ma elíptica, “aproximava-se daquela tradicional do martyrium e melhor 
reproduzia a igreja do Santo Sepulcro”7. Assim, a igreja de Jerusalém, 
na parte circular que abriga a suposta tumba de Cristo, estaria bem 
emulada em Braga.

6. Ibidem, p. 254 (nota 1).
7. Ibidem, p. 244.

Fig. 3: Escadaria de fontes-
retábulos no Mosteiro de 

Tibães, sec. XVII, Portugal. Foto 
do autor.
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 Em 1837, como continuação do 
Escadório dos Cinco Sentidos, fez-se a 
Escadaria das Virtudes Teologais. Esta 
obra, entretanto, artisticamente, seria 
mais pobre que a barroca, refletindo a 
decadência das artes8, como também 
aconteceu em Minas.

 Carlos Amarante, arquiteto da 
igreja neoclássica que substituiria a elíp-
tica de D. Rodrigo, escreveu, no desenho 
que fez do Santuário bracarense antes 
das reformas (Fig. 4): “De vários lugares 
do monte descobre-se o mar a uma dis-
tância de cinco a seis léguas e os mon-
tes de Loura e Gerez à distância bem 
maior”9. Tecendo novas relações entre 
Braga e Minas, a nota lembraria a admi-
ração dos visitantes com a vista para as 
montanhas do adro de Congonhas.

 Em 1774, estava a se preparar 
um jubileu para o Bom Jesus de Braga. 
Planejava-se festa grandiosa, além de cortejo com várias alegorias re-
presentando a universalidade católica, aberto com trombeta de ouro e 
várias alas10 (não deixaria de lembrar o colonial Triunfo Eucarístico de 
Ouro Preto). Mas rivalidades eclesiásticas e novos tempos, não barrocos, 
abortaram o festival bracarense e, de certa forma, o próprio Santuário 
do Bom Jesus do Monte.. Eliminou-se algo que talvez perdura no cato-
licismo popular brasileiro, com o Jubileu do Santuário de Congonhas, 
por exemplo, sendo uma das principais festas da cidade, até hoje.

Figuras prosaicas
No livro intitulado Descripção do Sanctuario do Bom Jesus do Monte da 
cidade de Braga, de Manoel Antonio Vieira, publicado em Lisboa, em 
1793, há a indicação de duas esculturas nas quais agora nos deteremos. 

8. Ibidem, p. 245.
9. Ibidem, p. 253.
10. Ibidem, p. 253.

Fig. 4: Desenho descritivo do 
Bom Jesus do Monte, Carlos 
Amarante, 1789, Arquivo do 
Santuário, Braga, Portugal. In 
OLIVEIRA, 2011, p. 60.
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A primeira, na Capela da Ceia, dos Passos bracarenses, é “hum bem 
figurado Mancebo vestido de huma decente casaca, sustentando huma 
coberta nas mãos, em acção de servir à Mesa”11.

 A segunda, na Capela da Cruz-às-Costas, é “huma das duas 
mulheres (que tão somente se achão nesta Capella) com hum menino 
no collo acariciando-o officiosa, com amorosas meiguices maternaes, 
olhando ambos consternados para o Senhor”12.

 Estas duas figuras trazem características prosaicas – não ne-
cessariamente obrigatórias na cena – que têm equivalências nos Passos 
de Congonhas, esculpidos por Aleijadinho e sua oficina no final do sécu-
lo XVIII. Quanto ao mancebo de Braga, temos a suposta casaca vestindo 
um servo da Ceia mineira, vestuário este mais próximo do setecentista 
do que as túnicas da Antiguidade13. Inclusive se apresenta, em Minas, 
o pano “sustentado”, entretanto, não nas mãos, mas no ombro direito 
da imagem.

 Quanto à outra figura, também existe, na equivalente Capela da 
Cruz-às-Costas mineira, uma dupla de mulheres. Uma delas traz bebê 
no colo e olha “consternada” para o Cristo.

 A Bíblia não apresenta esses detalhes da cena tal como a 
Descripção de Vieira, nem do colo, nem do olhar. O episódio, relatado 
por São Lucas, cap. 23, v. 27-28, apenas narra: “E seguia-o uma grande 
multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamen-
tavam. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse – Filhas de Jerusalém, 
não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos 
filhos”. Desta forma, simplesmente encontrar esses detalhes em Minas 
– além do pano e casaca setecentista no mancebo – sem conhecer a 
Descripção de Vieira, seria muita coincidência.

 Já quanto à figura principal, as relações continuam. Tanto no 
Cristo do Passo do Horto bracarense como no seu equivalente mineiro, 
as gestualidades se aproximam14. Todas essas semelhanças entre os 

11. VIEIRA, Manoel Antonio. Descripção do prodigioso augusto Sanctuario do Bom Jesus 
do Monte da cidade de Braga, antigamente nomeado de Santa Cruz. Lisboa: Oficina de 
Antonio Rodrigues Galhardo, 1793, p. 39.

12. Ibidem, p. 79.
13. ANDRADE RIBEIRO DE OLIVEIRA, Myriam. Aleijadinho, Passos e Profetas. Belo Ho-

rizonte: Editora Itatiaia, 2002, p. 32.
14. OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Os Passos de Congonhas e suas restaurações. 

Brasília: IPHAN, 2011, p. 74.
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Passos de Braga e Congonhas nos parecem ser mais indícios de que a 
fonte para Aleijadinho não era somente a Bíblia – e que a Descripção de 
Vieira, ou obra equivalente, poderia ser conhecida em Minas colonial.

 Não se pretende rebaixar a obra de Aleijadinho, mas, muito 
pelo contrário, julgá-la culta no universo de referenciais, sem perder 
o tom popular que tanto a distingue. Referências iconográficas não 
explicam a força que faz tantos fiéis e estetas se identificarem com 
tais imagens, permitindo a porosidade de sua apreciação do campo 
religioso para o artístico.

Devoção ao Bom Jesus de Matosinhos
Narra-se no Novo Testamento que, após a crucificação, José de 
Arimateia e Nicodemos desceram o corpo de Jesus e envolveram-no  
com o sudário a ser sepultado. Fora da narrativa bíblica e contado como 
lenda em Portugal, esse Nicodemos ainda desempenharia importante 
papel para o culto ao Bom Jesus de Matosinhos e, consequentemente, 
para o correspondente Santuário de Congonhas.

 Diz-se que Nicodemos, impressionado com a experiência da 
morte de Cristo e sob forte inspiração, teria esculpido imagens de Jesus 
crucificado. Para evitar que elas fossem destruídas em tempos ainda de 
perseguição ao cristianismo, Nicodemos jogou-as ao mar. Muito depois, 
uma delas, segundo a lenda, teria chegado à praia de Matosinhos, no 
norte de Portugal. Faltava-lhe um braço, mas a imagem foi recolhida e 
levada ao mosteiro medieval de Bouças, próximo, onde passou a ser cul-
tuada. Mandaram-lhe esculpir vários braços, mas nenhum se ajustava.

 Até que uma mulher na mesma praia apanhando lenha se de-
parou com um pedaço de madeira estranho, que foi levado para casa. 
Quando a mulher o jogou no fogo, o estranho pedaço de madeira, de 
repente, saltou, o que aconteceu repetidas vezes. Ao ver a cena, sua 
filha, que era muda, teria falado, milagrosamente: — Não, mãe! É o braço 
do Bom Jesus!

 Assim, apresentado aos monges, conta-se que aquele seria o 
braço que até hoje se encontra no Cristo – que foi transferido do mostei-
ro de Bouças para a Igreja Matriz de Matosinhos, sua localização atual.
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 A história lembraria episódio narrado na barroca Bahia, quanto 
a um bracinho de imagem de Menino Jesus. O episódio renderia soneto 
de Gregório de Matos:

O todo sem a parte não é todo,

A parte sem o todo não é parte,

Mas se a parte o faz todo, sendo parte,

Não se diga, que é parte, sendo todo.

(...)

Não se sabendo parte deste todo,

Um braço, que lhe acharam, sendo parte,

Nos disse as partes todas deste todo15.

 Voltando à imagem do Bom Jesus de Matosinhos, encontrada 
na praia portuguesa, uma peculiaridade daquele Cristo é ter o olho es-
querdo voltado para o céu e o direito para a terra – simbolizando dupla 
condição, divina e humana.

 Em Lucca, na Toscana, outra imagem, chamada de Santo Volto, 
tem lenda semelhante. Encontrada em praia italiana, também foi atri-
buída a Nicodemos. Mas, independentemente de lenda, tanto o Bom 
Jesus de Matosinhos quanto o Santo Volto de Lucca apresentam ca-
racterísticas de escultura medieval e, mais especificamente, românica.

 Com a fama de sua imagem milagrosa, a igreja de Matosinhos 
passou a receber peregrinos em romaria, o que fez com que o templo 
fosse ampliado pelo arquiteto Nicolau Nasoni, em meados do século 
XVIII.

 As obras de ampliação em Matosinhos contaram com ofertas, 
inclusive, dos emigrados para a mineração no Brasil. Estes ofertan-
tes, depois, poderiam ter destinado recursos para o correspondente 
Santuário de Bom Jesus a ser construída nas próprias Minas. Assim, 
próximo ao oceano e ao redor de uma imagem que se conta emergi-
da dele, o culto ao Bom Jesus de Matosinhos seguiria esse povo do 
Atlântico, mesmo quando distante.

 De fato, lendas e cultos a imagens que emergem das águas são 
arraigados na cultura luso-brasileira desde tempos coloniais. Similar 

15. MATOS, Gregório de. O todo sem a parte não é todo. Disponível em: www.wikisource.
org. Acesso em 13 jun. 2018.
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ao Bom Jesus de Matosinhos, de 
Portugal, temos o Bom Jesus de 
Iguape, achado em uma praia do 
litoral sul de São Paulo.

 Também similar é a 
história de Nossa Senhora 
Aparecida, encontrada nas 
águas do Rio Paraíba, enquanto, 
conta-se, pescavam para o futu-
ro Conde de Assumar. Ele tinha 
vindo do reino tomar posse do 
governo conjunto de São Paulo 
e Minas, o que ocorreu na igreja 
paulistana carmelita, e seguia 
pelo caminho do Paraíba para 
exercer o cargo em Mariana.

 Temos ainda Nossa 
Senhora de Nazaré, em Belém, 
imagem achada no igarapé do 
Murutucu pelo caboclo Plácido, 
segundo conta a tradição. 
Levada, inclusive, para o Palácio 
do Governador, a imagem desa-
parecia para ressurgir em seu 
antigo ambiente aquático, sobre 
o qual se ergueu a atual basílica. 
O Círio de Nazaré (Fig. 5) e o cul-
to a Nossa Senhora Aparecida estão entre as maiores manifestações 
religiosas do mundo. Correndo entre elas, a simbologia da água como 
substância regeneradora, da limpeza e do batismo. Um retorno a nosso 
estado mais puro e mineral.

 Voltando ao Bom Jesus, similarmente aos jubileus de setembro 
do Santuário de Congonhas, até hoje se realizam as festas da Matriz de 
Matosinhos, em Portugal, sete semanas após a Páscoa. Ao redor da 
igreja lusa, onde está a imagem milagrosa, há espécies vegetais como 
castanheiro-da-índia, japoneira, oliveira, palmeira-da-china, carvalho, 
palmeira-das-canárias. Tudo como que reflete o antigo projeto universal 

Fig. 5: Círio de Nazaré, em 
Belém do Pará. Foto do autor.
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português, já que seu sebastianismo pressupunha levar a fé cristã a 
todo o mundo.

 Ainda, no adro da igreja de Matosinhos, suas capelas, com fi-
guras de madeira policromada, de João José Braga, representando 
Passos da Paixão, também lembram algo de Congonhas. Entretanto, 
esses Passos lusos são da virada do século XVIII para o XIX16, portanto 
tardios para terem tido suficiente tempo de influência sobre a concepção 
mineira. Além do mais, a disposição espacial das capelas, no adro de 
Matosinhos, não apresenta a declividade de Bom Jesus do Monte, confi-
gurada em começos do século XVIII – e que logo veríamos em Congonhas.

 Assim, para concluir, as devoções ao Bom Jesus de Matosinhos 
e ao Bom Jesus do Monte, associadas a seus respectivos santuários no 
norte de Portugal, são diversas. A primeira, como dito, originou-se no 
culto a uma imagem com características medievais, especificamente 
românicas, do século XII17, mas cuja lenda diz ser da época de Cristo, 
até hoje venerada em Matosinhos.

 Já a devoção ao Bom Jesus do Monte, em Braga, está relacio-
nada ao culto à Santa e Vera (Verdadeira) Cruz de Cristo, cuja tradição 
conta ter sido encontrada por Helena no século IV, em Jerusalém. Parte 
desta cruz de madeira, apesar de supostos fragmentos espalhados, 
estaria no Vaticano.

 De qualquer forma, ambas as devoções, ao Bom Jesus de 
Matosinhos e ao Bom Jesus do Monte, são “cristológicas” (para diferenciá-
-las de outra grande corrente católica, “mariana”). Mais especificamente, 
referem-se ao episódio da crucificação. Assim, cultuam o Crucificado.

 O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas, ou 
Bom Jesus de Congonhas, resultou das duas devoções do norte por-
tuguês anteriormente descritas. Quanto ao Bom Jesus de Matosinhos, 
Congonhas herdou a devoção em sentido litúrgico e teológico propria-
mente dito. Quanto ao Bom Jesus do Monte, Congonhas herdou influên-
cias na configuração arquitetônica, artística e mesmo paisagística.

16. PEREIRA DA SILVA, Liliana Maria. A fé, a imagem e as formas: a iconografia da talha 
dourada da igreja do Bom Jesus de Matosinhos. Porto: 2011, p. 101.

17. OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Os passos..., p. 24.



225

As devoções marianas e suas relações
com a cristandade luso-brasileira na São Paulo Colonial

Marian devotions and their relationship with Luso-Brazilian Christianity
in Colonial São Paulo

Maria José Spiteri Tavolaro Passos 
Universidade Cruzeiro do Sul, Brasil

mariajosespiteri@gmail.com

Resumo
No Brasil Colonial, o catolicismo embasou-se na 
noção de Cristandade, herança da tradição teoló-
gica medieval que foi levada às colônias lusitanas e 
hispânicas na América, tornando-se uma extensão 
dessa Cristandade no além-mar. Essa concepção 
deu origem a princípios religiosos que guiaram 
os passos daqueles que viviam nas novas terras, 
orientando a fé e a moral e influenciando também 
suas crenças e atitudes. A hagiografia mostrou-
-se nesse meio como um poderoso instrumento 
catequético, difundindo as virtudes e os modelos 
de conduta para o “bom cristão”. Nesse contexto, a 
promoção do culto aos santos foi de fundamental 
importância, para o que concorreram os religiosos 
e membros das fraternidades leigas que reuni-
ram nos espaços sagrados um extenso repertório 
iconográfico sob a forma de pinturas, esculturas 
e objetos que refletiam as orientações nortea-
doras das ações dos fiéis nas terras coloniais. 
Tendo como ponto de partida os remanescentes 
escultóricos representados pelas imagens sacras 
em igrejas paulistas, o presente trabalho analisa 
as devoções marianas, estabelecendo possíveis 
relações entre o universo religioso, a sociedade 
colonial e a cristandade luso-brasileira.

Palavras-chave
Devoções marianas; escultura devocional; Brasil 
Colônia; São Paulo.

Abstract 
In Colonial Brazil, Catholicism was based on the 
notion of Christianity. It is a legacy of the medie-
val theological tradition that was brought to the 
Portuguese and Hispanic colonies in America. 
This conception gave rise to religious principles 
that guided the behavior of those who lived in the 
new lands, guiding faith, morals and also influen-
cing their beliefs and attitudes. Hagiography was 
used as a powerful catechetical tool for the disse-
mination of virtues and models of conduct for the 
“good Christian”. The cult of saints was important, 
being spread by religious and brotherhoods. In 
the sacred spaces they gathered an extensive 
iconographic repertoire in paintings, sculptures 
and objects that reflected the guidelines of the 
actions of the faithful in colonial lands. Based on 
devotional imagery from that period present in 
churches of São Paulo, the present work analy-
zes Marian devotions, establishing relationships 
between the religious universe, colonial society 
and Luso-Brazilian Christianity.

Key Words
Marian devotions, devotional imagery, Brazilian 
colonial period, São Paulo.
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Introdução
Durante o período colonial brasileiro a produção escultórica dirigida 
aos espaços religiosos foi bastante significativa. De início importadas 
da Europa e posteriormente produzidas na própria colônia por artesãos 
portugueses e brasileiros, essas obras que envolveram desde elemen-
tos ornamentais e imagens de santos se espalharam pelos templos e 
espaços católicos.

 Apresenta-se aqui um estudo a respeito de alguns conjuntos de 
esculturas devocionais presentes em terras paulistas remanescentes 
do período compreendido entre o século XVI e princípio do XIX, com 
ênfase para recorrências iconográficas e suas possíveis relações com 
a sociedade colonial brasileira e paulista. Para tanto, convém destacar a 
noção de Cristandade vigente no período, uma herança de uma tradição 
teológica medieval, que foi levada às colônias portuguesas, tornando-as 
uma extensão da metrópole no além-mar.  

 Conforme definido por Eduardo Hoornaert1 essa Cristandade, 
que envolvia um sistema de relações estabelecidas principalmente 
entre Igreja e Estado, nos remete ao século IV, quando Constantino 
assumiu o Império Romano e, posteriormente passou a defender e pro-
mover a religião cristã. Desde então, a Igreja passou a ser identificada 
como o Império Cristão, o que aplicou tanto na vertente romana, como 
na franca e na germânica.

 A associação entre os poderes celestiais e terrenos encontrou 
em Portugal um terreno propício. As tradições lusitanas reuniam dife-
rentes narrativas envolvendo alguns de seus mais importantes monar-
cas, como D. Afonso Henrique (o que teria sido incumbido de fundar o 
Império de Cristo)2, D. Sebastião (aquele que desapareceu combatendo 
os mouros e defendendo a fé cristã)3, e D. João IV (que restaurou a mo-

1. HOORNAERT, Eduardo et. al. História da Igreja no Brasil: ensaio da interpreta-
ção a partir do povo. Primeira época - Período Colonial. Petrópolis: Vozes, 2008.

2. Para os portugueses, sua condição de “nação escolhida” estaria ligada à historia de 
Dom Afonso Henriques (século XII): segundo o cronista Fernão Lopes, a Virgem Ma-
ria teria aparecido à Dom Egas Moniz, marcando o menino como o escolhido para 
uma missão religiosa. Posteriormente Dom Afonso Henriques narraria uma aparição 
de Cristo, na qual Ele incumbiria o próprio Dom Afonso de formar um reino “sobre 
terra firme”, seu novo Império. - Tal aparição, narrada pelo rei em documento redigido 
em Coimbra em 20 de outubro de 1153, teria sido registrada em texto apócrifo de Frei 
Bernardo de Brito, publicado em 1602. Cf. MATTOSO, Jose ́. Portugal medieval: novas 
interpretações. Louşã, Imprensa Nacional, 1985. p. 14, apud AZZI, Riolando. A teologia 
católica na formação da sociedade colonial brasileira. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 17.

3. Dom Sebastião tornou-se uma figura mítica na história portuguesa, ao morrer muito 
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narquia portuguesa após o domínio espanhol, mostrando a predileção 
de Deus pelos reis de Portugal)4 e conferiam ao povo português uma 
missão político-religiosa de expandir na Terra a fé e o reino de Cristo. A 
expansão desse império cristão se faria por diferentes medidas, entre 
elas a conquista de novos territórios e a cristianização de áreas colo-
niais, especialmente na América. Desse modo, o Império Português se 
tornaria o novo Império de Deus na Terra e, consequentemente, como 
herdeira de seus colonizadores, a sociedade luso-brasileira passou a 
ter também um caráter sacral e as manifestações da vida cotidiana 
eram envolvidas pela fé.  

 Segundo Riolando Azzi5 essa Teologia da Cristandade era uma 
afirmação para a nacionalidade lusitana, que encontrava nas diferentes 
teologias coloniais (da Reino Católico, a da Conquista, a do Povo Eleito 
etc) uma justificativa da religião para diversas ações agressivas dos 
portugueses enquanto colonizadores. 

 Segundo as Teologias do Reino Católico e da Conquista, 
os portugueses se distinguiam dos outros povos que habitavam a 
Península Ibérica - espanhóis e mouros; as Teologias da Conversão e 
da Escravidão, fundamentavam as ações ligadas à conversão dos indí-
genas e à escravização dos negros, associando as duas práticas a opor-
tunidades de salvação dessas populações consideradas como pagãs ou 
ainda portadoras de dívidas para com Deus; as Teologias da Inquisição 
e da Guerra justificavam a segregação dos judeus, a inquisição e as 
batalhas realizadas na disputa de terras com franceses e holandeses, 
estabelecendo associações entre esses embates e as guerras santas 
medievais, ou seja uma nova versão da defesa do território católico da 
posse dos “hereges”. 

jovem (1554-1578) na batalha de Alcacer-Quibir, em 4 de agosto de 1578, durante 
uma cruzada que tinha por objetivo conter o poderio árabe na África, e expandir a 
Cristandade lusa, conforme os versos de Camões em Os lusíadas. D. Sebastião nasceu 
em uma época em que muitos judeus acreditavam que a chegada do Messias estava 
próxima; ao mesmo tempo católicos “se empolgavam com a ideia messiânica”, Por-
tugal realizava conquistas territoriais e aguardava-se pela chegada de um rei que 
estenderia o império cristão por todo o mundo. Ibidem, p. 18.

4. Entre 1580 e 1640 Portugal e suas colônias estiveram sob domínio espanhol e coube 
a D. João IV a restauração da monarquia portuguesa, desde então esse rei passou a 
ser visto como o “Redentor Português” e sua atitude teria promovido uma predileção 
de Deus pelos reis lusitanos. Ibidem, p. 19.

5. Ibidem, p. 248.
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 Já no contexto luso-brasileiro, a Teologia do Povo Eleito ope-
rava como um conjunto de “elaborações doutrinárias” que se inter-rela-
cionam, e favoreciam não apenas o exercício do poder, como também a 
aceitação da vida no além-mar, fundamentando e conferindo um status 
diferenciado à população colonial. 

 Todas essas concepções deram origem a princípios religiosos 
que orientaram a fé e a conduta dos colonos nas novas terras, o que 
se dava com a forte presença do culto aos santos. A hagiografia mos-
trou-se em todo o contexto colonial latino-americano como um pode-
roso instrumento catequético, difundindo as virtudes e os modelos de 
conduta para o “bom cristão”. Religiosos e membros das fraternidades 
leigas reuniram nos espaços sagrados um extenso repertório icono-
gráfico sob a forma de pinturas, esculturas e objetos que refletiam as 
orientações norteadoras das ações dos fiéis nas terras coloniais. 

As recorrências iconográficas
Com o objetivo de estabelecer, com base na imaginária religiosa cató-
lica presente na São Paulo colonial, algumas relações entre o universo 
religioso e a sociedade colonial luso-brasileira analisaremos alguns 
conjuntos de exemplares remanescentes das esculturas devocionais 
das igrejas paulistas da capital, litoral e interior, destacando entre 
as principais devoções católicas de então, aquelas ligadas à figura 
de Maria.

 Ressalta-se aqui que tudo o que pudesse de alguma forma 
representar a metrópole no Brasil fortalecia os laços entre os dois ter-
ritórios. Assim, as heranças devocionais, as trasladações de imagens e 
relíquias de santos de Portugal para o Brasil ratificavam a ideia de uma 
“cristandade brasileira” e sua íntima ligação com Portugal.

 Segundo o historiador da arte Louis Réau6 as principais de-
voções católicas podem ser divididas em quatro grupos básicos: a 
Virgem Maria, a Sagrada Família de Jesus, Deus Pai-Filho-Espírito Santo 
e os Santos Patronos (incluindo-se aqui religiosos, mártires, profetas 
e outros). 

6. RÉAU, Louis. Iconografia del arte Cristiano: iconografía de los santos. Barcelona: Edi-
ciones de Serbal, 2001. 3v.



229

As devoções marianas e suas relações com a cristandade luso-brasileira...  |  Maria José Spiteri Tavolaro Passos 

 Observa-se que, com relação às questões devocionais, é 
possível encontrar algumas recorrências em cada época ou ainda em 
cada região. Ao desenvolvermos nossa pesquisa a respeito da imagi-
nária devocional de uso retabular em São Paulo7, especialmente entre 
os séculos XVII e início do XIX, observamos um predomínio de exem-
plares relacionados à figura de Cristo, especialmente aquelas ligadas 
às representações dos Passos da Paixão8.

 Paralelamente, foi identificada a presença de diferentes san-
tos patronos, sobretudo do gênero masculino, muitos deles ligados a 
ordens religiosas, entre os quais podemos destacar: Santo Antônio e 
Santo Antônio Categeró9, São Benedito, São Francisco das Chagas, 
Santo Elias e Eliseu, São João da Cruz, São Bento, Santo Amaro, Santo 
Inácio e São Francisco Xavier, algumas figuras femininas como Santa 
Tereza, Santa Catarina, mártires como São Sebastião e também aque-
les ligados à família de Cristo, especialmente São José, Santana e São 
Joaquim.

 Mas foi sobretudo no universo das devoções marianas, que 
localizamos a grande maioria dos exemplares e a respeito das quais 
passaremos a tratar. 

As devoções marianas e sua relação
com o mundo luso-brasileiro

Entre todas as figuras bíblicas femininas Maria foi a que recebeu maior 
destaque no catolicismo. O culto mariano foi oficializado no Concílio de 
Éfeso (431 d.C.), quando se passou a considerar Maria não apenas como 
“mãe”, mas também a “esposa mística de Deus encarnado”.

7. SPITERI TAVOLARO PASSOS, Maria José. Imaginária retabular colonial em São Paulo: 
estudos iconográficos. 2015. Tese de doutorado. Instituto de Artes da Universidade 
Estadual Paulista, São Paulo, 494 p. 

8. SPITERI TAVOLARO PASSOS, Maria José. “A escultura religiosa no período colonial 
em São Paulo: um estudo dos grupos da Paixão em terras paulistas” [in] Imagem 
Brasileira. n. 7. Belo Horizonte: Centro de Estudos da Imaginária Brasileira, 2013. 
pp. 162-171.

9. Também chamado Santo Antônio Noto em Portugal, Itália e em Minas Ge-
rais (Brasil). O mesmo santo pode ser identificado ainda em algumas loca-
lidades brasileiras como Santo Antônio de Cartegerona, Catigiró e outras 
corruptelas semelhantes. 
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 Na Península Ibérica o culto mariano teve raízes na cultura 
pré-cristã, quando estaria associado à Mãe-Terra. A relação dos portu-
gueses com a devoção à Maria se estreitou gradativamente ao longo da 
Idade Média e, no século XIII, sobretudo por influência dos franciscanos, 
o culto à Virgem ganhou força, quando esta passou a ser tratada pelo 
vocativo de “Nossa Senhora”, título a ela conferido no século V, na Síria 
e popularizado no Ocidente durante a Idade Média, especialmente por 
São Bernardo, da ordem de Cister.

 Bartolomeu Lourenço de Gusmão, em um sermão de 20 de 
abril de 1712, assim descreveria essa relação entre o povo português e 
a Virgem Maria:

Enfim, é o Reino de Portugal filho adotivo da Senhora; quereis saber desde 

quando? Desde que é Reino. Acabava Cristo de aparecer na Cruz ao nosso 

primeiro Rei D. Afonso Henriques no Campo de Ourique, e de fundar nele, 

e em seus sucessores, o Reino de Portugal, com as regalias de Imperio 

seu, e de seu amado: Volo en te et in semine tuo Imperium mihi stabilire, 

et erit mihi Regnum pietate dilectum. [...] O tributo que aquele Rei impôs 

ao Reino, foi de cinquenta escudos de ouro, mas não para Cristo, senão 

para a Senhora, que ainda hoje se pagam a sua amada Casa de Santa Maria 

de Claraval.[...] Assim ficou vinculado ao Reino de Portugal desde o seu 

primeiro nascimento o glorioso morgado de filho da Senhora, e filho tão 

parecido ao nosso do Evangelho, que não julgarei que João e Portugal foram 

dois filhos diferentes, senão o mesmo filho adotado em diversos tempos.10 

 Essa mesma devoção dos portugueses à Virgem foi transferida 
às colônias. As ordens religiosas e confrarias tiveram em toda a América 
de colonização ibérica um papel fundamental na difusão das múltiplas 
devoções marianas, que operavam também como um elemento agre-
gador, sendo associadas aos diferentes grupos do mundo colonial: 
europeus, negros, indígenas, mestiços. Desse modo, as imagens das 
Virgens, em suas diferentes invocações, estão entre as mais frequentes 
representações sagradas encontráveis nas igrejas brasileiras.

 No meio luso brasileiro Maria tornou-se não apenas protetora, 
como também conquistadora visto que entre as primeiras devoções 
marianas no Brasil estiveram as de Nossa Senhora da Esperança, Nossa 

10. Obras diversas de Bartolomeu Lourenço de Gusmão. São Paulo, Melhoramen-
tos, 1934. pp. 91-92 apud SPITERI TAVOLARO PASSOS, Maria José. 2015, 
Op. Cit., p. 234.
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Senhora da Glória, Nossa Senhora dos Mares, Nossa Senhora da Boa 
Viagem, ou seja, aquelas ligadas à situações milagrosas e à gratidão dos 
portugueses pela vitória contra os perigos da travessia do Atlântico. 
Seguem-se a essas aquelas que acompanham o plano de colonização, 
correspondendo à proteção da nova terra contra os inimigos e as guer-
ras, a Virgem assume nessas ocasiões a posição da guerreira. 

 O período de dominação espanhola (1580-1640) trouxe para 
o Brasil, e São Paulo, invocações como as de Nossa Senhora do Pilar, 
Nossa Senhora de Montserrat, Nossa Senhora da Penha de França e 
outras provenientes da hispano-América, como Nossa Senhora de 
Copacabana e Nossa Senhora de Guadalupe, encontráveis em outras 
localidades brasileiras. 

 O período da restauração da coroa portuguesa favoreceu a 
difusão de devoções como Nossa Senhora do Livramento. Porém, em 
1646, como símbolo de sua gratidão pela restauração portuguesa, D. 
João IV consagrou a nação à Nossa Senhora da Conceição11.

 Nossa Senhora da Conceição ganhou maior espaço entre as 
devoções a partir do século XVIII, surgindo como uma representação 
do período áureo da economia do Brasil Colonial, o da exploração das 
minas de ouro e pedras preciosas.  E simbolicamente? 

 Dedicar o reino de Portugal, então restaurado após o domínio 
espanhol, à Imaculada Conceição poderia conduzir a uma associação 
entre o reino e a pureza e fidelidade que a Virgem dedicaria a Deus. 
Como sua madrinha, Maria, a escolhida para trazer ao mundo Aquele que 
conduziria a humanidade à salvação, Portugal e suas colônias, haviam 
assumido fielmente a missão da construção do Império de Cristo na 
Terra, ratificando assim uma imagem de cristandade e de povo eleito.

 No universo colonial luso-brasileiro a presença da Virgem Maria 
se tornou uma constante e, seus exemplos como modelo de perfeição 
feminina, acompanhavam a vida dos colonos, da gestação à morte, sen-
do as suas muitas invocações objeto de estudo de diferentes autores 
como os levantamentos pioneiros de Frei Agostinho de Santa Maria, 

11. “[...] à consagração de Portugal e suas colônias a Maria como ‘promessa’ que cum-
priu D. João IV no dia 25 de março de 1646, em gratidão pela restauração portuguesa 
após o domínio espanhol (1580-1640)”. HOORNAERT, Eduardo et. al., Op. Cit., p. 249.
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publicados já no século XVIII, no Santuário Mariano12, aos quais se segui-
ram muitos outros entre os quais destacamos mais recentemente os de 
Hector Schenone e especificamente no Brasil, Nilza Botelho Megale13.

Maria no contexto colonial brasileiro
Nos textos bíblicos Maria é apresentada como a serva fiel a Deus, pura 
e cheia de virtudes.  Simbolicamente, sua postura se opõe à de Eva, 
aquela que teria levado Adão ao pecado e, como consequência, toda a 
humanidade à posição de “filhos degredados”, destinados a viver em um 
“vale de lágrimas”, conforme encontramos na oração da Salve Rainha14, 
na qual se exalta a figura de Maria, apresentando-a como uma nova Eva, 
porém “cheia de graça”, misericordiosa e protetora.

 Essas polaridades determinaram no mundo colonial dois tipos 
básicos de mulher: a primeira geralmente europeia, branca, dedicada 
ao lar e à família, que via no sexo apenas a função de procriar e que se 
responsabilizava no âmbito doméstico pela transmissão da religiosida-
de católica15; essa mulher que tinha ao seu lado muitas vezes a figura 
ancestral de Santana Mestra, a mãe que ensina o catecismo à filha16. 

 Como ocorre em grande parte da arte ocidental, Maria é re-
presentada como a senhora branca. A pele branca, poderia estar rela-

12. SANTA MARIA, frei Agostinho de. Santuário Mariano e historia das imagens mila-
grosas de Nossa Senhora: tomo decimo, e ultimo. Lisboa Occidental, na Officina de 
Antonio Pedrozo Galram com todas as licenças necessarias, anno de 1723. Rio de 
Janeiro: INEPAC, 2007. 

13. A esse respeito sugere-se os excelentes trabalhos: MEGALE, Nilza Botelho. 
Invocações da Virgem Maria no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1998; SCHENONE, 
Héctor. Santa Maria: Iconografía del arte colonial. 1a. Ed. Buenos Aires: Edu-
ca, 2008.

14. Salve Rainha (oração católica)
Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! 
A vós bradamos, os degredados filhos de Eva; a vós suspiramos, gemendo e chorando 
neste vale de lágrimas. 
Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei; e depois 
deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, 
ó doce sempre Virgem Maria. 
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.  
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

15. HOORNAERT, Eduardo et. al., Op. Cit., p. 372.
16. Santana, mãe de Maria pode em alguns contextos ser interpretada como um 

símbolo da casa-grande ensinando o catecismo à senzala.
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cionada ao amarelo, cor mais luminosa do espectro e que pode estar 
relacionada à representação simbólica de uma ligação com o divino17.

 Assim, podemos entender o quão polêmica pode ter sido a 
pintura de Manuel da Costa Ataíde executada no forro da Igreja de São 
Francisco, em Ouro Preto, na qual o artista representou a Virgem com 

17. Enquanto a figura da mãe de família, grande senhora da propriedade rural está 
associada às imagens de Maria ou de Santana, encontra-se no lado masculino o seu 
complemento nas imagens de São José trajado com botas (São José de Botas), o fiel 
esposo de Maria ou ainda o de São Joaquim (pai de Maria e esposo de Santana).

Figura 1. Nossa Senhora 
da Conceição – Madeira 
policromada e dourada - Igreja 
de São Francisco, São Paulo, 
SP – Fonte: MJ Spiteri (2014)
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traços de mulata. Afinal, em contraposição àquele modelo de mulher 
virtuosa (mãe de família, branca e senhora do lar) aqui mencionado, 
havia um outro tipo de mulher que poderia representar “a pecadora”, 
que não seguia os padrões éticos e morais da sociedade colonial e que 
muitas vezes poderia ser associada à figura das mulheres indígenas, 
negras e mestiças.

 Conforme já apontado por Réau18, Maria pode ser compreendida 
como padrão de pureza, majestade e ternura, resignação e piedade, 
misericórdia e glória o que acreditamos como indicativo para, no con-
texto colonial, conformar padrões de conduta dirigidos principalmente 
à população feminina. E esse mesmo modelo pode assim direcionar 
a recorrência de determinadas representações da Virgem Maria no 
contexto luso-brasileiro, e paulista.

a) A mulher deve ser pura
Como símbolo máximo de pureza podemos exemplificar esse modelo de 
mulher virtuosa por meio da figura de Nossa Senhora da Conceição (Fig. 
1). Localizável em diferentes templos paulistas, a figura da Virgem esco-
lhida por Deus antes mesmo do seu nascimento, tendo sido concebida 
por Ana sem pecado, encontra em terras paulistas diversos exemplares, 
tornando-se patrona de muitas igrejas. Na baixada Santista, a Virgem 
de Anchieta e a imagem de Nossa Senhora da Conceição atribuída a 
João Gonçalo Fernandes estão entre as mais antigas.
 Já no Santuário Mariano, inventário das “imagens milagrosas 
de Maria” elaborado por Frei Agostinho de Santa Maria, entre as cerca 
de 40 imagens da Virgem localizadas nas atuais terras de São Paulo, 
oito eram de Nossa Senhora da Conceição. Os diversos exemplares 
espalhados pelas cidades da São Paulo colonial representativos da 
imaginária dos séculos XVII e XVIII, apontam para a difusão dessa devo-
ção que não apenas representava a importância de uma pureza nessa 
figura feminina, como também reforçava uma imagem do Brasil como 
extensão da metrópole portuguesa, e, mais uma vez a ideia de integrar 
o projeto de Cristandade. 

b) A mulher deve contrair matrimônio e se tornar mãe
O matrimônio poderia significar a possibilidade de fixação da população 
da colônia e a formação de uma relação de maior proximidade entre o 
colono e a terra.

18. REAU, Louis. Op. Cit.
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 Durante mais de dois séculos, 
a Coroa portuguesa tentou ampliar 
a presença de mulheres brancas no 
Brasil. A escassez desse contingente 
na colônia, levou a Coroa a assumir di-
versas medidas que favorecessem a 
fixação do público feminino no Brasil, 
para que se casassem com os colonos. 
Essas providências envolviam desde a 
doação de terras aos homens que se 
casassem, passando pelo envio de ór-
fãs portuguesas para o Brasil para que 
contraíssem matrimônio com os colo-
nos até, como o próprio Padre Manuel 
da Nóbrega  havia sugerido em cartas 
enviadas ao seu superior em Lisboa e 
ao próprio rei de Portugal, a criação 
de casas que acolhessem as moças 
cristãs para protegê-las, educá-las e, 
posteriormente, encaminhá-las para 
o casamento nas novas terras, no in-
tuito de evitar assim que os colonos se 
unissem em concubinato com as índias. 
Ao mesmo tempo, havia um controle 
severo quanto à criação de conventos 
femininos, evitando-se assim que as jo-
vens se dedicassem à vida monástica.19

 Nesse sentido, as invocações 
de Maria sob a figura da mãe, com o 
Menino no colo, como símbolo de ter-
nura em relação à prole foram muito 
frequentes, como as de Nossa Senhora 
dos Prazeres, da Ajuda, dos Remédios, 
da Candelária, do Pilar, da Luz, da 
Escada, também identificadas em São 
Paulo pelo Santuário Mariano,  podem 
ser entendidas como um incentivo para 
o fortalecimento da imagem da mulher 
devotada ao lar e à prole (Fig. 2). 

19. SPITERI TAVOLARO PASSOS, Maria José. Op. Cit., p. 399.

Figura 2. Nossa Senhora dos 
Remédios – Barro policromado 
e dourado - Igreja de Nossa 
Senhora dos Remédios, São 
Paulo, SP – Fonte: MJ Spiteri 
(2015)
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c) A mulher, como mãe, reina 
em seu lar
Também a figura de Mãe é repre-
sentada em majestade (Fig. 3), 
sentada no trono ou com símbo-
los reais (coroa ou cetro), cola-
borava para reforçar essa figura 
de mulher como rainha dentro 
de seus domínios, dirigindo o 
lar, administrando as atividades 
a ele relacionadas e cuidando da 
integridade de sua família.
 No contexto paulista es-
sas atribuições exigiam ainda 
mais determinação das espo-
sas, por tratar-se de um terri-
tório em que em que muitos ho-
mens deixavam suas casas para 
se embrenharem pelos sertões 
em expedições exploratórias, 
legando às mulheres a direção 
e segurança dos lares20.
 Para essa mulher, figuras 
como a de Nossa Senhora de 
Montesserrat, Nossa Senhora 
do Amparo, representavam de 
certa forma um conforto encon-
trado no convívio com os filhos, 
espaço esse no qual tinha a 
possibilidade de exercer algum 
domínio21.

d) A mulher deve ser resignada
 A vida na colônia poderia ser pouco confortável se comparada à estru-
tura de que dispunham os portugueses na Europa, além do que o exílio 
na colônia apartava essas jovens do convívio familiar e social de que 
talvez dispusessem na metrópole. Essas condições adversas exigiam 
das mulheres significativa resistência e assim, um modelo de mulher 

20. SPITERI TAVOLARO PASSOS, Maria José. Op. Cit., p. 402.
21. DEL PRIORE, Mary. Ao sul do corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades 

no Brasil Colônia. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: Ednunb, 1993. p. 17.

Figura 3. Nossa Senhora do 
Amparo – Barro policromado - 

Convento de Nossa Senhora do 
Amparo – São Sebastião, SP – 
Fonte: Mozart Bonazzi (2016)
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resignada como o da Virgem Maria, especialmente como Mater Dolorosa, 
aceitando o sofrimento pela perda de seu ente mais querido: o Filho, 
poderia lhes trazer um alento para que enfrentassem de forma passiva 
as restrições que a permanência no Novo Mundo lhes reservava.
 Nesse sentido, as invocações de Maria como Nossa Senhora 
das Dores, ou de Nossa Senhora da Piedade, traziam por meio dessa 
figura sacrificada a mensagem daquela que aceita resignadamente a 
dor; a mensagem de que ela é apenas uma peça que integra um plano 
muito maior.
 Nossa Senhora da Piedade é em si uma representação de gran-
de impacto emocional, apresenta a Virgem em geral sentada, ampa-
rando o filho morto em seus braços. Maria evoca a dor da perda de uma 
pessoa, ao mesmo tempo que se coloca submissa à vontade divina. 
 Já o alento para a dor promovida pelo exílio na colônia viria 
da própria história de Maria que fugiu para o Egito em busca de refú-
gio e proteção para que se concretizasse um plano divino. Assim, os 
portugueses deveriam aceitar as condições da vida na colônia como 
uma oportunidade de crescimento. Nesse sentido a devoção à Nossa 
Senhora do Desterro, associada à Sagrada Família na Fuga para o Egito 
ou na Volta do Egito tornou-se querida entre os colonos, especialmente 
entre as comunidades envolvidas com viagens exploratórias ou comer-
ciais. Na Catedral de Jundiaí, dedicada à Nossa Senhora do Desterro, 

Figura 4. Nossa Senhora do 
Desterro (Sagrada Família 
/ Volta do Egito) – Madeira 
policromada e dourada – 
Catedral de Nossa Senhora do 
Desterro, Jundiaí, SP – Fonte: 
Mozart Bonazzi (2015)
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encontra-se um singular conjunto escultórico que nos remete a essa 
iconografia (Fig. 4). A cidade foi fundada em 1651 por antigos bandei-
rantes, que teriam deixado a cidade de São Paulo, em razão conflitos 
naquela localidade. Portanto, no contexto paulista o desterro pode não 
se referir apenas a uma posição resignada, mas também ao empreen-
dedorismo de um povo habituado às longas viagens pelo sertão.

e) A mulher como protetora e intercessora
A partir do século IV Maria passa a ser entendida como intercessora, 
aquela que em uma ação de extrema misericórdia defende a humani-
dade perante Deus. 
 A posição de protetora e intercessora também estava associa-
da a devoção à Virgem da Misericórdia, que foi amplamente difundida, 
especialmente pelas irmandades da Misericórdia.
 As Casas de Misericórdia, criadas seguindo o modelo da 
Misericórdia de Lisboa, tinham como objetivo realizar obras humanitá-
rias ligadas sobretudo à criação de hospitais para cuidar dos enfermos. 
No Brasil vários estabelecimentos como esse foram erguidos, tendo 
sido o mais antigo da primeira metade do século XVI, a Santa Casa de 
Misericórdia de Santos, no litoral paulista, criada por Brás Cubas ao 
lado da igreja de mesmo nome. A essa se seguiram outras como a de 
Salvador, Olinda e Rio de Janeiro. 
 No entanto em São Paulo as virgens intercessoras são pre-
dominantemente as devoções de Nossa Senhora do Rosário e Nossa 
Senhora do Carmo.
 No Brasil, Nossa Senhora do Rosário, invocação aqui difundida 
pelos capuchinhos22,  se transformou na protetora dos negros. Em São 
Paulo, uma das mais tradicionais igrejas dedicadas à Nossa Senhora 
do Rosário data do século XVII, e está no Embu, em terras doadas por 
Fernão Dias Paes Leme aos inacianos. 
 Destaca-se aqui o papel da Teologia da Escravidão justificando 
a presença dos negros escravos, desde que fosse resultado das guerras 
justas, ou seja, das ações de defesa das bases coloniais portuguesas na 
África. Ou ainda a ideia de que aquele que não tinha o que comer viveria 
em regime de escravidão, trocando sua mão-de-obra por alimento e 
moradia.
 A diáspora africana era acompanhada por Nossa Senhora do 
Rosário, transformada em protetora daqueles que realizavam a tra-

22. Essa devoção foi levada ao Congo por missionários dominicanos e difundida no 
Brasil pelos frades capuchinhos a partir de uma autorização obtida junto ao superior 
dos dominicanos.
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vessia do oceano rumo a uma terra na 
qual, teoricamente encontrariam a sua 
salvação, visto que eles teriam a “opor-
tunidade”, a “sorte” de serem cristiani-
zados. O rosário e a contemplação dos 
mistérios da Virgem, especialmente 
os dolorosos tornaram-se símbolos 
da cristianização dos africanos, e a in-
vocação da Virgem do Rosário como a 
protetora dos menos favorecidos23. 
 Em contrapartida os brancos 
teriam a seu favor Nossa Senhora do 
Carmo, devoção amplamente difundida 
pelos carmelitas dos quais é a proteto-
ra. A iconografia da Virgem do Carmo se 
consolidou no século XVII, tornando-se 
uma tradição hispânica, amplamente 
divulgada entre os conventos daquele 
período e no século seguinte, sendo 
incorporada também pelo mundo por-
tuguês, difundida entre as fundações 
carmelitas conventuais, bem como 
entre as ordens terceiras24.
 Segundo a lenda, a Virgem 
teria legado ao inglês São Simão 
Stock o escapulário, como um ta-
lismã que protegeria das penas do 
Inferno e do Purgatório aqueles que o 
carregassem25. 

f) A mulher virtuosa e vitoriosa
Coroando esse conjunto de devoções 
e modelos comportamentais estariam 
as Virgens em glória, aquelas que re-
presentam a morte e assunção de Maria. Desse modo, podemos en-
tender que simbolicamente essa mulher que durante toda a sua vida 

23. SPITERI TAVOLARO PASSOS, Maria José. Op. Cit., p. 333.
24. Convém ressaltar que ao lado das ordens terceiras franciscanas, as carmelitas con-

gregavam alguns dos mais importantes cidadãos da São Paulo colonial, o que colo-
cava a Virgem do Carmo como uma protetora para os homens brancos, enquanto os 
negros ficariam guardados sob o olhar da Virgem do Rosário.

25. SPITERI TAVOLARO PASSOS, Maria José.  Op. Cit., p. 344.

Figura 5. Nossa Senhora 
da Assunção – Madeira 
policromada e dourada – 
Mosteiro de São Bento, São 
Paulo, SP – Fonte: Mozart 
Bonazzi (2014)
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foi pura, mãe devotada, protetora, resignada diante dos sofrimentos, 
em prol da concretização de um projeto divino, encontraria nos seus 
momentos finais honras e glórias, representadas por figuras como as 
de Nossa Senhora da Dormição, ou da Boa Morte, e de Nossa Senhora 
da Assunção (Fig. 5).

Considerações Finais
Retomando o ponto de partida deste estudo nos voltamos a alguns dos 
princípios religiosos que acompanharam o processo de colonização do 
império ultramarino português, especialmente na América, orientando 
não apenas a fé, mas também as atitudes e a organização da sociedade 
luso-brasileira.

 As diferentes teologias coloniais estiveram presentes desde 
os primeiros tempos muitas vezes justificando posturas e atitudes 
adotadas pelos europeus nas novas terras.

 Ao estudar a presença de algumas das principais devoções ma-
rianas em terras paulistas é possível entender a imaginária devocional 
como um instrumento que contribuía para o reforço das orientações 
teológicas que direcionavam determinados modelos de conduta, so-
bretudo da população feminina no espaço da colônia.

 O reduzido contingente feminino nos primeiros tempos da co-
lônia, motivou a adoção de medidas para que houvesse um aumento 
do número de mulheres brancas em terras brasileiras, para viabilizar 
o povoamento do território brasileiro por descendentes diretos dos 
povoadores. As providências se estenderam da criação de casas as-
sistenciais para o acolhimento de meninas órfãs a serias restrições à 
criação de casas religiosas, evitando-se assim que as jovens se dedi-
cassem à reclusão conventual. Isto posto observa-se o quão justificável 
e conveniente poderia ser a difusão das invocações marianas, em lugar 
daquelas que envolvessem santas ligadas à vida monástica.

 No entanto, embora na maior parte do território colonial, em 
especial nas áreas de extração aurífera, houvesse falta de mulheres, 
em São Paulo ocorria o contrário, visto que muitos homens paulistas 
partiam rumo ao sertão em expedições exploratórias.
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 Portanto, esse vasto repertório iconográfico pode ser enten-
dido como um veículo balizador de padrões comportamentais, princi-
palmente do contingente feminino nas novas terras, em especial no 
território paulista, onde a mulher além de encontrar um ambiente hostil 
e repleto de perigos fossem eles ligados à natureza ou em relação à 
presença de indígenas, se via muitas vezes sozinha, sendo necessário 
assumir o comando da casa e a liderança da família.

 Desse modo, estabelecendo-se um paralelo entre o modelo ma-
riano da mulher que diz “sim”, eram exaltados valores ligados à pureza, à 
maternidade, à obediência, à resignação, em prol de um projeto Divino 
de Cristandade, que se concretizaria por meio das ações do império 
ultramarino português.
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Resumo
O texto apresenta um dos desdobramentos da tese 
de doutorado “Igrejas Paulistas da Colônia e do 
Império: Arquitetura e Ornamentação” [nota 1], que 
analisou 120 igrejas de ornamentação maneirista, 
barroca, rococó e neoclássica em 57 municípios do 
estado de São Paulo. Procura formar um panora-
ma das artes da talha de São Paulo até o final de 
período colonial (1822). Para isso, trata sobre os 
principais entalhadores que trabalhavam na região 
e busca evidenciar inter-relações entre os artistas 
que fizeram os altares dos templos remanescentes 
no Estado. Percebe-se que o número de entalhado-
res e/ou grupos de mestres de torêutica que circu-
laram em São Paulo no período não foi grande, mas 
é possível encontrar várias semelhanças de traço 
em vários retábulos de São Paulo, em diferentes 
municípios, evidenciando que houve uma grande 
circulação de ideias e profissionais. O texto tam-
bém analisa influências recebidas pelos artistas 
que trabalharam em Portugal, no Rio de Janeiro e 
em Minas Gerais. São apresentadas algumas ca-
racterísticas que diferenciam a talha paulista da de 
estados vizinhos, demonstrando alguns elementos 
que lhe conferem singularidade.

Palavras-chave
Arquitetura religiosa; Barroco; Rococó; Brasil; 
São Paulo (Estado).

Abstract 
This text presents one of the developments 
of the Doctoral Thesis “Colonial and Imperial 
Churches of State of São Paulo: Architecture and 
Ornamentation”, which analyzed 120 churches of 
Mannerist, Baroque, Rococo and Neoclassical or-
namentation in 57 cities in the Brazilian state of São 
Paulo. It tries to form a panorama of the woodcar-
ving in São Paulo until the end of the colonial period 
(1822). To that end, it approaches the main woo-
dcarvers who worked in this circumscription and 
demonstrates interrelationships among the artists 
who made the altars of the remaining temples in the 
State. Notes that the number of woodcarvers and/
or groups of carver masters that circulated in São 
Paulo during the period is not big, but it is possible 
to find various similarities of trace in several São 
Paulo retables, in different cities, showing that there 
was a circulation of ideas and professionals. The 
document also analyzes that the artists received 
influences of Portugal, Rio de Janeiro and Minas 
Gerais. It presents characteristics that differentiate 
São Paulo woodcarver from other Brazilian states, 
showing some elements that grants you singularity.

Key Words
Religious architecture; Baroque; Rococo; Brazil; 
São Paulo (State). 
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Introdução
Tratar de qualquer assunto sobre o Estado de São Paulo com um recorte 
temporal grande como fizemos na nossa pesquisa (1500-1889) é uma 
tarefa ao mesmo tempo árdua e prazerosa. Árdua porque tratamos 
de documentos antigos, e quanto mais distantes estão dos tempos 
atuais, mais escassos são os registros encontrados. Prazerosa, pois 
permite encontrar informações esquecidas e cruzar dados que nos 
levam a perceber novas nuances desse objeto ainda pouco estudado: 
a arquitetura e a ornamentação religiosas do Estado.

 São Paulo tem uma história bastante extensa para os padrões 
brasileiros: é um dos estados da federação primeiramente ocupados, 
onde se concentram alguns dos municípios mais antigos do Brasil. 
Por isso, ainda que poucos exemplares dos primeiros tempos tenham 
remanescido até a atualidade, restam testemunhos de arquitetura e 
talha de grande raridade e do maior valor para o contexto nacional. 
Tanto a arquitetura religiosa como a ornamentação das igrejas pau-
listas passaram por todos os padrões estilísticos em voga no Reino de 
Portugal desde que os lusos aportaram nas Américas: iniciando-se no 
século XVI e chegando até fins do século XIX, há em terras paulistas 
exemplares maneiristas, barrocos (de duas fases: barroco português 
e estilo joanino), rococós e neoclássicos1.

 São Paulo possui também a particularidade de se configurar 
como uma região que foi uma espécie de nó que ligava a colônia por-
tuguesa com a hispânica na América2. A própria cidade de São Paulo, 
que se tornaria a sede da capitania no início do século XVIII, nasceu 
numa área onde se cruzavam vários caminhos ancestrais, abertos pelos 
indígenas bem antes dos descobrimentos. Esses caminhos se embre-
nhavam mata adentro por trilhas que levavam a terras da outra colônia 
e que não (re)conheciam a imaginária Linha de Tordesilhas. Assim como 
os nativos, os paulistas passaram para o lado espanhol e os castelha-
nos, especialmente do Cone Sul, chegaram a São Paulo para realizar 
trocas comerciais. Além disso, a atividade bandeirista, desenvolvida 
especialmente no século XVII, levou os paulistas a atingirem territó-
rios que hoje correspondem aos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso e Amazonas. Por ser uma terra de passagem, onde muitos dos 
“moradores” pouco tempo ficavam nela, e pelo contato com tropeiros e 

1. TIRAPELI Percival. Igrejas Paulistas: Barroco e Rococó. São Paulo: Edunesp, 
Imprensa Oficial, 2003.

2. AMARAL, Aracy. A hispanidade em São Paulo. São Paulo: Nobel, Edusp, 1981.
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comerciantes de fora, São Paulo acabou absorvendo muitas influências 
externas, e elementos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de Portugal 
são perceptíveis nas obras de entalhe que nos chegaram à atualidade.

 No entanto, como os registros são poucos e lacunares, a difi-
culdade da nossa pesquisa em identificar autorias e origens dos per-
sonagens foi grande. Uma parte dos dados que vamos apresentar mais 
adiante se baseou em documentação primária, mas muito do que se 
pôde concluir partiu da observação visual, de traço dos artistas, compa-
rando-se as obras de talha de cerca de 340 retábulos, detalhe a detalhe, 
para estabelecer relações entre as obras paulistas e as de outras re-
giões do Brasil. A tese procurou organizar os dados de todos os artistas 
e artífices com trabalhos registrados/mencionados em pelo menos uma 
das igrejas pesquisadas no período que antecede a República (1889), 
catalogando 75 profissionais, número que certamente era muito maior, 
mas que se tornou diminuto pela já mencionada falta/destruição dos 
registros. Dentre todos os artífices, trinta eram entalhadores. Na ta-
bela abaixo elencamos todos eles, em ordem alfabética de nome, com 
informação sobre os anos nos quais há registros de suas atividades e 
as cidades onde estão seus trabalhos registrados e/ou atribuídos:

ENTALHADORES ATIVOS EM SÃO PAULO (1700-1889)

Artífice Período de atividade Cidade(s)

Antonio Dias Leite Déc. 1850 e 1860 Campinas

Antônio Joaquim Leme 1836 Bananal 

Antônio Ludovico 1755-1761 São Paulo 

Aurelio Civatti 1858-1892 Limeira, São Carlos

Bartholomeu Teixeira Guimarães 1786-1806 Itu

Bernardino de Sena Reis e Almeida ca.1858-1866 Campinas, Itu

Estêvão Proto-Martir 1853-1866 Campinas, Itu

Felipe 1784 São Paulo

Floriano José 1823-1825 São Paulo

Francisco Ribeiro Dias 1805 Itu

Guilherme Francisco Vieira 1829 São Paulo

Gurdiano (ou Guardiano) José das Chagas 1792-1809 Guaratinguetá 

João Batista Camargo 1871 Queluz

João da Cruz 1802-1808 Mogi das Cruzes
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 A análise formal levou-nos a organizar as obras de talha em 
grupos, de maneira a não atribuir diretamente a determinado autor 
obras sem qualquer documentação que lhe corroborasse a autoria, 
mas indicando que haviam características muito semelhantes a obras 
registradas e que mais retábulos poderiam ser daquele mesmo enta-
lhador ou de discípulos, ou mesmo que tenham sido mandados fazer 
iguais. Ao final, tínhamos 24 grupos de entalhadores que atuaram em 
duas igrejas ou mais. Aqui, neste texto, a exiguidade do espaço nos 
permitirá abordar apenas cinco desses grupos.

Um padrão olisiponense: Luís Rodrigues Lisboa 
Apesar de São Paulo possuir (ainda que raros) exemplares de talha a 
partir do século XVI (as quatro colunas do retábulo-mor da Matriz de 
São Vicente, na cidade homônima, são algo posteriores a 15593), não há 

3. COSTA, Lúcio. “A arquitetura dos jesuítas no Brasil”. ARS (São Paulo), volume 8, nº 
16, p. 157. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1678-53202010000200009. Acesso em 12 abr. 2018.

João Francisco Vieira 1792-1793 São Paulo 

João Ribeiro Barbosa 1836 Bananal

Joaquim Xavier dos Santos 1776-1778 São Paulo 

José Fernandes de Oliveira 1788-1793 São Paulo 

José Joaquim de Proença 1820-1852 São Paulo 

José Pereira Mutas 1776-1787 São Paulo 

José Romão 1880 Guaratinguetá 

Laudíssimo Adolfo Melo Déc. 1850 e 1860 Campinas

Luís Rodrigues Lisboa 1735-1761 São Paulo 

Manoel José Antunes 1800-1801 São Paulo 

Manuel Luís 1794-1799 São Paulo 

Miguel Archanjo B. da Assumpção Dutra 1830-1875 Itu, Piracicaba

Miguel Francisco Paes Soares 1781-1784 Itu, Piracicaba

Rafaello de Rosa 1870-1915 Campinas

Vicente Ferreira 1742 São Paulo 

Victoriano dos Anjos Figueiroa ca.1820-1871. Salvador, Valença, Campinas



247

Entalhadores sacros paulistas da Colônia: suas características e influências mineiras...  |  Mateus Rosada

nenhum nome de entalhador registrado nos períodos do maneirismo e 
do barroco português no Estado. A primeira menção de uma possível 
autoria dá-se apenas na década de 1730, período no qual o único enta-
lhador com oficina registrada na cidade de São Paulo era o português e 
irmão terceiro franciscano Luís Rodrigues Lisboa que, conforme infere o 
frei Adalberto Ortmann4, seria o autor do retábulo de Nossa Senhora da 
Conceição da Igreja da Ordem Terceira Franciscana da cidade. O mestre 
Rodrigues Lisboa (Portugal, s.d. – São Paulo, 1761) era provavelmente 
olisiponense, como seu sobrenome deixa transparecer. Era artista de 
padronagem joanina, segunda fase do barroco de Portugal, marcado 
por uma certa italianização, com a presença de grande quantidade de 
figuras humanas e, em alguns elementos, a um afrancesamento da ta-
lha, no aparecimento de painéis planos de entrelaçamentos de formas 
do estilo regência daquele país. Sua talha é por demais semelhante à de 
outro português, Francisco Xavier de Brito (Lisboa, s. d. – Vila Rica, 1751), 
com obras documentalmente comprovadas na Igreja da Ordem Terceira 
da Penitência do Rio de Janeiro (1726-1743) e na Igreja Matriz do Pilar de 
Ouro Preto (1748-1750)5. Este último, por sua vez, parece que possuía 
algum grau de parentesco com Manoel de Brito, responsável por obras 
de entalhe na Igreja de São Miguel da Alfama, em Lisboa (1723-1727)6, 
e pelo retábulo-mor da mesma igreja da Ordem Terceira da Penitência 
do Rio. Ainda que, feita uma análise mais detalhada, se perceba que os 
dois entalhadores Brito tenham um traço mais refinado que Rodrigues 
Lisboa, a semelhança dos elementos de talha pode indicar que todos 
tenham tido as mesmas influências comuns no além-mar, talvez tenham 
sido inclusive discípulos do mesmo mestre na metrópole. Essa associa-
ção é interessante porque liga a talha feita em São Paulo nas décadas 
de 1730 a 1760 a um padrão do barroco joanino localizadamente lisboeta, 
que tem suas especificidades em relação a outras regiões de Portugal.

 Apesar de existir apenas um retábulo de autoria atribuída a Luís 
Rodrigues Lisboa – o de Nossa Senhora da Conceição dos Terceiros 
Franciscanos de São Paulo – a mesma estruturação de altar e os mes-
mos elementos, nos menores detalhes, aparecem em outras igrejas. 
Existe, assim, a possibilidade de Luís Rodrigues Lisboa ter feito mais 

4. ORTMANN, Adalberto. História da antiga capela da Ordem Terceira da Penitência de São 
Francisco de São Paulo. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1951, p. 66.

5. OLIVEIRA PEDROSA, Aziz José de. A produção da talha joanina na Capitania de Minas 
Gerais: retábulos, entalhadores e oficinas. 2016. Tese de doutorado. Escola de Arquite-
tura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, pp. 210-211.

6. FERREIRA, Silvia. A talha: esplendores de um passado ainda presente. Lisboa: Nova 
Terra, 2008, pp. 81-84.
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retábulos ou ter tido discípulos que deram continuidade a seu traço, 
conformando um pequeno grupo de entalhadores. Obras que repetem 
elementos do retábulo da Conceição se encontram, pelo menos, na 
Igreja de Nossa Senhora do Brasil, na capital (o templo, de 1942, possui 
retábulo-mor de c.1750, oriundo da antiga catedral de Mogi das Cruzes); 
na Capela do Santíssimo de Bom Jesus dos Perdões (remontagem do 
altar com peças de vários retábulos da antiga Sé paulistana, demolida); 
no Mosteiro de São Bento de Santos; e nas remontagens de retábulo 
do mosteiro beneditino de Jundiaí e do altar de São Miguel da Igreja da 
Ordem Terceira de São Francisco da capital (ambos compostos com 
peças oriundas do antigo mosteiro beneditino de São Paulo). 

 Nos exemplares completos, a estrutura se dá com intercolúnios 
oblíquos, coroamento em arquivoltas concêntricas e arrematado em 
tarja. As mísulas são ornadas com festões de flores e levam querubins 
à frente, com penachos atrás de suas cabeças (Fig. 1). As colunas são 
salomônicas e os motivos vegetais correm nos sulcos das espirais. A 
talha de flores, volutas e acantos é bastante elaborada. São represen-
tados vários tipos de flores e folhas de um desenho rico, recortado, com 
ranhuras e nervuras, dispostas em ramagens de três caules amarrados 
com laços de fita (Fig. 1). Os planos entre os elementos arquitetôni-

Fig.01: Mísulas (acima) e 
detalhes das flores e fitas 

que correm nos sulcos das 
espiras das colunas (abaixo) 
dos altares do grupo de Luís 

Rodrigues Lisboa. Fotos: 
Mateus Rosada, 2014-2015.
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cos são quase totalmente preenchidos 
com enrolamentos de folhas de acanto 
e volutas, formas conchóides e cor-
nucópias. Todos esses conjuntos são 
bastante movimentados, com dobra-
mentos e curvas concorrentes.

Os mineiros torna-viagem: 
o Grupo de Areias 

Na virada do século XVIII para o XIX, em 
cidades paulistas do Vale do Paraíba, 
ao longo do caminho velho da Estrada 
Real, surgiram obras de talha com ca-
racterísticas notadamente mineiras. 
Isso ocorreu em Areias, São José do 
Barreiro e Jacareí, e esse padrão, de um rococó bastante limpo e di-
nâmico, segue a maior parte dos elementos encontrados em retábulos 
na continuação do mesmo caminho já em terras mineiras, nas igrejas 
de Baependi, Barbacena, Ibitipoca, Prados e São Thomé das Letras. 
Sem identificação de nenhum autor nos templos paulistas, optou-se 
por nomear esse conjunto de Grupo de Areias, cidade onde se encon-
tram os retábulos mais exuberantes do padrão. Em seus retábulos, o 
coroamento se dá em frontão ladeado de volutas (Fig. 2) e arco pleno 
encimando o camarim. No corpo, quartelões substituem as colunas. 
Estes não possuem capitéis e são formados sempre por duas mísulas 
de enrolamentos muito dinâmicos (Fig. 2): a superior, ocupando um 
terço da altura do quartelão, e a inferior, dois terços, sendo ornada, 
no encontro com a mísula de cima, com um pendente de vocabulário 
rocaille bastante esgarçado. 

 É interessante perceber que este será o único grupo com 
características de talha mineira que se encontra em São Paulo. Dada a 
quantidade e qualidade de obras que se realizava em Minas Gerais no 
século XVIII, era esperável que houvesse uma influência mineira mais 
forte, mas o que se constatou nas visitas é que São Paulo ligou-se, 
pelo menos no que concerne à talha, muito mais aos padrões do Rio 
de Janeiro, capital da Colônia, que aos de Minas.

Fig.02: Detalhe do coroamento 
(acima) e da parte superior 
dos quartelões (abaixo) dos 
retábulos do Grupo de Areias. 
Fotos: Mateus Rosada, 2014-
2015.
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Um padrão paulista, mas de origem lusa:
Bartholomeu Teixeira Guimarães 

Ao mesmo tempo em que prováveis artífices mineiros estavam atuantes 
no Vale do Paraíba, na região de influência de Itu, um dos municípios pau-
listas mais pujantes do século XVIII graças a um vigoroso ciclo do açúcar, 
foi o centro de irradiação de um padrão de talha rococó do Norte de 
Portugal, mas que, relido e adaptado, tornou-se um estilema único e pró-
prio de São Paulo. Estamos falando das talhas de Bartholomeu Teixeira 
Guimarães (Lordelo, Guimarães, Portugal, ca.1738 – Itu, São Paulo, Brasil, 
18077) e José Fernandes de Oliveira, seu provável discípulo, responsáveis, 
juntos, por 33 retábulos em nove cidades paulistas (Aparecida, Atibaia, 
Cotia, Guarulhos, Itu, Mogi das Cruzes, Santos, São Paulo, e Sorocaba), 
além do retábulo-mor na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição 
de Viamão8, cidade do Rio Grande do Sul que era destino de tropas de 
comércio paulistas. Tal quantidade de obras semelhantes demonstra 
a existência de discípulos e de oficinas com uma quantidade razoável 
de aprendizes e oficiais. Bartholomeu Teixeira é autor documentado 
do retábulo-mor da Matriz de Nossa Senhora da Candelária de Itu, de 
17869. Já sobre José Fernandes de Oliveira, há registro de pagamentos 
para o artífice feitos pelas ordens terceiras franciscana10 e carmelita11 
da cidade de São Paulo, para a feitura do retábulo-mor da primeira (1791) 
e por uma reforma do retábulo da segunda (1793).

 Este grupo foi crucial na formação de um padrão exclusiva-
mente paulista: os auriculares, elementos de origem bávara12 que muito 
haviam se popularizado no Norte de Portugal na segunda metade do 
século XVIII graças à circulação de gravuras originárias de Augsburgo 
(Boêmia, hoje incorporada à Alemanha), aparecem de forma decisiva 
na obra de Teixeira Guimarães e se replicam com enorme semelhança 
nos retábulos de Fernandes de Oliveira. Marcam não somente o traço 
desses dois entalhadores, como também surgem replicados por outros 
artistas paulistas, com variações a partir dos modelos por eles difundi-

7. TEIXEIRA GUIMARÃES, Bartholomeu. Testamento de Bartholomeu Teixeira Guima-
rães. Itu, Manuscrito, 1806-07.

8. BONNET, Márcia. “Formas em trânsito: a talha colonial no antigo Continente de 
São Pedro”. XXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Belo Horizonte, 
03-05 set. 2008.

9. GUTIERREZ CERQUEIRA, Carlos. Entalhador do retábulo da Matriz revela-se em inventário 
do mecenas da Itu Colonial. São Paulo, o autor, 2015, p. 03-05. Disponível em https://
docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXNnYXR-
laGlzdG9yaWFlYXJ0ZXxneDo2YzVlNTEwYmMyYjA4YTY0. Acesso em 27 set. 2018.

10. ORTMANN, Adalberto. Op. Cit., pp. 323-329.
11. ANDRADE, Mário de. Padre Jesuíno do Monte Carmelo. São Paulo: Martins, 1963, p. 160.
12. CHESTER SMITH, Robert. A talha em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1962, p. 144.
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dos.  A talha deste grupo baseia-se, quase que exclusivamente, numa 
estruturação ainda tradicional, mantendo a disposição de elementos 
arquitetônicos igual à do período joanino: uso de sanefas em arco joani-
no com lambrequins, e tarjas nos coroamentos (Fig. 3). Os intercolúnios, 
as arquivoltas e as espiras das colunas (quando são torças) são ornados 
invariavelmente com os auriculares da padronagem única deste grupo 
de artífices: são composições de volutas concorrentes ou sobrepostas 
com leques de pétalas, geralmente em seus extradorsos, com grande 
regularidade das ditas pétalas, formando um leque (Fig. 3). Quando 
não são espiraladas, as colunas se apresentam totalmente lisas, sem 
apliques, estrias ou marcações. Colunas rococós desse padrão são 
encontradas, no Brasil, apenas em São Paulo, com uma ocorrência 
isolada nas igrejas da região de Diamantina e Serro. 

Um carioca no Vale do Paraíba:
Gurdiano José das Chagas

São Paulo continuou recebendo contribuições externas, especialmente 
do Rio de Janeiro, capital da colônia desde 1673 e sede de diocese três 
anos depois, cuja influência civil e religiosa só aumentava no século XVIII. 
Juntamente com Vila Rica, era São Paulo a sede de capitania mais próxima 
da capital da colônia: ambas distam cerca de 400km do Rio. Os padrões 
estéticos da corte lisboeta, um tanto distintos do norte de Portugal, che-

Fig.03: Tarjas (acima), capitéis 
(ao centro) e auriculares 
(abaixo) dos retábulos dos 
grupos de Bartholomeu 
Teixeira Guimarães e José 
Fernandes de Oliveira. Fotos: 
Mateus Rosada, 2014-2015.
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gavam à colônia americana especialmente pelas principais sedes de capi-
tania do litoral: Belém, Recife, Salvador e especialmente Rio de Janeiro, e 
dali se disseminavam. Percebemos que, para além da capital fluminense, 
essa influência ultrapassou a divisa das capitanias e chegou a São Paulo, 
atingindo o Vale do Paraíba paulista, região que sempre teve uma ligação 
mais estreita com o Rio de Janeiro devido à sua posição geográfica.

 Artífices de clara influência fluminense realizaram trabalhos 
nas matrizes Basílica de Aparecida, Santo Antônio de Guaratinguetá, 
Conceição de Cunha e nas igrejas do Rosário e de Santa Rita de Paraty. 
Todas têm retábulos de mesmo traço, com quase todos os elementos da 
talha rococó que se fazia no mesmo período no Rio de Janeiro. Não exis-
te nenhum retábulo com registro de autoria nos raros livros de receita 
e despesa das igrejas da região, mas eis que os Maços de População de 
Guaratinguetá acusam a presença de um único entalhador na cidade na 
virada do Século XVIII para o XIX: trata-se de Gurdiano José das Chagas 
(Rio de Janeiro, c.1745 – Guaratinguetá (?), 18??)13, artífice natural da ca-
pital da colônia, esposado em Paraty e, no censo de 1809, estabelecido 
em Guaratinguetá com oficina. Todo o percurso de Chagas coincide 

13. São Paulo (capitania). Maços de População: 1ª Companhia de ordenanças de Guara-
tinguetá. Guaratinguetá, a Companhia de Ordenanças (Manuscrito), 1809, f. 28, fogo 
103. Arquivo Público do Estado de São Paulo.

Fig.04: Tarjas de altares 
laterais (acima), detalhes dos 
ornamentos que decoram as 
estrias das colunas (abaixo) 

e apliques de painéis e 
intercolúnios (à direita) 

de retábulos do grupo de 
Gurdiano José das Chagas. 

Fotos: Mateus Rosada, 2014-
2015.
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com as semelhanças da talha carioca e com as cidades paulistas onde 
encontramos essas características. 

 Esse entalhe possui grande semelhança com a obra de Inácio 
Ferreira Pinto (1759-1828)14, um dos mais requisitados mestres do Rio de 
Janeiro em sua época. Há traços semelhantes nas colunas estriadas, 
nos capitéis, nos coroamentos, entre outros elementos. São todos 
retábulos cuja estrutura se dá com o camarim central arrematado em 
arco pleno e coroamento que se dá, nos altares-mores, em frontão cur-
vilíneo ladeado de volutas com moldura superior e resplendor ao centro, 
forma que ocorre com frequência no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, 
mas inusual em São Paulo; e nos altares laterais, por frontão com uma 
tarja de linguagem rocaille à frente (Fig. 4). Os apliques rococós (Fig. 3) 
também se assemelham aos fluminenses por possuírem muitas con-
taminações e hibridizações de elementos do estilo regência, presente 
na segunda fase do barroco joanino e que se mantém justamente no 
rococó das regiões de Lisboa e do Rio de Janeiro.

 A estruturação dos retábulos, as colunas com as estrias orna-
mentadas (Fig. 4) e a forma do coroamento do rococó do Rio de Janeiro 
levaram Myriam Oliveira a ligá-los a um padrão olisiponense: uma tipologia 
muito comum na região de Lisboa, de onde foi provavelmente importado o 
modelo15. As cartelas e as tarjas contam com a presença de amorfismos. 
Ainda assim, as estrias das conchas são perceptíveis. As bordas são tra-
tadas com volutas que são sempre abraçadas por algum elemento que 
funciona como agrafe e encimadas/rodeadas por flores e folhas. Nota-se 
a presença da representação de folhas de palmáceas, vocabulário de in-
fluência pombalina, estilo da corte portuguesa do período. Tal elemento 
evidencia, mais uma vez, a ligação desse padrão com a ornamentação de 
Lisboa, disseminada no Brasil predominantemente via Rio de Janeiro.

Uma mescla fluminense e paulista: João da Cruz 
Entre o padrão paulista disseminado por Bartholomeu Teixeira 
Guimarães em Itu e José Fernandes de Oliveira em São Paulo, e o 
fluminense de Gurdiano José das Chagas em Guaratinguetá, encon-

14. MATHIAS RABELO, Nancy Regina. A originalidade da obra de Ignacio Ferreira Pinto no 
contexto da talha carioca na segunda metade do século XVIII. 2001. Dissertação de mes-
trado. Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

15. ANDRADE RIBEIRO DE OLIVEIRA, Myriam. O Rococó religioso no Brasil e seus ante-
cedentes europeus. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p. 188.
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tramos uma espécie de meio-termo na obra do artífice João da Cruz 
(Rio de Janeiro, c.1765 – Taubaté (?), 18??)16, mestre também carioca, 
como Chagas, estabelecido em Taubaté no início do século XIX. Essa 
semelhança com alguns elementos de Gurdiano José das Chagas 
também nos leva a aventar a possibilidade de João da Cruz ter sido 
seu discípulo e depois montado sua própria oficina em Taubaté, cidade 
próxima a Guaratinguetá.

 A autoria do retábulo-mor da Igreja da Ordem Terceira do Carmo 
de Mogi das Cruzes é documentalmente comprovada como sendo de 
João da Cruz17, conforme o livro de Receita e Despesa da Ordem. O grupo 
de João da Cruz é o segundo com maior número de altares confeccio-
nados no Estado de São Paulo: são 23 retábulos em doze igrejas de sete 
cidades: Caçapava, Guararema, Mogi das Cruzes, São Paulo, Suzano, 
Taubaté e Tremembé. As linhas gerais do grupo (que possivelmente 
teve mais de um entalhador além de João da Cruz, dada a quantidade 
de obras) tornaram-se uma espécie de estilo regional na faixa entre 
São Paulo, Mogi e Taubaté. Há uma linha evolutiva, que se percebe mais 
claramente pelo tratamento do coroamento e pela evolução dos capi-
téis das colunas, com uma tendência sempre para a simplificação. Os 

16. São Paulo (capitania). Maços de População: 1ª Companhia de ordenanças de Taubaté. 
Taubaté, a O Companhia de Ordenanças (Manuscrito), 1807, f. 61, fogo 248. Arquivo 
Público do Estado de São Paulo.

17. Ordem Terceira do Carmo. Livro de Receita e Despesa. Mogi das Cruzes, a Ordem 
(Manuscrito), 1768-1818, f. 188. Arquivo Central da Província Carmelitana de Santo 
Elias, Belo Horizonte.

Fig.05: Coroamentos de 
retábulos com frontões 

(acima), e com tarjas (ao 
centro); rocalhas em forma de 

lambda (abaixo) e as típicas 
ornamentações com flores de 

lis (À direita) dos altares do 
grupo de João da Cruz. Fotos: 

Mateus Rosada, 2014-2015.
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coroamentos dos exemplares mais antigos assemelham-se ao padrão 
fluminense, mas com uma variação regional e única: a arquivolta exter-
na do coroamento se projeta mais à frente e há um aprofundamento da 
arquivolta interna, que se afasta do plano frontal do retábulo; o frontão 
se destaca das arquivoltas e se inclina, projetando-se para a frente 
(Fig. 5), como ocorre com as tarjas. Ao longo dos anos, em obras mais 
recentes, esse frontão passa a ser substituído por uma tarja central (Fig. 
5), mais à moda paulista, mas aqui com formato bastante esgarçado. As 
colunas são lisas com apliques de talha em forma de anéis, que podem 
ser marcados, em ambas as divisões dos terços do fuste e nas divisões 
com a base e o capitel, por molduras de elementos fitomorfos, festões 
de flores, guirlandas com elementos rocaille e flores, pendentes florais 
que descem do capitel, e até mesmo estrias que percorrem apenas 
parte da extensão do fuste. Acima da linha das colunas há invariavel-
mente rocalhas em formato da letra grega lambda (Fig. 5). As flores de 
lis são uma espécie de assinatura dos membros do grupo de João da 
Cruz: aparecem nos capitéis, nos pendentes das colunas e dos painéis, 
ornamentando as mísulas e arrematando as tarjas (Fig. 5). 

Outros entalhadores, outras influências
No último quartel do século XVIII e primeiro do XIX ainda teríamos outros 
tantos entalhadores atuantes em terras paulistas. A maioria dos regis-
tros se dão na capital, com nomes como Antônio Ludovico, José Pereira 
Mutas, Manoel José Antunes, Floriano José e Guilherme Francisco 
Vieira. E, além de Guaratinguetá e Taubaté, outros centros mais pujan-
tes, como Mogi das Cruzes, Sorocaba, Itu e Campinas, tiveram oficinas 
de entalhadores que atendiam a toda uma área de influência, como 
mostram os registros ituanos que marcam a atuação de Francisco 
Ribeiro Dias e Miguel Francisco Paes Soares, por exemplo. Em todos 
esses casos, infelizmente, ainda não foi possível mapear a origem dos 
artistas e nem mesmo as influências que teriam recebido.

 As dificuldades em localizar dados e filiações artísticas dimi-
nuem quando se vai avançando pelo século XIX, pois os registros são 
mais constantes, a menção de autoria das obras se torna mais corri-
queira e a proximidade temporal dos documentos com a atualidade (já 
estamos falando de papéis com menos de duzentos anos) garantem que 
uma porção maior deles tenha conseguido ser preservada. Assim, quan-
do tratamos de artistas de padrão estilístico imperial (nomenclatura por 
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nós cunhada18 para esse estilo transicional/híbrido que vicejou entre 
1820 e 1890, de características entre o rococó e o neoclássico puro), 
temos maiores informações sobre os autores, como o ituano Miguel 
Dutra, os baianos Victoriano dos Anjos Figueiroa e Estêvão Proto-Martir, 
o carioca Bernardino de Sena Reis e Almeida e os italianos Rafaello de 
Rosa e Aurelio Civatti.

 No século XIX muita coisa mudaria em São Paulo. O estado, 
que não tinha passado até então por nenhum ciclo econômico vistoso, 
conhece a riqueza trazida pelo café. Se por um lado as cidades paulistas 
estão crescendo, construindo mais igrejas ou reformando as antigas, 
sua posição econômica fortalecida permite a contratação de artistas 
de melhor gabarito e de lugares mais distantes. Não por acaso surgem 
os nomes de artífices oriundos da Bahia e de outros imigrados da Itália, 
casos quase impossíveis de ocorrer no período colonial. 

Conclusões
Como se pôde ver neste texto, se comparamos os retábulos paulistas 
entre si e com os de mesmo período de outros estados brasileiros vi-
zinhos, como Minas Gerais e Rio de Janeiro, e mesmo com Portugal, 
muitas semelhanças se apresentam. Isso demonstra que, mais do 
que utilizar elementos recorrentes ou padrões típicos do momento 
ou movimento artístico, ou mesmo de reprodução de elementos de 
gravuras, os artistas que atuaram em São Paulo carregaram consigo 
influências das terras de onde vieram. Essa semelhança entre altares 
de igrejas diferentes vai além da estrutura, dos elementos gerais dos 
retábulos: há detalhes muito característicos que denunciam um esti-
lema, um traço autoral. A insistente ocorrência de alguns elementos de 
entalhe repetidos quase como carimbos em várias localidades mostra 
que tivemos poucos grupos de entalhadores atuantes no Estado de 
São Paulo, que as oficinas se concentraram nos centros urbanos mais 
importantes e disseminaram padrões em suas regiões e que também 
chegaram a mesclar influências de origens distintas, criando elementos 
e ornamentos novos, regionais e únicos, que fazem da talha paulista, 
ainda que fruto de influências externas, original, rica e variada. Ainda, 
especialmente no período rococó, com o incremento das atividades 

18. ROSADA, Mateus. Igrejas Paulistas da Colônia e do Império: Arquitetura e Ornamen-
tação. 2016. Tese de doutorado. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universida-
de de São Paulo, São Carlos, pp. 176-186.
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urbanas nas vilas paulistas ocorrido em fins do século XVIII, a atuação 
desses artífices e suas oficinas em um grande número de igrejas, em 
localidades diferentes e por longos períodos de tempo, demonstra 
que se fixou uma rede de mestres e aprendizes nos principais centros 
urbanos de São Paulo19. Estudar, por fim, essas características da talha 
paulista é trazer à luz elementos que demonstram o espírito de uma 
época, que contribuíram para a formação de uma identidade paulista, 
espelham muito das características próprias do Estado e nos fazem 
compreendê-lo mais ampla e profundamente.

19. VIVEIROS DE ARAÚJO, Maria Lucília. Mestre-pintor José Patrício da Silva manso e a 
pintura paulistana do setecentos. 1997. Dissertação de mestrado. Faculdade de Filo-
sofia, Letras e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo.
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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
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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.
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Resumo
Dos espaços religiosos carmelitas ainda exis-
tentes em cidades do atual estado de São 
Paulo (antiga Capitania de São Vicente), tan-
to os conventuais como os de ordem terceira, 
quatro exemplares merecem destaque por ain-
da apresentarem em seu interior pinturas nos 
forros dos tetos: a Igreja da Ordem Terceira 
de Nossa Senhora do Carmo na cidade de São 
Paulo, a Igreja Conventual de Nossa Senhora 
do Carmo e Igreja da Ordem Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo, ambas em Mogi das Cruzes 
e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo em Itu. 
Construídas a partir do século XVII e ampliadas 
ou reconstruídas durante o século XVIII, acom-
panharam a expansão e ocupação territorial da 
então Capitania de São Vicente, tendo a cidade 
de São Paulo como ponto de partida das rotas 
para os “sertões”. Inicialmente com a ocupação 
dos territórios a leste – Mogi das Cruzes – e de-
pois a oeste – Itu, na direção de Mato Grosso e 
Goiás, verificaremos através da análise individual 
e comparativa das pinturas realizadas a partir 
da segunda metade do século XVIII e início do 
XIX, quais os pontos em comum e em que medida 
atendem a um programa artístico estabelecido 
pelos religiosos carmelitas ou se indicam adap-
tações às necessidades locais.

Abstract 
Of the Carmelite religious spaces still existing in 
cities in the present State of São Paulo (former 
Captaincy of St. Vincent), both the Conventuals 
and those of the Third Order, four examples de-
serve to be highlighted because they still have 
paintings in their interior ceilings: the Church of 
the Third Order of Our Lady of Mount Carmel in 
the city of São Paulo, the Conventual Church of 
Our Lady of Mount Carmel and the Church of the 
Third Order of Our Lady of Mount Carmel, both in 
Mogi das Cruzes and the Church of Our Lady of 
Mount Carmel in Itu. Built from the 17th century 
and expanded or rebuilt during the 18th century, 
they accompanied the expansion and territorial 
occupation of the Captaincy of São Vicente, with 
the city of São Paulo as the starting point of the 
routes to the “sertões”. Initially with the occupa-
tion of the territories to the east - Mogi das Cruzes 
- and then to the west - Itu, in the direction of Mato 
Grosso and Goiás, we will verify through indivi-
dual and comparative analysis of the paintings 
made from the second half of the 18th century 
and early 19th, what points in common and to what 
extent they meet an artistic program established 
by Carmelites religious or indicate adaptations to 
local needs.
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Chegada dos Carmelitas Descalços no Brasil
e na Capitania de São de Vicente

A ordem religiosa dedicada a Nossa Senhora do Carmo é uma das mais 
antigas do catolicismo e sua origem remonta ao século X a.C. e a episó-
dios da vida do profeta Elias (980-918 a.C.) e de seu sucessor, o profeta 
Eliseu, de quem não há informações precisas sobre sua vida, apenas 
que viveu no século IX a.C. A criação oficial e reconhecimento se dá 
ente o final do século XII d.C. e início do XIII d.C. No século XVI ocorreu 
na Espanha um grande processo de renovação na Ordem do Carmo a 
partir das ideias de Santa Teresa de Ávila (1515-1582) e São João da Cruz 
(1542-1591), dando origem a divisão em Ordem dos Carmelitas da Antiga 
Observância (ou Carmelitas Calçados), grupo fiel às regras primitivas, 
e Ordem dos Carmelitas Descalços (ou Carmelitas Descalços) que é o 
grupo resultante das reformas.

 Em 1580 os quatro primeiros carmelitas descalços desembar-
caram em Pernambuco vindos de Portugal: frei Domingos Freire, frei 
Alberto de Santa, frei Bernardo Pimentel e frei Antônio de São Paulo 
Pinheiro, fundando o primeiro convento na cidade de Olinda em 1583. A 
seguir, iniciaram uma sequência de fundações pelo litoral em direção 
ao sudeste: em 1586, Salvador/ BA; em 1589 o convento de Santos/SP; 
em 1590 o do Rio de Janeiro/RJ; em 1593 na cidade de Angra dos Reis/
RJ; em 1594 o de São Paulo/SP; em 1627 o de Mogi das Cruzes/SP e em 
1719 chegaram ao interior, em Itu/SP.

Programa arquitetônico carmelita
Diversos estudos realizados sobre a arquitetura dos carmelitas no 
Brasil1, apontam para a constituição de um programa arquitetônico com 

1. Destaco três títulos considerados fundamentais para esta questão: 1) Bazin, Ger-
main. Arquitetura Religiosa no Brasil. Rio de Janeiro, Record, 1983, 2 volumes; 2) 
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a construção de igrejas e conventos em pontos de destaque geográficos 
nas vilas e cidades, sempre contratando dos melhores construtores, 
artesão e artistas para realizarem e decorarem seus espaços religiosos.
Geralmente era composto pela igreja conventual (ou igreja dos frades) 
consagrada a Nossa Senhora do Carmo, o convento com o claustro e 
suas dependências, e os anexos da ordem terceira: capela consagrada 
à Santa Teresa de Ávila, salão de reuniões, sala do consistório, jazigo 
ou cemitério e átrio com cruzeiro. Nessa distribuição, cada espaço 
cumpria uma função, diferenciando-se na questão da espacialidade e na 
ornamentação, mas formando um identidade visual em sua totalidade.
As construções carmelitas na região dos estados de São Paulo e do Rio 
de Janeiro apresentam uma disposição arquitetônica bem específica: 
a igreja conventual e a da ordem terceira eram construídas lado a lado, 
como corpos gêmeos de um mesmo edifício, compartilhando uma única 
torre, que correspondia ao corpo central da construção. Essa dispo-
sição era encontrada nos conjuntos da cidade de São Paulo2, Santos, 
Mogi das Cruzes e Angra dos Reis.

Santoral Carmelita e sua iconografia
O conjunto de devoções carmelitanas, ou seja, o santoral, sempre foi 
bastante amplo3, com destaque para os protagonistas mais importan-
tes de sua história: Santo Elias, São Simão Stock, São João da Cruz, 
Santa Teresa de Ávilla, Santa Maria Madalena de Pazzi, Santo Ângelo, 
Santo Alberto e, principalmente, a Virgem do Carmo, todos sempre 
representados no interior das igrejas remanescentes do século XVI no 
Brasil, seja através de esculturas, seja de pinturas.

Toledo, Benedito Lima de. “Do século XVI ao início do século XIX: maneirismo, bar-
roco e rococó”, in: Zanini, Walter (org.) História Geral da arte no Brasil. São Paulo, 
Instituto Walther Moreira Sales, 1983, v.1, p.89-298. 3) Tirapeli, Percival e Peiffer, 
Wolfgang. As mais belas igrejas do Brasil. São Paulo, Metalivros, 1999, p.114-118. 

2. No caso do primitivo conjunto da cidade de São Paulo, a igreja e o convento foram 
demolidos na primeira metade do século XX e reconstruído em outro local, restando 
somente a igreja da ordem terceira no mesmo local. Na cidade de Itu só foi construí-
do o convento e sua respectiva igreja, pois a ordem terceira não chegou a constituir-
se plenamente na cidade, apenas tentativas.

3. Até a metade do século XX o calendário santoral carmelitano, ou seja, os meses e dias 
com os respectivos santos e santas que havia obrigação de serem festejados, contava 
com cerca de 40 nomes, segundo documentos disponíveis no acervo da Venerável 
Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo da cidade de São Paulo. Atualmente, 
segundo o site oficial da ordem (https://carmelitas.org.br/index.php/santoral-car-
melita/), o calendário é formado por 51 nomes.
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 As representações visuais de santos e santas, mártires, papas, 
bispos, beatos e beatas são constituídas por um conjunto de elementos 
chamados de atributos, que tem como objetivo tornar a imagem sacra 
acessível e reconhecível para a maioria das pessoas, principalmente os 
considerados “iletrados”. Os atributos podem ser vestimentas tradicio-
nais, objetos típicos (livros, cruzes, coroas, báculos, mitras, espadas, 
lírios, etc.) ou animais de companhia e geralmente, fazem referência a 
posição hierárquica e passagens da vida4. 

 No caso da indumentária carmelita, os carmelitas Calçados 
usam hábito de pano fino, esclavina com capuz e escapulário, todo na 
cor castanho, e em certas solenidades usam uma capa de pano branco. 
Já os carmelitas Descalços se vestem como os anteriores, mas com um 
tecido de aparência mais tosca e usando sandálias simples. Os irmãos 
terceiros (laicos), não usam esclavina nem capuz e a capa é da mesma 
cor que o resto do hábito5.

 O escapulário6 é um atributo muito significativo para os 
carmelitas, pois também é um objeto devocional com longa tradição, 
que passou a ser difundido a partir de um milagre ocorrido com São 
Simão Stock (?-1265) em 1251, segundo o qual estando o frei rezando 
fervorosamente em sua cela, no mosteiro em Cambridge, Inglaterra, 
teve uma visão na qual Nossa Senhora teria feito a promessa de que 
todo aquele que fizesse parte, recebesse e usasse o escapulário indi-
cando seu pertencimento a ordem, seria salvo definitivamente. Esse 
tema é um dos mais recorrentes da iconografia carmelita, junto com 
as representações dos milagres do profeta Elias. 

 A data dessa aparição, 16 de julho, foi estipulada para a co-
memoração da festa de Nossa Senhora do Carmo, principal tema de 
representação devocional carmelita. Ela é sempre representada como 

4. Ferrando Roig, Juan. Iconografía de los santos. Barcelona, Ediciones Omega, s.d., p.9-11.
5. Ferrando Roig, Juan. Iconografia de ..., op.cit., p.19.
6. “O escapulário, (do latim scapula, escápula, ombro) é um pedaço de pano que envolve 

integralmente os ombros de quem o veste. O tecido varia em forma, cor, tamanho e 
estilo, dependendo do uso para o qual foi produzido, nomeadamente para ativida-
des monásticas ou de devoção. Atualmente, designa também uma espécie de joia ou 
bijuteria que se uso no pescoço, em forma de cordão, e a qual contém uma pequena 
imagem religiosa – geralmente uma santidade – na parte da frente (usada no peito) 
e outra na parte de trás (usada nas costas). O escapulário do Carmo geralmente pos-
sui de um lado a estampa de Nossa Senhora do Carmo e, do outro lado, o emblema 
da Ordem, ou ainda, o Sagrado Coração de Jesus”. Murayama, Eduardo. A pintura de 
Jesuíno do Monte Carmelo na Igreja da Ordem Terceira do Carmo de São Paulo. (Disser-
tação de Mestrado) São Paulo, Instituto de Artes da UNESP, 2010, p. 32.
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uma mulher branca, em pé e vestindo o hábito dos carmelitas, na cor 
marrom, mas com inúmeros bordados e renda ricamente trabalhados, 
ou ainda motivos florais e rendados dourados. Pode ter bordado no 
peito o escudo da Ordem do Carmo na faixa central do escapulário. 
Usa também um manto branco ou creme por cima do hábito, um véu 
sobre a cabeça com uma coroa completando o conjunto. Com o braço 
esquerdo segura o Menino Jesus no colo e com a mão direita segura 
um escapulário, como que oferecendo-o aos fiéis. Dessa forma, nas 
igrejas apresentadas neste trabalho, encontramos frequentemente 
as representações acima citadas.

Padre Jesuíno do Monte Carmelo
Antes de falar especificamente sobre as pinturas dessa igreja, é neces-
sário ressaltar a figura de seu autor, o padre-pintor Jesuíno do Monte 
Carmelo. Ele nasceu em Santos, em 1764, e foi dourador, construtor de 
órgão, pintor de imagens de santos e tetos de igreja, músico e arquiteto, 
atuante nas cidades de Santos, São Paulo e Itu entre o final do século 
XVIII e início do século XIX.

 Não se sabe com quem aprendeu o ofício de pintor – por isso 
é considerado um artista autodidata – mas enquanto esteve na cidade 
de Itu trabalhou com o pintor José Patrício da Silva Manso (1740-1801), 
outro renomado artista paulista dos setecentos. Juntos, pintaram pai-
néis decorativos para a capela-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora 
da Candelária, na década de 1780.

 Também realizou as pinturas da Igreja do Carmo de Itu, o que lhe 
rendeu o convite para pintar o teto das igrejas carmelitas de São Paulo. 
Na capital, sua extrema devoção o levou a dedicar-se à vida religiosa. 
Em 1798 ordenou-se sacerdote. Retornou para Itu e lá permaneceu até 
o fim da vida, onde se dedicou a construir e decorar a Igreja de Nossa 
Senhora do Patrocínio. Faleceu em 1819.

 Segundo o pesquisador Mário de Andrade, biógrafo do artis-
ta, Jesuíno Francisco de Paula Gusmão é o “maior representante do 
barroco paulista”7. O modernista chegou a eleger o trabalho de pintura 

7. Andrade, Mário de. Padre Jesuíno do Monte Carmelo. Rio de Janeiro, SPHAN/ Ministé-
rio da Educação e Saúde, 1945, p.170.
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no teto da nave da igreja dos terceiros carmelitas de São Paulo a “obra 
mais plástica” de Jesuíno8.

Igreja da Venerável Ordem Terceira
de Nossa Senhora do Carmo, cidade de São Paulo

A vila fundada pelos padres jesuítas no século XVI foi durante muito 
tempo chamada de “cidade de barro”, pois devido a falta de pedra ou 
material mais resistente na região para as construções, tanto dos pré-
dios públicos como religiosos, privilegiou a técnica da taipa9.

 Desde a metade do século XVII, diversas construções civis e do 
governo foram iniciadas em São Paulo, assim como a reedificação de 
suas igrejas, obras que possibilitaram contratos para um grupo cada vez 
mais numeroso de artistas. As ordens religiosas regulares dos carmelitas, 
beneditinos, franciscanos e as ordens terceiras franciscanas e carmelitas 
foram as responsáveis pela maioria das contratações de serviços de 
reedificação, pintura e ornamentação de suas respectivas igrejas.

 A antiga vila de São Paulo, na segunda metade do século XVIII, já 
é a capital da capitania que teve sua autonomia reestabelecida em 1765 
após pertencer a de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, a região das minas 
enfrentavam o esgotamento das jazidas de ouro, o que repercutiu em São 
Paulo, provocando o empobrecimento da região. Contudo, não faltaram 
recursos para novas construções religiosas, realizadas com o ritmo e com 
a ornamentação que o orçamento permitia, estendendo-se em alguns 
casos, até a primeira metade do século XIX, com o aproveitamento de 
pinturas e elementos decorativos e arquitetônicos do século anterior10.

 A história da construção da igreja da Ordem Terceira do Carmo 
de São Paulo é envolvida em incertezas: não há um consenso sobre a 
data da construção do primeiro templo: 1632, 1648, 1676 ou 1691. O fato 
é de que a construção original é do século XVII e, ao que tudo indica, o 
edifício atual começou a ser construído em 1697, pelo vigário provin-
cial, reformador e visitador dos frades do Brasil, frei Manoel Ferreira 
da Natividade. Estava pronta em 1759, quando se inicia a pintura da 

8. Andrade, Mário de. Padre Jesuíno do …, op.cit., p.170.
9. Toledo, Benedito Lima de. São Paulo: três cidades em um século.  São Paulo: Cosac 

Naify/ Livraria Duas Cidades, 2004, págs. 9-11.
10. Etzel, Eduardo. O Barroco no Brasil. Psicologia – Remanescentes. São Paulo, Melho-

ramentos/ EDUSP, 1972, p.134.
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capela-mor e a confecção da talha dos retábulos, ficando completa por 
volta de 1763. Ainda segundo registros dos livros de receitas e despesas 
dos terceiros, no período de 1792-93 ela passou novamente por ativi-
dade construtiva, com a remoção dos antigos retábulos e colocação 
de novos, além do trono e forro da capela-mor. Em 1906 a capela foi 
reformada e, em 1922 passou novamente por reformas, ficando pronta 
em 1927 e, portando, data dessa época o estado atual do edifício11.

 A Ordem Terceira construiu seu templo ao lado da Igreja 
da Ordem Primeira12 que estava instalada na Vila de São Paulo de 
Piratininga desde 1594, cujos primeiros religiosos da Ordem do Carmo 
vieram de Santos e ocuparam um terreno localizado numa esplanada 
próxima da ladeira que desembocava na várzea do rio Tamanduateí 
e uma das vias de acesso a então vila. Ali construíram e reconstruí-
ram seu convento e a sua igreja ao longo dos mais de três séculos de 
existência dividindo a mesma torre sineira até a demolição do edifício 
conventual no final da década de 1920 para a dar lugar a um edifício da 
administração pública estadual13.

 Possui todas as dependências necessárias para suas ativida-
des: capela, sacristia, salões de consistório e reuniões, além do jazigo, 
formando um conjunto harmonioso completo na sua decoração com as 
pinturas da sacristia, biblioteca, capela-mor, nave e coro14.

 As pinturas do forro da nave, do coro e da capela-mor foram 
executadas entre 1796 e 1798 pelo pintor paulista de Santos, Padre 
Jesuíno do Monte Carmelo (1764-1819) e, de acordo com Mário de 

11. Arroyo, Leonardo et al. Memória e tempo das igrejas de São Paulo. São Paulo, EDUSP/ 
Cia Editora Nacional, 1971.

12. Uma grande reforma executada no convento e igreja dos frades é citada em carta 
de Dom Luís Antônio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, governador 
geral da Capitania de São Paulo, para o Marquês de Pombal, então Conde de Oeiras, 
datada de 10 de dezembro de 1766: “(...) os mais suntuosos e melhores são a Sé, este 
colégio que foi dos Jesuítas, especialmente o seminário em que estou aquartelado, a Igre-
ja do Carmo, e seu convento que se está reedificando [grifo meu], a de São Bento, que 
não está acabado, e o de São Francisco que é antigo, e o pretendem reformar; há mais 
um recolhimento de mulheres coisa limitada (...)” (TOLEDO, 2004, p. 11).

13. Os frades carmelitas compraram uma chácara na região da Bela Vista e lá construí-
ram um novo convento e igreja, projeto de Georg Przyrembel, inaugurado em 1934. 
Hoje é a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, situada à Rua Martiniano de Carvalho, 
114 – Bela Vista, São Paulo, SP.  

14. Salomão, Myriam et al. “Pintura colonial paulista”. In: Tirapeli, Percival (org). Arte 
Sacra Colonial: Barroco Memória Viva. São Paulo, EDUNESP/ Imprensa Oficial do 
Estado, 2001, p.103.
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Andrade15, Jesuíno primeiro pintou a nave, depois a capela-mor e, por 
último, o coro.

 Na nave, a pintura central com o tema da visão de Nossa 
Senhora do Carmo em glória que surge trajando o hábito marrom dos 
carmelitas e um manto com bordados requintados de pedras preciosas 
e flores. Um fino véu transparente permite a visão de seus cabelos. Os 
olhos estão baixos e a cabeça levemente inclinada para a esquerda com 
as mãos sobrepostas sobre o peito16. Por trás de suas costas saem raios 

15. Andrade, Mário de. Padre Jesuíno de …, op.cit, p.164-166.
16. O pesquisador argentino Héctor H. Schenome chama a atenção para as figuras da 

Virgem do Carmo representadas em atitude de Imaculada, ou seja, com as mãos jun-
tas sobre o peito e a lua a seus pés, como uma fórmula bastante repetida pelos pinto-
res cusquenhos. Também nos fala das representações de caráter apoteótico, atributo 

Figura 1: Pintura do forro 
da nave da Igreja da Ordem 

Terceira de Nossa Senhora do 
Carmo da cidade de São Paulo/

SP. Autor: Padre Jesuíno do 
Monte Carmelo, entre 1796-

1798. Foto: Myriam Salomão, 
2013.
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de luz e ao seu redor há diversos anjos, tendo um globo terrestre (ou 
lua) com a frase em latim: “as gerações a chamarão de bendita” e aos 
seus pés, ajoelhados, as figuras dos fundadores da ordem, Santo Elias 
com a espada flamejante e seu discípulo Santo Eliseu (Fig.1). 

 Apoiadas diretamente sobre a cimalha das duas laterais do for-
ro da nave, há três grupos de cada lado composto por quatro figuras de 
corpo inteiro em cada grupo representando santos e santas carmelitas, 
beatos e beatas, evangelistas e doutores igreja, organizados da seguin-
te forma17: lado do Evangelho (esquerdo de quem entra na igreja) a partir 
do altar temos os grupos 1) Santos Doutores – Santo Agostinho (com o 
coração flamejante, Santo Ambrósio (bispo), São Jerônimo (com vestes 
de cardeal) e São Gregório (Papa); 2) Santos Evangelistas (de acordo 
com a sequência dos Evangelhos na Bíblia) – São Mateus, São Marcos, 
São Lucas e São João (o mais jovem, sem barba); 3) Santos Apóstolos, 
sendo o único identificável nesse grupo, São Pedro Papa, devido aos 
atributos. Lado da Epístola (direito de quem entra na igreja) a partir do 
altar temos os grupos 4) Mártires e religiosos carmelitas – Santo Ângelo 
da Sicília, Santo Alberto da Sicília e dois mártires trajando uma dalmáti-
ca vermelha e não identificados até o momento; 5) Reis e Beatos (sem 
identificação até o momento) e por último 6) Beatas Carmelitas, com 
identificação da primeira figura – Santa Maria Magdalena Pazzi, e em 
seguida pode ser Santa Maria da Encarnação ou qualquer outra santa 
esposa mística cujo atributo seja uma coroa de flores/rosas, com duas 
beatas segurando uma palma, símbolo do martírio.

 Na segunda pintura realizada por Jesuíno do Monte Carmelo, 
temos no forro da capela mor um painel representando a visão do co-
lar de Santa Teresa, com ela ao centro, ladeada por São José e Nossa 
Senhora que lhe entrega um colar.

 Por fim, na última pintura realizada pelo padre Jesuíno, o coro, com 
quatro personagens apenas: São Simão Stock e São Pedro Tomás de um 

da Virgem de Loreto, dando um novo sentido a Nossa Senhora do Carmo como rai-
nha dos espaços celestiais, coberta com seu manto e levada aos céus por anjos. Essa 
descrição dialoga profundamente com a representação central da igreja da Ordem 
Terceira de Nossa Senhora do Carmo da cidade de São Paulo. Schemone, Héctor H. 
Santa María: iconografia del arte colonial. Buenos Aires, EDUCA, 2008, p.339.

17. A identificação das figuras representadas deve-se ao trabalho do pesquisador 
Eduardo T. Murayama e que foi aqui utilizada. Murayama, Eduardo T. A pintura de 
Jesuíno do Monte Carmelo em São Paulo e Itu: busca dos referenciais iconográficos e 
novas considerações. (Tese de Doutorado) São Paulo, Insituto de Artes/ UNESP, 2016, 
p.148-151.
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lado, e Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz do outro. Figuras pintadas 
de corpo inteiro cada um em uma das extremidades do espaço, isolados, 
com apenas uma mesa ao lado e sobre elas, algum atributo pessoal.

 No forro da sacristia há um painel com uma pintura sobre tela 
de autoria de José Patrício da Silva Manso (1740 – 1801) executado entre 
1785 e 1786 com a cena “Santa Teresa recebe o escapulário e o Menino 
Jesus”, restaurado em 2006, e que assim como a série de pinturas sobre 
tábuas de madeira retratando a vida de Santa Teresa feitas pelo padre 
Jesuíno do Monte Carmelo para o antigo Recolhimento de Santa Teresa, 
já demolido, portanto não executadas para o espaço de culto devocional 
dessa igreja, não serão objeto de análise dessa apresentação.

Igreja de Nossa Senhora do Carmo, cidade de Itu 
A Capitania de São Paulo teve distintos caminhos de intenso movimento: 
a estrada do litoral partindo de Santos; a estrada do caminho das mi-
nas de Cataguases pelo vale do rio Paraíba; a estrada para as minas de 
Goiás, por Jundiaí; a estrada para as minas de Cuibá, por Itu e Porto Feliz. 
Consequentemente, nessas direções surgiram igrejas onde hoje encontra-
mos manifestações de pintura e arquitetura e Itu se destaca nesse cenário.

 A história de Itu, cidade do início do século XVII, está relaciona-
da com as entradas e bandeiras paulistas que expandiram as fronteiras 
brasileiras, fazendo que o país tivesse uma dimensão continental. Com a 
multiplicação das fazendas de cana de açúcar no início do século XVIII e o 
ingresso da população africana como mão de obra escrava, a cidade cresce, 
abre novas ruas, amplia a construção de casas e “se lança nos requintes em 
que o bom gosto e a distinção aparecem, a começar pela igreja matriz”18.

 O conjunto carmelita de Itu foi fundado em 1719 por frei João 
Batista de Jesus, cujas primeiras referências datam de 1717, pois já havia 
instalada nessa época uma Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, 
com capela própria e que a cedeu para os freis da Ordem dos Carmelitas 
e ambos passaram a utilizar o mesmo espaço19. Logo depois, entre 1776 
e 1782, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo foi construída. Passou por 
diversas reformas – 1820, 1861, 1863, 1918, sendo nessa última que o pintor 

18. Bardi, Pietro Maria. Miguel Dutra, o poliédrico artista paulista. São Paulo, MASP, 
1981, p.26.

19. Nardy Filho, Francisco. A cidade de Ytu: histórico de sua fundação e de seus principaes 
monumentos (edição Fac-similar). Itu, Ottoni Editora, v.1, 2000, p.112.
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Pery Blackman restaurou as pinturas nesta ocasião e a pintura da capela-
-mor é a única que restou de um grande conjunto pictórico espalhado por 
toda a igreja e realizado pelo então jovem Jesuíno do Monte Carmelo20. 
Essa é uma das poucas informações que temos certeza, pois não foram 
encontrados até o momento a documentação que esclareça quando o 
Padre Jesuíno executou a pintura para os carmelitas ituanos.

 Sabemos que Jesuíno chega em Itu em 1781 trazido por um reli-
gioso da cidade de Santos e que entre 1781 e 1784 auxiliou José Patrício 
da Silva Manso na pintura da matriz ituana e entre 1796 e 1798 trabalha 
para os carmelitas em São Paulo. Então, provavelmente, executou a 
pintura carmelita ituana entre 1790 e 1793. O próprio Mário de Andrade 

20. Andrade, Mário de. Padre Jesuíno do ..., op.cit., p.139.

Figura 2: Pintura do forro da 
capela mor da Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo da cidade 
de Itu/SP. Autor: Padre Jesuíno 
do Monte Carmelo, c. séc. XVIII. 
Foto: Myriam Salomão, 2015.
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discorre longamente em seu texto sobre as dificuldades dessa datação21, 
afirmando categoricamente que “o teto da nave nunca foi retocado, nem 
mesmo na reforma de 1918”, pois durante suas pesquisas conversou com o 
restaurador que trabalhou nessa reforma e assim, as descrições e comen-
tários de Mário são realizadas com essa certeza. Mas, conforme indicam 
prospecções realizadas pelo IPHAN, as informações não procedem, pois 
há camadas de pinturas sobrepostas à pintura original.

 Na pintura da capela mor da igreja dos carmelitas, Jesuíno 
do Monte Carmelo fez uma visão da Virgem do Carmo entregando o 
escapulário aos santos e santas carmelitas – Santo Elias e Santo Eliseu 
do lado direito de Nossa Senhora e Santa Teresa de Ávila e Santa Maria 
Magdalena de Pazzi do lado esquerdo, delimitando o espaço com um 
resplendor de luz que parte da coroa da virgem, fazendo assim um fundo 
para toda a composição central (Fig. 2). Ao redor, o amarelo intenso 
contrasta com o forro azul celeste. Formando um cenário para uma 
dispersão de querubins voadores e serafins que sustentam florões, 
além de criar espaços celestes e terrenos em que os papas e santos 
carmelitas se apresentam acompanhados por meninas com asas e 
angelicamente vestidas, que parecem saídas das procissões ali mesmo 
realizadas, diante da praça22. 

 Muito semelhante ao realizou na pintura do forro da nave da 
igreja dos terceiros da cidade de São Paulo, aqui o Padre Jesuíno tam-
bém posicionou figuras de autoridades religiosas surgindo direta-
mente no entablamento, como que apoiadas na cimalha. Do lado do 
Evangelho (esquerdo de quem olha de frente para o altar) temos São 
Jerônimo, São Pedro Papa e por último um bispo, Santo Agostinho 
ou Santo Ambrósio. No outro lado, o da Epístola (direita de quem olha 
de frente para o altar), vemos representados São Pedro Tomaz, Papa 
Gregório Magno e Santo Alberto.

21. Andrade, Mário de. Padre Jesuíno do …, op.cit., p.93-95.
22. Devemos considerar que essa descrição corresponde ao que estamos vendo atual-

mente, mas segundo prospecções realizadas pelo restaurador Julio Moraes e autori-
zadas pelo IPHAN, uma pintura mais antiga está por baixo desta que está atualmen-
te visível, assim como aconteceu com a da Ordem Terceira do Carmo da cidade de 
São Paulo. A pintura de Jesuíno pode ter sido retocada na metade do século XIX ou 
na reforma de 1861-1863, e que o restaurador e pintor Blackman em 1918 já tenha 
trabalhado sobre uma pintura descaracterizada anteriormente. Cerqueira, Carlos 
Gutierrez. A significação das pinturas de Padre Jesuíno. São Paulo, Resgate – História 
e Arte II, 2014. Disponível em: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&sr-
cid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXNnYXRlaGlzdG9yaWFlYXJ0ZXxneDo4ZWIzNDll-
NWRmOTJkZmU Acesso em 15mai2015.
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 No forro do teto da nave de 
grandes dimensões, resta apenas um 
fragmento com uma visão de Santa 
Teresa de Ávila, quase perdido no meio 
das tábuas naturais, pintura que também 
é de autoria do Padre Jesuíno do Monte 
Carmelo e provavelmente deve ter sido 
executada por volta de 179323, e sobre a 
qual até o momento não foi localizada 
nenhuma explicação documental para a 
situação, bem como a do medalhão re-
presentando o Menino Jesus de Praga, 
colocado em uma das laterais da igreja, 
debaixo do coro e que provavelmente foi 
recortado de alguma outra pintura.

Igrejas Carmelitas
na cidade de Mogi

das Cruzes
A região de “Bougi” foi lentamente 
ocupada a partir da primeira década 
do século XVII por colonos que migravam de São Paulo de Piratininga 
fugindo das represálias do governo da Metrópole por suas constantes 
atividades de caça aos indígenas. O primeiro povoador da região, Gaspar 
Vaz, conseguiu em 1611 elevar o primitivo povoado de Boigy Mirim a ca-
tegoria de vila de Santana de Mogi-Mirim, mesmo não tendo o número 
suficiente de moradores.

 Em virtude da influência dos carmelitas, que já atuavam em 
São Paulo e na nascente vila que já era conhecida como Santana das 
Cruzes de Mogi-Mirim, muitos moradores devotos de Nossa Senhora 
do Carmo movimentaram-se para que estes se estabelecessem na vila 
com seu convento. Embora a autorização para a fundação do convento 
dada pelo governador-geral tenha a data de 03 de março de 1629, as 
obras tiveram início por volta de 1727 e, conforme tudo indica, as obras 
estavam concluídas em 1633, quando cessam os registros nos livros do 

23. Pereira, Danielle M. dos Santos. Autoria das pinturas ilusionistas do estado de São 
Paulo: São Paulo, Itu e Mogi das Cruzes (Brasil). (Tese de Doutorado) São Paulo, Ins-
tituto de Artes/UNESP, 2017, p.173.

Figura 3: Pintura do forro da 
capela mor da Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo da cidade 
de Mogi das Cruzes/SP. Autor 
desconhecido, início do séc. 
XIX. Foto: Myriam Salomão, 
2011.
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convento referentes às despe-
sas com construção.

 A única pintura existente 
no interior da igreja conventual 
é uma tarja no centro do forro 
da capela-mor representan-
do São Elias com a espada em 
fogo, emoldurada com volutas 
e folhas de acanto em tons de 
azul e vermelho (Fig. 3). O fundo 
é pintado uniformemente com 
cor azul e a visão central, não se 
origina a partir de alguma forma 
de arquitetura fingida. Suas re-
ferências visual a ligam com as 
pinturas do ciclo do rococó do 
meio norte mineiro24. Até o mo-
mento, também não nenhuma 
documentação que dê pistas 
sobre a sua autoria, nem em qual 
data foi realizada.

 Localizada ao lado do convento onde antes era o jazigo, a igreja 
da Ordem Terceira está separada da igreja do convento por um corredor 
de cinco metros. Internamente apresenta nave única, tribunas e cape-
la-mor e sua construção foi iniciada em 168025 e não em 1698 como se 
acreditava anteriormente. Portanto, as duas igrejas – Ordem Primeira e 
Ordem Terceira – são interligadas e compartilham a fachada e a mesma 
torre sineira.

 Apresenta em seu interior, pinturas de temática carmelita no 
forro da nave única, sem transepto ou corredores, bem como no forro 
da capela mor26. No forro da capela mor há uma pintura de autoria de 
Antônio dos Santos, pintor do qual pouco sabemos até o momento, mas 
que trabalhou em 1814 para a irmandade terceira dos carmelitas nessa 
pintura que representa a entrega do manto pela Virgem do Carmo a São 

24. Pereira, Danielle M. dos S. Autoria das pinturas ilusionistas ..., op.cit., p.205.
25. Pereira, Danielle M. dos S. Autoria das pintura ilusionistas ..., op.cit., p.198. 
26. Há uma terceira pintura localizada no forro do vestíbulo da sacristia, mas que não 

será analisada neste momento, pois o foco do trabalho são os espaços religiosos de 
celebração, ou seja, nave e capela mor das igrejas.

Figura 4: Pintura do forro da 
capela mor da Igreja da Ordem 

Terceira de Nossa Senhora 
do Carmo da cidade de Mogi 

das Cruzes/ SP. Autor: Antônio 
dos Santos, 1814-1815. Foto: 

Myriam Salomão, 2011.
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Simão Stock (Fig. 4). Em estilo rococó do início do século XIX, o tema 
da visão central está envolvido por uma tarja27.

 A pintura da nave tem autoria atribuída a Manoel do Sacramento 
(1769-1832), que recebeu, em 1802, segundo o Livro de Receitas e 
Despesas da Ordem, pelo trabalho de pintor (Fig. 5). É um conjunto 
pictórico bastante rico e elaborado, com a visão de Santa Teresa de Ávila 

27. Na pesquisa de doutorado realizada por Danielle M. dos S. Pereira, conseguiu com-
provar a existência de uma pintura que em algum momento foi “escondida”: os qua-
tro Evangelistas e seus respectivos atributos dispostos nos quatros cantos da com-
posição. Como não é “visível” no momento, não entrará a análise desta questão no 
presente trabalho. Pereira, Danielle M. dos Santos. Autoria das pinturas ilusionistas 
do estado de São Paulo: São Paulo, Itu e Mogi das Cruzes (Brasil). (Tese de Doutorado) 
São Paulo, Instituto de Artes/UNESP, 2017, p.212-224.

Figura 5: Pintura do forro 
da nave da Igreja da Ordem 
Terceira de Nossa Senhora 
do Carmo da cidade de Mogi 
das Cruzes/SP. Autor: Manoel 
do Sacramento, 1802. Foto: 
Myriam Salomão, 2011.
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ao centro, apoiada em nuvens povoada de anjos de diversos tipos, desde 
um de corpo inteiro, até querubins e anjinhos de gola (só com a cabeça 
apoiada em um par de asas). A visão central está em uma cercadura 
de elementos arquitetônicos com enrolamentos e concheados. Nas 
laterais, também apoiadas nas cimalhas, surgem aos pares figuras de 
santos e santas carmelitas, junto com os doutores da igreja, totalizando 
oito figuras de cada lado.

 Ao lado do Evangelho, esquerdo do coro para o arco-cruzeiro, na 
primeira dupla interna de santos, foram representados: Santo Agostinho 
e Santo Alberto; entre as colunas temos santas: Santa Maria Magdalena 
de Pazzi e Santa Ângela da Bohemia, e após Santa Maria da Encarnação 
e Santa Francisca de Ambroise; duplas de Papas: Telésforo e Jerônimo. 
Lado da Epístola, direito do coro para o arco-cruzeiro, na primeira dupla 
interna temos: Santo Ambrósio e Santo André Corsini; entre as pilastras 
Santo Ângelo e São João da Cruz, seguidos por São Pedro Tomaz e São 
João Stock; por fim, os Papas Gregório Magno e Dionísio.

Considerações complementares
Não podemos afirmar categoricamente que havia um “programa ar-
tístico” a ser plenamente observado pelos artistas, mas com certeza 
eles seguiam um conjunto de normas que estabelecia qual invocação 
deveria ser obrigatoriamente representada e qual poderia ser usadas 
para complementar o conjunto pictórico. O fato de existir um calendário 
santoral para ser seguido pelas igrejas e irmandades terceiras, pode ter 
sido o elemento unificador das iconografias. 

 O que se observa nos exemplares das três cidades é a presença 
em comum da representação da Nossa Senhora do Carmo, depois de 
Santa Teresa de Ávila, Santa Maria Magdalena de Pazzi, Santo Elias, São 
Eliseu, São Simão Stock, São João da Cruz Santo Ângelo, São Pedro 
Tomaz, Santo Ambrósio e Santo André Corsini. Esses pontos em comum 
aconteceram mesmo em cidades com diferentes pintores atuando 
como em Mogi das Cruzes com a presença de Manoel do Sacramento 
e Antônio dos Santos, enquanto que em São Paulo e Itu temos o Padre 
Jesuíno do Monte Carmelo atuando.
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Resumo
A cidade de Córdoba na Argentina é das mais 
antigas vilas fundadas no antigo Vice-Reinado 
do Peru a caminho para as terras do Paraguai. 
Em 1563 a pequena vila desenhada em forma 
de tabuleiro estava posicionada entre os im-
portantes caminhos que ligavam as cidades de 
Cusco e La Paz até Assunção com outros cami-
nhos como aquele que levava para a rica vila de 
Potosi. Naquela encruzilhada de interesses das 
conquistas e em busca de terras planas para o 
cultivo de mantimentos, Córdoba já em 1622 era 
elevada à condição de Alfândega Seca a admi-
nistrar a saída e entrada de mercadorias em toda 
esta região que na segunda metade do século 
XVIII seria o Vice-Reinado do Rio da Prata tendo 
como capital a portuária Buenos Aires. Os padres 
da Companhia de Jesus chegaram em Córdoba 
em 1599 e logo se acomodaram em uma man-
zana com pequeno colégio, igreja, residência 
dos padres e seminário de noviços. O conjun-
to cordobês é soberbo e grandioso constituído 
de Universidade, Capela dos Noviços, igreja e 
casas para acomodar estudantes. Para manter 
o empreendimento, os Jesuítas contaram com 
doações, porém, para seguir oferendo os estu-
dos gratuitos aos jovens, foi necessária a compra 
de estâncias usadas para a criação de gado e 

Abstract 
The city of Córdoba in Argentina is one of the ol-
dest villages founded in the former Viceroyalty of 
Peru on its way to the lands of Paraguay. In 1563 
the small village built in the shape of a board 
was positioned between the important paths 
that connected the cities of Cusco and La Paz to 
Asunción, with other paths like the one that led 
to the rich village of Potosi. At that crossroad of 
Conquest interests and searching for flat lands 
for the cultivation of food, Córdoba was already, 
in 1622, elevated to the status of Dry Customs 
in order to manage the exit and entry of goods 
throughout this region, which in the second half 
of the 18th century would become the Viceroyalty 
of Rio de la Plata, having the port of Buenos Aires 
as its capital. The priests of the Society of Jesus 
arrived in Córdoba in 1599 and soon settled in a 
manzana with a small college, church, residen-
ce of the priests and seminary of novices. The 
Cordoban complex is superb and grand, consis-
ting of a University, Chapel of Novices, church 
and houses to accommodate students. In order 
to maintain the enterprise, the Jesuits counted 
on donations. However, to continue offering free 
studies to young people, it was necessary to buy 
estancias that served  to raise cattle and mules, 
as well as agricultural cultivation.
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A paisagem do Caminho Real
Córdoba de Tucumán encontrava-se em passagem obrigatória dos via-
jantes advindos do Alto Peru (Bolívia) seguindo até ao porto de Buenos 
Aires. A mudança da paisagem geográfica desde Cartagena de Índias, no 
mar do Caribe, até os pampas argentinos é constante. A Cordilheira dos 
Andes inicia seu soerguimento desde os vales verdejantes, profundos 
com abundantes águas a correrem tanto para o Atlântico como para o 
Pacífico. A cordilheira ramifica-se, ganha alturas e raleia a vegetação 
criando campos desertos nos altiplanos. Picos com neves eternas eram 
reverenciados como divindades pelas culturas incaicas. Vencidas as 
batalhas da conquista por Francisco Pizarro em Quito e Cusco, o conquis-
tador fundou Lima (1534) aquela que foi a capital do Vice-reinado do Peru.

 A paisagem árida do Altiplano em suas alturas de quatro mil 
metros é cravejada por desertos e salares. Embriagados pelas imen-
sas distâncias, os espanhóis seguiram ao Sul até as terras planas de 
Tucumán, de onde tirariam o alimento aos indígenas obrigados ao tra-
balho forçado – no sistema de encomiendas – no ventre do Cerro Rico de 
Potosi (1545). Para se cunhar as moedas de prata naquelas paragens de 
Córdoba proveria a Casa Real de la Moneda com as mulas que rodariam 
as engrenagens das máquinas para cunharem as moedas para o mundo.

mulas, e para cultivo. Assim, foram desenvol-
vidas as estâncias nas redondezas de Córdoba, 
a caminho de Tucumán e acima dos Andes até 
a próspera Potosi onde a grande mina de prata 
no Cerro Rico necessitava de mantimentos para 
manter as atividades. As estâncias foram desen-
volvendo-se cada qual com suas especificidades 
Caroya (1610), Santa Catalina (1622), Alta Gracia 
(1642), Jesus Maria (1618), Candelária (1678) e San 
Ignácio entre tantas outras desaparecidas ou 
desativadas depois da expulsão dos padres em 
1768. Tanto no grande conjunto urbano como nas 
estâncias rurais a arquitetura se destaca, assim 
como o mobiliário com ricos altares, acervos de 
pinturas e esculturas.

Palavras-chave
Jesuítas, Arte, Arquitetura, Córdoba, Estâncias.

Thus, estancias were developed in the vicinity of 
Córdoba, on the way from Tucumán and above 
the Andes to the prosperous Potosi, where the 
great silver mine in Cerro Rico needed supplies to 
maintain its activities. The estancias were deve-
loped each with their specificities - Caroya (1610), 
Santa Catalina (1622), Alta Gracia (1642), Jesus 
Maria (1618), Candelaria (1678) and San Ignacio 
among many others that disappeared or were 
dismantled after the expulsion of the priests in 
1768. In the large urban complex, as well as in the 
rural estates, architecture stands out - as does 
furniture with rich altars, and collections of pain-
tings and sculptures.

Key Words
Jesuits, Art, Architecture, Córdoba, Estancias.
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 Aquele novo caminho se tornaria o Caminho Real provido de 
pousos para os viajantes, aventureiros, religiosos e nobres. As viagens 
a pé ou sobre lombos de mulas a carregarem mantimentos duravam 
meses. Córdoba, fundada em 1563 teve a condição de Alfândega Seca 
desde 1622. Tornou-se o entreposto entre o porto de Buenos Aires e 
o Caminho Real rumo ao interior a caminho de Sucre, Potosi, La Paz, 
Cusco e até a capital Lima. Assim impediria o comércio com o Alto Peru. 
O vice-reinado do Prata só foi criado em 1776 quando foi facilitado o 
comércio via marítima entre Sevilha e Buenos Aires. Foram duzentos 
anos que a região de Córdoba abasteceu com os víveres e mulas a 
região das minas de prata do Alto Peru. Ao longo do Caminho Real, na 
atual Província de Cordoba, ainda há reminiscências dos pousos que 
abrigaram os antigos colonizadores e foram também utilizados duran-
te as batalhas pela independência. Atualmente o Posto de Sinsacate 
abriga um museu histórico, segue acima os postos de Barranca Yaco 
e Talas (Sarmiento). Em uma bifurcação desde Macha ao ocidente en-
contram-se na sequencia, Inti Huasi, Santa Cruz, San Pedro Norte, San 
Francisco del Chañar e Poço do Tigre atingindo Olho de Agua na cidade 
de Santiago del Estero. Em Sarmiento o caminho bifurca-se em dois 
braços passando ao lado de Tolumbra (fundada em 1672) nas imedia-
ções de Inti Huasi e San José de la Dormida. Ao se unirem passava por 
Totoral, Las Peñas, Maria do Rio Seco.

As fundações das vilas
Lima, capital do Vice-reino do Peru (1534) inaugura um novo urbanis-
mo com cidades planejadas de forma quadriculada, chamado de ta-
buleiro, modelo estipulado por Francisco Pizarro, que foi posto em 
execução a partir dos exemplos anteriores como Cidade do Panamá 
e Santo Domingo. No mesmo período a Cidade do México conquistada 
por Hernandez Cortés foi replanejada sobre o urbanismo já existente 
daquela mítica cidade lacustre. A cidade de Puebla de Los Angeles, 
sede de bispado, foi totalmente planejada no sistema de quadrícula, 
assim como Morelia e Guadalajara. No Cone Sul, o exemplo é Buenos 
Aires, a capital do Vice-Reinado de La Plata, que também teve seu 
traçado quadricular.

 Córdoba da nova Andaluzia, foi fundada por Jerónimo Luis 
Cabrera em 1573 naquelas plagas a caminho do Sul, deixando para trás as 
montanhas e tendo a frente as planícies e mais ou longe as águas do Rio 
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da Prata. O modelo a seguir foi o da quadrícula como mostra o desenho de 
Lorenzo Suarez de Figueroa, de 1577, com a distribuição das 70 quadras 
(inicialmente eram apenas 10) a partir da Plaza de Armas junto à igreja 
e cabildo e, na parte fronteiriça, as manzanas subdivididas em quatro e 
acima a esquerda em direção às duas manzanas dos franciscanos, o solar 
de Lorenzo Figueroa com testada total de uma manzana. Abaixo, na rua 
do Cabildo, uma manzana reservada a outro convento religioso1. Em 1622 
serviu de barreira como Alfândega Seca sob as ordens da capital Lima. 
No final do século XVII, em 1699 tornou-se diocese de Tucumán ainda 
dependendo do arcebispado de Cusco2. Com a criação do Vice-reinado 
do Rio da Prata em 1782 formou seu governo intendente.

Os jesuítas
A ação dos jesuítas nas Américas foi intensa e diferente das outras anti-
gas ordens religiosas. Fundada em 1540 por Inácio de Loiola e aprovada 
pelo papa Paulo III nasceu dentro do espírito tridentino. Eles iniciariam 
suas sessões dois anos depois e se estenderiam por vinte anos, já vol-
tada para uma Igreja atuante na Europa abalada pelo protestantismo e 
em todo o mundo descoberto no Renascimento a ser cristianizado. Para 
tanto suas construções refletem um dinâmica voltada para a oratória e 
pregação difundindo os dogmas da Eucaristia, da virgindade de Maria, 
discutidos pelos protestantes; para o ensino dos jovens de todas as 
classes sociais para isso construíram colégios e restauraram o ensino 
em universidades; para a difusão da fé nos novos mundos descobertos 
como África, China e Japão, para onde foi Francisco Xavier em 1542, e 
para isso o ensino e aprendizado de novas línguas era essencial e por 
fim a catequização dos povos nas Américas onde criaram as reduções 
no Brasil em 1549 e missões, desde o México (1572) até o Paraguai. A 
Província Jesuítica de la Paraquaria foi fundada em 1608.

 Os jesuítas chegaram a Córdoba em 1599. Desde aquelas para-
gens nos pampas seguiriam em seguida para as florestas do Paraguai. 
Na manzana a eles destinada havia uma ermida construída com pedras 
bolas nas medidas de 9,3 x 5,75m coberta de madeira, palha e barro. 
Melhorada a primitiva capela passou por meio de doação aos padres da 

1. GORI, Iris, BARBIERI, Sergio. Iglesia y convento de San Francisco de Córdoba. Córdoba:A-
cademia Nacional de Bellas Artes y Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2000, p. 10).

2. DENARO, Liliana de. Buscando la identidad cultural cordobesa. Córdoba: Corintios 
Imprenta13, 2008, p. 49.
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Companhia que logo ampliaram o terreno e fundaram uma escola para 
meninos. Com a chegada de irmãos construíram mais quartos, recebe-
ram doações, mas insuficientes para manter a escola e os padres. Sendo 
a região uma espécie de celeiro para as vilas do Alto Peru (Bolívia) havia 
muitas fazendas na vizinhança fazendo surgir a ideia de obter recursos 
com as fazendas para manterem o colégio. Os encomenderos3 criaram di-
ficuldades para a aquisição e com isto o colégio teve que passar algumas 
cátedras ao Chile no ano de 1612. Inconformada a população e o bispo 
custearam os padres professores e sob as ordens do padre provincial 
Pedro de Oñate, em 1617 inicia as compras de fazendas. As condições de 
pobreza de sessenta pessoas entre padres, irmãos, estudantes e aju-
dantes era evidente e colocava em risco o empreendimento do colégio. 
Decidiram comprar duas estâncias: Caroya, com vacas, ovelhas éguas 
e cabras e Jesus Maria com os vinhedos, plantações de trigo e milho. 
Para ambas estâncias compraram também escravos4.

 Naquela encruzilhada de caminhos e interesses os jesuítas se 
instalaram e de lá mantinham constante contato com as missões do 
Paraguai a partir de Assunção. As construções do colégio e capela dos 
noviços seguiam lentas assim como da igreja. Mesmo com doações as 
obras pouco avançavam sob o projeto de Felipe Lemaire que soluciona-
ria a cobertura do templo com madeiramento proveniente do Paraguai. 
A abóbada em madeira pode ser iniciada em 1667 e em 1671, depois de 
doze anos de trabalho. A ornamentação como o retábulo-mor, obra do 
irmão José Brasanelli, em madeira das missões paraguaias, tinha como 
frontal do altar, um painel em prata repuxada executado nas missões 
de Chiquitos, na Bolívia. Um antigo tabernáculo, atualmente na igreja 
de Tolumba, fora executado por artesãos peruanos. Objetos de prata, 
alfaias para as celebrações eram compradas em Potosi.

A Capela Doméstica
A Capela Doméstica, ou do Noviciado foi iniciada em 1666 conforme 
pesquisas de Carlos L. Onetto que complementa suas considerações 
com a possibilidade de ter sido ela maior que o tamanho atual. Sua or-
namentação é constituída de um retábulo-mor, obra do irmão milanês 
José Brasanelli, em madeira das terras paraguaias (cedro) e pinturas 

3. Ibidem, p. 22.
4. PAGE, Carlos A. El camino de las estancias: Las estancias jesuíticas y la Manzana de la 

Compañía de Jesús. Cordoba: Báez Ediciones, 2016, pp. 106-130.
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com o tema da ladainha de Nossa Senhora intercaladas com pinturas 
florais. Trata-se, segundo pesquisas, de uma segunda construção, pois 
descrições de 1643 falam de quadros que cobriam todas as paredes e 
pinturas imitando materiais nobres. Há por detrás do atual retábulo 
resquícios de talhas mais antigas.

 O atual retábulo é considerado dos mais importantes da região 
do Rio da Prata pelo pesquisador Bozidar Darko Sustercic5. Quatro pos-
santes colunas salomônicas estão no primeiro corpo do retábulo que 
tem três tramos. No tramo central está o sacrário e acima, emoldurado, 
um crucifixo. Nas laterais, também emoldurados, pois anteriormente 
eram pinturas que estavam naqueles espaços, estão agora Santo Inácio 
e São Francisco Xavier. Um nicho em arco a apontar a verticalidade 
do tramo central recebe a escultura de um Cristo e sobre as molduras 
e entablamento truncados está o nicho entre colunas com o grupo 
escultórico do Calvário. Duas volutas unem os dois corpos com nichos 
laterais com as efígies de São Pedro Claver, protetor dos escravos e 
Santo Alonso Rodríguez. O coroamento sobre entalhamento truncado 
comprime-se na curvatura da abóbada em canhão.

 A ornamentação pictórica da abóbada em canhão é surpreen-
dente não só pela beleza mas também pelo material empregado: couro 

5. SUSTERSIC, Bozidar Darko. Imagenes guaraní-jesuíticas. Paraguay, Argentina, Brasil. 
Asunción: Museo del Barro/Entidad Binacional Yacyreta, 2010, p. 153.

Foto 1 – Retábulo da Capela 
Doméstica ou do Noviciado, 

Córdoba. Argentina.
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esticado, aplicado sobre madeiramento encoberto com gelatina e ges-
so. As faixas que orientam a pintura floral na qual estão intercalados 
emblemas marianos seguros por anjos, delimitam a espacialidade de 
toda a capela. Nestas faixas estão pintadas – ora dois, ora três - em-
blemas com litanias de invocação à Virgem, e no centro da abóbada 
a invocação de Maria rodeada por jesuítas.  As cartelas sustentadas 
pelos seres celestes ora são retangulares retilíneos ora curvilíneos e 
em ambas configurações há inscrições invocativas da litania mariana. 
Os ornamentos florais são amplos, desenvolvidos dentro das faixas 
a acompanharem a curvatura do forro remetendo às cercaduras de 
livros com iluminuras. A movimentação é intensa pois repetem-se em 
direções opostas a criar curvas e contracurvas de ramagens das quais 
desprendem folhas acânticas. Ao término de cada floreado há nos ra-
mos maiores um corte determinando sua finalização. Assim o realismo 
de cada voluta caprichada no sombreado salta à imaginação de quem 
insiste em acompanhar os movimentos acrobáticos.

 Além das tintas com pigmentos vegetais foram empregadas 
folhas de ouro. Das antigas pinturas que ornavam as paredes restaram 
quatro, obra de Genaro Pérez, que são Última Ceia, Descida da Cruz, 
São Pedro e São Paulo6.

A igreja da Compañía
A igreja é um monumento lítico. Totalmente desornamentada, sua fa-
chada inacabada denuncia as dificuldades financeiras para a constru-
ção. O pequeno adro fechado a posiciona pouco acima da rua abrigando-
-a de possíveis inundações. Sua lateral, toda em pedra aparente a tomar 
toda amplitude do quarteirão confere a dignidade de uma fortaleza 
espiritual imbatível. Apenas a entrada para a Capela Doméstica perfura 
aquela muralha. A fachada, que no século modernista projetaram sua 
finalização, tem três portas: da esquerda adentrava ao colégio e Capela 
de Loreto, da direita para a Confraria dos Naturais do Menino Jesus e 
dos estudantes dedicada à Conceição da Virgem.  A porta central dá 
acesso diretamente à nave em cruz latina com 50 metros de profun-
didade, 10,50 metros de largura e o cruzeiro 24 metros. A completar a 
forma retangular, no lado do Evangelho está a sacristia e da Epístola 
a contra-sacristia. Pela sacristia se tem acesso a Capela Doméstica. 
A igreja foi consagrada em 1671 pelo bispo do Paraguai Frei Gabriel de 

6. DENARO, Liliana de. Op. Cit., pp. 65-69.
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Guillestegui em passagem por Córdoba em direção ao Alto Peru onde 
tomou posse como bispo7.

 A grandiosidade do templo não foi comprometida apesar das 
reformas ocorridas depois da expulsão dos padres em 1763. O pára-vento 
foi levado para a catedral, o frontal do altar de prata repuxada está na 
igreja de Santo Domingos, as paredes laterais foram revestidas de novos 
materiais (mármore e estuque em 1871) a seguirem a nova estética eclé-
tica da capela da Virgem de Lourdes, em mármore e novas pinturas. O 
maior prejuízo foi provocado por um incêndio (1961) que fez desaparecer 
as ricas pinturas da cúpula (10,3 metros de diâmetro), ofuscou o brilho 
das pinturas da abóbada e enegreceram as pinturas e relevos que em 
todo o perímetro do entablamento da igreja estavam pintados a óleo com 
efígies de santos, quarenta e oito no total, e os relevos com emblemas 
das empresas sagradas8. Esta obra magnífica de marcenaria é do irmão 

7. Ibidem, pp. 53-64.
8. BARBIERI, Sergio. Empresas sacras jesuíticas. Córdoba: Fundación Centro/Colección 

Historia de la Arquitectura de Córdoba Nº 5, 2003.

Foto 2 Fachada frontal da 
Igreja da Compañía, Córdoba. 

Argentina.
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Felipe Lemair, seguindo a edição de Phillibert Delorme de 1591, no qual 
explana a solução de abóbada de canhão executada em madeira for-
mando pequenas peças unidas por clavilhas e apoiadas sobre os muros. 
Os arcos torais tem um metro de largura e revestidos de tábuas largas 
e finas receberam pinturas florais (c.1700) nas colorações vermelhas, 
azuis, amarelas e douradas com as bordas negras9.

 Adentrando o templo o retábulo-mor mostra-se em todo seu 
esplendor. Dois corpos e coroamento escalonado tornam a obra monu-
mental a preencher toda a espacialidade da capela mor. Os três tramos 
são ritmados por nichos nos intercolúnios: apenas uma nas laterais e 
duplas a evidenciar o tramo central. No primeiro corpo um templete 
pra o sacrário no tramo central e os quatro nichos nas laterais tem as 
imagens de Santo Inácio de Loiola, São Francisco Xavier (ambas espa-
nholas de 1876), no segundo corpo estão os santos Estanislau de Kostka 
e Luis Gonzaga e ao centro o Sagrado Coração de Jesus. Culminando no 
coroamento escalonado, mais três nichos com os santos Pedro Claver, 
Alonso Rodríguez e um Calvário no nicho do tramo central. A curvatura 
do coroamento tem o emblema da Companhia. O altar primitivo exibia as 
imagens dos santos protetores da antiga ermida, os mártires Tibúrcio 
e Valeriano.

A Universidade
A manzana jesuítica em 1610 já era formada pela residência com es-
critórios, e horto com arvoredo. Hospedava no total 24 padres, 50 es-
tudantes, 30 do internato e 20 externos e noviços. Decidiram então 
reconstruir o edifício composto de dois corpos: o colégio (moradia dos 
padres, atual Colégio Nacional) e as salas de aula (atual Universidade). 
O projeto foi aprovado em 1681 pelos superiores em Roma quando o 
então provincial padre Tomás Donvidas o projetara e agora o aprova 
como procurador em Roma. O Colégio Máximo teve reconstruções o 
que demandava somas de dinheiro provenientes de doações e da pro-
dução das estâncias. Para lá acorriam toda a juventude de Córdoba e 
suas dependências não condiziam com os habitantes da cidade. Era 
em apenas dois andares devido os terremotos. 

9. LÓPEZ RAMOS, Carlos. Iglesia de la Compañía de Jesús Córdoba: historia de su cons-
trucción. Buenos Aires: Fundación Fonde para el Patrimonio Argentino, 2010.
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 A caminho das missões do Paraguai, o arquiteto Giovanni 
Andrea Bianchi, que projetara a fachada de São João de Latrão em 
Roma (1716), passou por Córdoba na expedição dos padres Bartolomé 
Jiménez e José de Aguirre, provenientes de Sevilha e passando por 
Buenos Aires. Em sua segunda passagem por Córdoba, Bianchi con-
cluiu as abóbadas em tijolo dos claustros no melhor estilo lombardo, 
como havia feito Bramante nos claustros antigos do mosteiro de Santo 
Ambrósio em Milão, atual Universidade Católica10. As obras de Bianchi 
completaram-se com a biblioteca, os arcos do primeiro nível, novos 
aposentos e corredor. O arquiteto colaborou também na fachada da 
catedral. Faleceu em Córdoba em 1740 depois de intensos trabalhos nos 
claustros. O arquiteto que supervisionara outras obras foi responsável 
pelas remodelações das abóbadas de pátios e claustros das estâncias. 
Sua atuação na cidade de Buenos Aires também foi intensa.

 Um desenho encontrado na Estância Jesús Maria, feita pelo 
arquiteto jesuíta Antonio Forcada mostra todo o quarteirão ocupando 
o espaço da igreja, noviciado, três grandes pátios para os estudantes e 
um para os padres e grande espaço para a horta. Nesta planta de 1750 
evidencia o plano jesuítico de construção – modo nostro – com todos os 
ambientes além daqueles acima relacionados: corredores, dormitórios, 
refeitório e local para lavar as louças, salas de aulas, cozinha, dispensa, 
botica, banheiros, padaria, armazém e acomodações para autoridades. 
Com a expulsão dos jesuítas a administração da universidade passou 
para os franciscanos e com a independência foram criados o Colégio 
Nossa Senhora de Monteserrate e a Universidade tornou-se laica ocu-
pando o mesmo local11.

As estâncias
Inúmeras foram as estâncias adquiridas pelos jesuítas nas proximida-
des da cidade de Córdoba, passagem obrigatória entre as altas terras 
bolivianas e as planícies das missões paraguaias. Várias sobreviveram 
- Caroya (1610), Santa Catalina (1622), Alta Gracia (1642), Jesus Maria 
(1618), Candelária (1678) e San Ignacio – e foram elas que sustentaram 
com suas produções o colégio em Córdoba.

10. PAGE, Carlos A. Op. Cit., p. 78.
11. Ibidem, pp. 37-43.
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 O arquiteto húngaro Juan Kronfuss (2005), destacado pesqui-
sador da arquitetura argentina e em especial da cordobesa, exemplifica 
nas reduções cordobesas a solução arquitetônica a partir da vista que 
se tem da igreja, olhando à direita, contra o altar - um pátio de honra ao 
redor do qual estão as salas de aula, celas dos padres e hóspedes. Esta 
construção tem arcadas diferindo das outras mais simples, sem arca-
das, sem arquitetura ou adorno. O último pátio é para a administração 
da casa, a serralheria, a marcenaria, carpintaria, depósitos e oficinas 
para feitura de velas e tecidos, além dos dormitórios para os serviçais 
e locais para tudo que se necessita para o cotidiano. 

 Juan Kronfuss continua posicionando as dependências, como 
a sacristia à direita que se comunica com o campanário. À esquerda da 
igreja sempre está o cemitério para os padres que lá moram. Na frente 
da igreja abre-se um espaço para a praça com uma cruz no centro. 
Continuando a praça, pequenas casas se alinham formando uma pe-
quena galeria onde moram os índios. Esta última hipótese não se aplica 
para as reduções cordobesas pois os índios preferiam a vida nômade, 
trabalhavam nas colheitas e nem sempre estavam dispostos para as 
ações catequéticas. Nesse sentido da ação missionária, ali os padres 
não teriam tido êxito.

 Mais distante localizava-se o moinho. As reduções tiveram 
que diversificar suas ações a partir de uma estância central criando 
ramificações, considerando o solo onde estavam e utilizando-as da 
forma mais conveniente. Assim a redução de Santa Catalina susten-
tava o noviciado e os gastos da cúria provincial com sua produção. 
Candonga foi o retiro para os padres anciãos. Alta Gracia mantinha o 
Colégio Máximo com seus produtos que eram tecidos, cordas, aniagem 
e solas para sapatos. A estância da Candelária tinha os produtos deri-
vados dos carneiros, mulas e ovelhas das quais se tirava a lã e de cujo 
leite se fazia o queijo. As reduções de San Isidro e Jesús Maria vendiam 
o vinagre e o vinho. Destes produtos dependiam Caroya e Sinsacate. 
Todas, porém, produziam os grãos de milho e trigo lá mesmo moídos nos 
moinhos com roda d’água para a vida cotidiana, estocados em grandes 
depósitos nos claustros.

 Quanto ao estilo da arte, ainda para o arquiteto Kronfuss, a 
época barroca tinha mais fantasia que o período renascentista. Isto está 
evidenciado na arte das igrejas, nas sacristias, projetando a imortalida-
de, sempre procurando realizações mesmo que descompassadas dos 
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desejos. Não importava o nome: Santa Catalina ou Alta Gracia. Poderia 
se reconhecer as mesmas mãos em soluções como as cúpulas ou ador-
nos. Por vezes ficaram inconclusas, como Alta Gracia com apenas um 
pátio e a igreja terminada. O mesmo sucede com San Isidro. Em Santa 
Catalina faltam as moradias dos indígenas e há poucas e pequenas 
casas para os escravos.

 O êxito econômico de suas produções ultrapassaram as ter-
ras de Tucumán. As mulas criadas nas estâncias eram levadas para 
a mina de prata em Potosi. Este comércio rendia de 40% a 60% dos 
gastos institucionais com o colégio. O sistema de comunicação entre 
os padres favorecia a venda de víveres, estocados em seus claustros. A 
localização estratégica no Caminho Real facilitava a troca de informa-
ções e o escoamento dos produtos. Na Argentina foram as pequenas 
reduções que tiveram progresso. Diferente daquelas de Paraquaria, 
chegaram a formar pequenos estados. Nas estâncias os índios viviam 
em pequenas casas e os escravos em locais separados, em segundo 
plano. No terceiro grande pátio acontecia o aprendizado das oficinas, 
marcenaria, serralheria, cavalariças e manejo das colheitas. Povoados 
surgiam com duzentos indígenas formando vilas ao redor de pequenas 
capelas, que ainda subsistem. Dependendo da proximidade geográfica 
da estância com maior desenvolvimento econômico os povoados cres-
ciam ou desapareciam.

Estância de Caroya
A estância de Caroya aparece nas crônicas desde 1610 e readquirida em 
1687 quando passada por reforma tornou-se local de férias para os alu-
nos do colégio. Seu posicionamento no terreno em leve aclive possibilita 
uma visão pela lateral onde se localiza o torreão e o muro fronteiriço 
rasgado por um portão que dá acesso ao jardim. A segunda escada de 
convite leva para a entrada principal cercada por arcaria semelhante ao 
do pátio interior de forma retangular tendo o poço ao centro.

 A capela está posicionada na lateral esquerda com entrada 
independente. Outra entrada se dá pela parte interna do edifício inter-
ligado no presbitério. A fachada é simples, com apenas uma entrada e 
janela para iluminar o coro e empena triangular. Toda sua construção 
diferencia-se do restante do edifício – teve outras funções após a ex-
pulsão – pois no restauro optou-se por evidenciar a maneira construtiva 
como pedras não aparelhadas e partes com ladrilhos cerâmicos. O 
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telhado é em duas águas sem as balaustradas que circundam todo o 
perímetro das outras edificações. O interior é rústico, dramático pela 
iluminação natural sobre uma cruz no lugar do retábulo, e a luminosida-
de lateral incide sobre um vetusto oratório habitado por uma escultura. 
Uma escada de madeira dá acesso ao pequeno coro12.

Estância Jesús Maria
A estância de Jesús Maria é solene: a igreja destaca-se das três alas 
acessadas pelo pátio interno com arcaria dupla nas laterais da igreja 
e no sentido transversal. Uma escada dá acesso ao piso superior na 
lateral da ala onde se encontram os engenhos para o fabrico do vinho 
na parte posterior. Vista ao redor, o longo muro interliga o novo edifício 
escorado por três contrafortes. Nos fundos, um gracioso campanário 
tem a data de 1762, um ano antes da expulsão. Desde esta parte poste-
rior pode-se apreciar o local da adega, pois esta estância distinguiu-se 
com a atividade de vinicultura.

 A igreja deve ser admirada em suas diversas fachadas sendo 
que na lateral esquerda está a melhor vista da cúpula, obra do arqui-
teto irmão Bianchi segundo memorial fornecido pelo padre provincial 
Lorenzo Rillo em 1728. A fachada é pesada com duas grandes colunas 
adossadas à parede de pedra aparente comprimindo a entrada e janelão 
para o coro. Um pequeno campanário encima a fachada carente de 
frontão. Na lateral percebe-se a planta em cruz latina com destaque 
para a capela do braço do cruzeiro encimado por ampla cúpula sobre 
tambor octogonal13.

Estância de Alta Gracia
Em Alta Gracia se tem notícias desde 1588, fora doada aos padres pelo 
viúvo Alonso Nieto de Herrera (1574 – 1661) que ingressou na Companhia 
em 1643. A planta da estância foi adaptada para as novas funções, em 
especial fabrico têxtil e o comércio de mulas, o mais rentável de todas 
as estâncias. Com a expulsão dos padres, terras foram doadas para 
o vilarejo que logo se transformou em cidade servida por via férrea. 
Durante as guerras da independência sofreu adaptações para a resi-
dência e prisão de ingleses capturados na invasão por eles promovida 
em Buenos Aires. 

12. Ibidem, pp. 144-149.
13. Ibidem, pp. 149-153.
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 Ao se chegar à cidade, a estância se destaca em um terreno 
mais alto, ao lado do dique com água suficiente para irrigação e antigas 
rodas d’água para o fabrico e lavagem de têxteis. O conjunto tem como 
detalhe a grandiosa igreja com planta barroca (1762), cúpula sobre o 
cruzeiro e fachada com altas pilastras planas, volutas truncadas e piná-
culos. O adro curvo acompanha a beleza da fachada e o acesso se faz por 
escadas também curvas nas laterais e escadaria reta que leva ao portal 
curvilíneo. Ao adentrar a igreja a surpresa se inicia com a espacialidade 
da cúpula e beleza do retábulo-mor, e os do arco cruzeiro dispostos nas 
absides. A planta do retábulo é convexa e o entalhamento confirma a 
movimentação acima dos capitéis compósitos das colunas torsas14.

Estância de Santa Catalina 
A estância de Santa Catalina foi adquirida pela Companhia em 1622, 
terras que pertenciam ao oficial ferreiro Luis Frasson. Logo se cons-
truíram duas represas e canalizaram as águas por meio de dutos sub-
terrâneos desde a serra Ongamira, que tocavam dois moinhos para a 

14. KRONFUSS, Juan. Estancias jesuíticas. Historia de su construcción. Córdoba: Edito-
rial Nuevo Siglo, 2003, pp. 27-39.

Foto 3. Interior da igreja da 
Estância Alta Gracia
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moagem dos grãos, e uma serraria. As Cartas Anuas dos anos seguintes 
relacionam que na estância trabalhavam 406 escravos e que possuíam 
1.200 cabeças de vacas, 6 mil ovelhas e outras tantas mulas.  Quando 
foram expulsos os jesuítas, os inventários descrevem que a casa tinha 
três pátios com galerias sustentadas por madeira. As obras com arcos 
e abóbadas já tinham sido iniciadas pelos inacianos e concluídas pelo 
novo proprietário Francisco Antonio Diaz, que a arrematara em leilão  

 Chegar a Santa Catalina é fazer uma viagem ao tempo áureo das 
estâncias. A capela surge das terras planas sobre pequeno promontório. 
Primeiro passa-se pelas antigas habitações dos indígenas e depois 
amplo espaço abre-se para a magnífica fachada da capela projetada 
pelo padre Antonio Harschl e executada pelos pedreiros comandados 
por Nicolás Jacinto. As ondulações do portal são os últimos acordes da 
arte barroca ainda ouvidos naquele silêncio absoluto implantado pela 
natureza. Ao adentrar o templo, a cúpula destaca-se sobre a planta em 
cruz e o retábulo-mor salta aos olhos na capela-mor pouco profunda. 
Inventiva e executada no Alto Peru, a obra de arte fica refém da grande 
arquitetura, mas impõe-se pela lavra da madeira, pinturas e estatuária. 
Ao sair do templo reverencia-se a arte maior musical barroca-guarani 

Foto 4. Igreja da Estancia 
Santa Catalina, Córdoba.
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que tem seu representante sepultado no pequeno cemitério ao lado, o 
padre Domenico Zípoli, que fora organista na Igreja do Gesù em Roma. 
Acompanhara este músico e organista o padre Lozano Guevara que 
durante décadas comandara os negócios da estância que leva o nome 
da mártir egípcia Santa Catalina15.

Conclusões
Diversas leituras podem revelar tanto os avanços como os traumas 
destas empreitadas catequéticas, evangelizadoras, culturais e eco-
nômica. Há muitos historiadores que comparam aquelas reduções, 
missões ou apenas colégios que obtiveram maior ou menor sucesso 
em suas existências. Neste artigo foi dado maior ênfase às estâncias 
e colégio de Córdoba, onde há evidências de êxitos e de fracassos. As 
estâncias como empreendimento de sustentação das ações de ensino 
do Colégio Máximo – e Universidade – foram ao seu tempo o suporte 
financeiro para tais ações. A escolha da fundação de Córdoba a meio 
caminho entre Buenos Aires e Potosi não poderia prever que a ação 
dos jesuítas seria de tão vital importância. A acolhida da população e 
adaptação do sistema de sustentação do colégio foram bem-sucedidas 
devido ao comércio intenso com o Alto Peru, resultando em melhoria 
das instalações e prestígio ao Colégio. Se considerarmos a ação evange-
lizadora junto aos indígenas que prestavam serviços nas estâncias, não 
é possível apontar avanços. O sistema de escravos, também criticado, 
foi fundamental para se levar adiante a construção da infraestrutura 
como canais e diques, e vital seu trabalho nas oficinas e moinhos, na 
pecuária e na criação das mulas16.

 No Caminho Real de Potosi a Buenos Aires os jesuítas se ins-
talaram em 1599 em Córdoba e de lá seguiram paras as misiones no 
Paraguai, recém-criadas. Em 1608 já tinham noviciado e igreja e em 1638 
obtiveram autorização para fundar o Colégio Máximo e a Universidade 
que em 1689 foi denominada Universidad de San Ignacio de Loyola. 

 Nas estâncias - Caroya, Santa Catalina, Alta Gracia, Jesus Maria, 
Candelária e Santo Ignacio – os padres controlavam o comércio de mulas 

15. PAGE, Carlos A. Op. Cit., pp. 154-156.
16. KLAIBER, Jeffrey. Misiones exitosas y menos exitosas: los jesuitas en Mainas, Nueva 

España y Paraguay [in] MARZAL, Manuel y Luis Bacigalupo (editores). Los jesuitas 
y la modernidad en Iberoamérica 1549 – 1773. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2007, pp. 323-335.
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para Potosi, os preços da produção por meio de estocagem, e tinham 
completa autonomia, com serrarias, vinícolas, ferragens e fabrico de 
lajotas e telhas. Este sistema exitoso ruiu em parte nas missões para-
guaias, mas continuou na Universidade e estâncias, mesmo depois da 
expulsão dos jesuítas em 1767.  A paisagem cultural alterou-se com os 
ideais e batalhas da Independência em 1816 e a administração ruinosa dos 
novos governantes. O sistema jesuítico lucrativo das estâncias declinou.

 Se insistirmos no olhar da paisagem cultural das missões que 
também foram exitosas como as do Paraguai, espalhadas também pelo 
Brasil e Argentina, as ruínas nos incutem um sentimento de derrota 
do sistema político, mas não do sistema jesuítico de implantar o que 
convencionou-se chamar de República Guaranítica. A arte ganhou em 
intercâmbios entre os artífices do Alto Peru, Chiquitos e dos arquite-
tos e irmãos jesuítas, tanto do Alto Peru como aqueles advindos de 
Buenos Aires a caminho do Paraguai. Nas missões da antiga Paraquária 
– Paraguai – o isolamento foi fundamental para a criação de um sistema 
autônomo e unitário a partir da uma etnia única – os guaranis. Com uma 
economia igualitária e uma defesa armada, parecia que o paraíso sem 
males estaria ganhando contornos de perenidade. Reflexos destes de-
senvolvimentos são os grandiosos templos em pedra e cal e as casas dos 
indígenas a rodearem a grande praça diante das igrejas. O intercâmbio de 
materiais foi intenso, como madeira para Córdoba e cal para o Paraguai.

 Um último olhar ou sobre as ruínas ou sobre a construção de 
uma civilização destruída com as plumas que assinavam os tratados li-
mítrofes e o ódio impetrado contra uma nova era tão distante das cortes 
e julgamentos filosóficos que iluminavam os letrados. Hoje há outros 
olhares nesta paisagem devastada, porém ereta em sua essência cate-
quética e vontade de encontrar o incógnito, o outro e talvez o invisível 
para os olhos. O sul do Paraguai era ocupado por oito delas misiones, 
e nas atuais províncias argentinas de Corrientes e Misiones por quinze 
outras. Atualmente, esse conjunto forma um grande complexo de oito 
sítios preservados pela UNESCO, que, englobados ao Parque Nacional 
do Iguaçu, conformam essa vital área do Mercosul. A parte noroeste do 
Rio Grande do Sul era ocupada por sete reduções ou Sete Povos das 
Missões. Eram denominadas São Francisco de Borja (1682), São Nicolau 
(1687), São Luiz Gonzaga (1687), São Miguel Arcanjo (1687), São Lourenço 
Mártir (1690), São João Batista (1697) e Santo Ângelo Custódio (1706).
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Resumo
As primeiras imagens e bustos relicários 
da Região Nordeste/Sudeste da América 
Portuguesa rivalizam pela importância sacro-
-cultural, significativo testemunho do processo 
de colonização. A arte cristã no Brasil surgiu a 
partir das atividades de santeiros conventuais 
jesuítas, beneditinos, franciscanos e carmeli-
tas. Neste artigo reunimos a produção do artista 
anônimo denominado Mestre de Angra dos Reis, 
um dos precursores da escultura sacra fran-
ciscana, enigmático ceramista do século XVII 
associado a lendas, escavações arqueológicas 
e venerações populares.
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Mestre de Angra dos Reis; arte maneirista-bar-
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Abstract 
The first images and reliquary busts of the 
Northeast / Southeast Region of Portuguese 
America compete for the sacro-cultural impor-
tance, a significant testimony of the colonization 
process. Christian art in Brazil arose from the 
activities of Jesuit, Benedictine, Franciscan and 
Carmelite conventual saint makers. In this article 
we bring together the production of the anony-
mous artist called Mestre de Angra dos Reis, one 
of the precursors of Franciscan sacred sculpture, 
an enigmatic 17th century ceramist associated 
with legends, archaeological excavations and 
popular venerations.
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Master of Angra dos Reis; mannerist-baroque art; 
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O cronista e historiador da arte sacra brasileira, dom Clemente Maria da 
Silva-Nigra (1903-1986) em conferência realizada no ano de 1961 em São 
Paulo1, fez uma avaliação concisa das atuações dos artistas religiosos 
no fornecimento de imagens para igrejas e casas monásticas, endos-
sadas pelo arquiteto Carlos Lemos nos estudos da imaginária colonial: 
“trabalharam no Nordeste, no Rio e em São Paulo e suas esculturas 
chegaram a percorrer grandes distâncias para guarnecer as missões 
longínquas. Alguns desses artistas de batina eram de alto mérito e hoje 
suas esculturas sacras são disputadíssimas pelos colecionadores”2.  

 Relembra aquele pesquisador religioso à obra de frei Francisco 
dos Santos, primeiro mestre imaginário franciscano de sua ordem no 
Brasil, atuante desde 1585, período que aplicou seus talentos de arqui-
teto. Executou projetos desde a Paraíba até o Rio de Janeiro, porém, 
atualmente não são identificáveis suas imagens, em terracota, mas 
sabemos que deixou inúmeros discípulos, todos anônimos e que for-
neceram peças para altares na costa franciscana e planalto paulista, 
principalmente entre os anos de 1650 a 1680: “[...] dentre estes artesãos 
de nomes não sabidos, sobressaiu-se o frade que dom Clemente chama 
de “Mestre de Angra”, artista de qualidade, autor de dois belos relicá-
rios, de Santa Inês e de Santa Apolônia, da igreja da Ordem Terceira da 
Penitência de São Paulo e, também, autor de uma Nossa Senhora da 
Conceição de Itanhaém, todas elas muito parecidas com as peças do 
beneditino frei Agostinho da Piedade, seu contemporâneo”3.  

 Conforme o relato de Silva-Nigra, no período de 1650 a 1680, um 
artista anônimo de Angra dos Reis (não se sabe ao certo se era um frei 
franciscano, irmão leigo ou cidadão comum) foi contratado para fazer 
dezenas de imagens sacras com o objetivo de colocá-las nas diversas 
igrejas e conventos daquela congregação, situados no Rio de Janeiro 
e São Paulo. Dom Clemente denomina-o Mestre de Angra. Afirma ele 
que, estas imagens, todas de barro cozido, são comprovadamente de 
origem franciscana e foram encontradas em ermidas no Rio de Janeiro, 
São Sebastião, Itanhaém e São Paulo. Esculturas idealizadas há mais 
de 300 anos.

1. SILVA-NIGRA, Dom Clemente Maria da. Escultura Colonial do Brasil. Conferência 
proferida no curso Arte Antiga no Brasil, Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-
Bertioga. São Paulo, 27 set. 1961, mimeo.

2. CERQUEIRA LEMOS, Carlos A. A Imaginária Paulista. São Paulo: Imprensa Oficial, 
1999, p. 34. 

3. Ibidem, p. 34.
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 O Mestre de Angra dos Reis, talvez discípulo do arquiteto e 
escultor frei Francisco dos Santos, integra o patrimônio histórico dos 
conventos entre a costa norte do Estado do Rio de Janeiro ao sul do 
litoral paulista, findando-se nos bustos relicários remanescentes da 
cidade de São Paulo. Em realidade, a única biografia que nos deixou 
está moldada no barro das imagens e seus caminhos percorridos entre 
a costa e o planalto Sudeste do Brasil. Seu percurso coincide com as 
fundações dos primeiros pousos franciscanos dessa região, definindo 
os rumos trilhados por um dos maiores e mais enigmáticos esculto-
res do passado colonial brasileiro: “merece também atenção, o fato 
de que Silva-Nigra chamou de “Mestre de Angra” ao grande escultor-
-ceramista anônimo que produziu esculturas muito semelhantes, à 
primeira vista, às do frei Agostinho da Piedade, cujas obras datam de 
1635-1642, feitas todas no convento de São Bernardino de Angra dos 
Reis”4. Trata-se de um artista com citações pontuais em alguns livros 
de arte sacra. Sua produção catalogada e ampliada nesta pesquisa 
envolve significativos achados arqueológicos do século XX, lendas e 
venerações populares. Seguindo os passos do grande mestre deixados 
por meio das esculturas remanescentes podemos testemunhar um 
resgate sensível de sua atividade artística, de envergadura comparável 
ao monge beneditino frei Agostinho da Piedade (c. 1580-1661), ambos 
contemporâneos e estilisticamente semelhantes. Os escultores do 
século XVII desenvolveram padrões arcaizantes ligados à imaginária 
gótico-renascentista, ao Maneirismo e dialogavam com referências 
do mundo europeu, americano e oriental. O barrista de Angra dos Reis 
não nos deixou assinaturas completas em seus trabalhos, ausências 
comuns observadas entre os santeiros seiscentistas. Esse ceramista 
perpetuou estéticas semelhantes àquelas deixadas por Mestre João 
Gonçalo Fernandes (autor das primeiras imagens documentadas na 
história nacional modeladas em meados do século XVI no litoral de São 
Vicente, SP). Conforme investigações de dom Clemente, a produção 
do nosso misterioso artista está intimamente ligada ao ateliê de frei 
Francisco dos Santos, primeiro artífice de sua ordem no Brasil, atuante 
entre os anos de 1585 até primeiras décadas do século XVII: “cabe ao 
insigne arquiteto franciscano frei Francisco dos Santos a glória de ser o 
primeiro mestre imaginário de sua Ordem no Brasil, nas numerosas ca-
sas que veio a fundar de 1585 em diante”5. O historiador padre Jaboatão 

4. MENDES DUTZMANN, Maria Olímpia. A Imaginária de Barro em São Paulo nos 
séculos XVI e XVII. 1990. Dissertação de mestrado. Escola de Comunicação e Artes 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 48.

5. ARAÚJO, Emanoel et al. O Universo Mágico do Barroco Brasileiro. Catálogo da 
exposição. São Paulo: Centro Cultural FIESP – SESI, 1998, p. 102.
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enumerou os cargos que Francisco dos Santos ocupou: guardião, cus-
tódio, prelado maior, arquiteto de numerosas casas na Paraíba (João 
Pessoa), Olinda, Iguaraçu, Salvador, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 
Na época de frei Francisco dos Santos (1585 a 1616) surgiram grandes 
conventos traçados por suas ideias. Porém, Jaboatão não menciona 
imagens de barro em seus manuscritos. Apenas com uma publicação 
de 1943 do professor Carlos Ott (1908-1997) se obtém conhecimento 
dos múltiplos talentos de frei Francisco dos Santos: pendor voltado 
tanto a obras arquitetônicas quanto na arte do barro, em numerosas 
peregrinações entre a Província (Portugal) e Custódia (Brasil).

Ignoramos se existem ainda imagens feitas por frei Francisco dos Santos. 

É muito provável, porém, ter ele deixado alguns discípulos, os quais conti-

nuariam a arte de modelar. A este respeito, o arquivo do convento de Santo 

Antônio do Rio de Janeiro nos informa: em 1621, se collocou a imagem de 

Santo Antônio, o corpo feito por hum Religioso leigo, porteiro, e a cabeça 

por hum que pediu huma esmola para jantar, como se vê no Cartório do 

Convento. Tem a imagem em questão 1,10 m de altura e é feita de barro 

queimado. [...], o povo, sempre propenso em alcunhar coisas, chamou-a 

Santo Antônio do Relento!6

 Silva-Nigra localizou outra imagem de Santo Antônio exposta 
à veneração dos fiéis desde fins do século XVII (na mesma igreja fran-
ciscana do Rio de Janeiro), medindo 1,66 m de altura e confeccionada 
em barro queimado, porém mais elaborada que a anterior compondo 
um bloco único observado em rigoroso exame. 

 Devido o tempo afastado, o clima ruidoso e a falta de docu-
mentos, os trabalhos em terracota de frei Francisco dos Santos não 
são atualmente reconhecíveis, mas sabemos que deixou numerosos 
seguidores, todos anônimos, sobressaindo-se o talentoso artista 
de Angra dos Reis. Nos locais que receberam a colaboração de frei 
Santos encontramos a prestimosa atuação do seu ilustre discípulo. 
Dom Clemente da Silva-Nigra encontrou uma imensidão de imagens 
religiosas todas originárias da escola franciscana produzidas entre 1650 
a 1680. Sem conhecer os nomes de seus autores, observou trabalhos 
em barro cozido nos conventos de Santo Antônio do Rio de Janeiro, 
Nossa Senhora dos Anjos em Cabo Frio, São Bernardino de Sena em 
Angra dos Reis, Ubatuba, São Sebastião, Santos e Itanhaém. No planalto 
paulista visitou os conventos de São Francisco, da Ordem Terceira da 

6. Ibidem, pp. 102 e 103. 
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Penitência, Mosteiro da Luz, Mogi das Cruzes, Convento de Santa Clara 
de Taubaté e Itu. Ao Mestre de Angra foram atribuídas a:

[...] bela imagem de Nossa Senhora do Convento de São Bernardino, de 

Angra dos Reis; duas imagens-relicário – Santa Inês e Santa Apolônia – na 

Ordem Terceira da Penitência, na Capital de São Paulo; e finalmente duas 

figuras de presépio na Matriz de Cabo Frio. Nutrimos forte esperança de 

que um dia conseguiremos informações mais pormenorizadas a respeito de 

tantas imagens franciscanas, espalhadas do norte ao sul do Brasil antigo.7 

 O trabalho de redescoberta da obra do Mestre de Angra, neste 
estudo, seguiu um criterioso processo de seleção de imagens nos es-
tabelecimentos franciscanos e em coleções particulares a partir das 
primeiras atribuições realizadas por Silva-Nigra. Senso comum obtido 
na análise criteriosa de soluções plásticas adotadas com certo auto-
matismo, indicando um estilo ou assinatura indireta, comparando-as 
com outras imagens contendo traços semelhantes. Os cabelos es-
triados das esculturas do artista angrense seguiram à moda senhorial 
portuguesa, contendo sulcos profundos, sinuosos, volume e rigidez. 
Faces e olhares nos remetem à serenidade, ao passado clássico e refe-
rências orientais; narizes em ângulos retos e lábios pequenos; lóbulos 
e orelhas se observaram uma estilização sistemática. Corpos e vestes 
robustas ecoam lembranças medievais. Os drapejados de tecidos eram 
atados por cordões burilados. Mãos afinadas revelam o suave desenho 
das unhas envoltas por largas dobras de mangas. As partes opostas 
dos santos de corpo inteiro analisados nos conventos franciscanos 
repetem, em sua maioria, perfurações em corte retangular, com in-
terior oco e sinais de alisamento do barro pelas mãos do escultor, 
constando perfurações para queima uniforme, evitando rachaduras. 
As costas das peças, inteiras ou vazadas, não possuem detalhamento 
e finalização, uma vez que ficavam ocultas nos nichos dos altares. Os 
relicários das virgens mártires receberam delicadas representações 
de pérolas, lembrando as princesas bizantinas e renascentistas. Os 
santos possuem posturas hieráticas, rígidas; alternância entre eru-
dição e sabor popular, formalidade e simplificação, predominando a 
frontalidade, sem excessos. Internamente, as paredes finas conferiam 
qualidade no cozimento e leveza no transporte. A maioria das imagens 
foi produzida em terracota vermelha, salvo alguns bustos em barro 
branco provenientes do planalto paulista. Muitos ícones receberam 
policromias ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX.

7. Ibidem, p. 103. 
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 A piedade, o despojamento, a questão da época e lugar, o voto 
de pobreza, a urgência de instalação do culto, retórica, catequese, 
necessidade de uma produção sistemática, transmissão de mensagem 
sem perder a estética, formas não rebuscadas, monumentais e didáti-
cas, encontro do mundo erudito e rústico integrado a uma arquitetura 
chã define o percurso do Mestre de Angra dos Reis. 

 A arte desse obscuro religioso nos remete a tons goticizantes, 
renascentes, arcaicos, severos, personificando o atavismo e simpli-
cidade característica dessa corrente religiosa. Os rostos receberam 
maiores atenções no acabamento, retratando fisionomias do povo 
ibérico. Os santos atribuídos ao mestre indicam uma formação com 
referências eruditas portuguesas. Em face da raridade de documen-
tações nos arquivos das igrejas e ausência de assinaturas nas peças, 
até os dias atuais não foi possível o reconhecimento do nome desse 
santeiro, suas oficinas e olarias. A significativa quantidade de vultos 
em barro e a fragilidade no transporte apontam para uma produção 
em território americano, uma vez que a tradição lusa dos séculos XVI – 
XVII direcionam a escultura para pedra e madeira. Podemos averiguar 
um referencial peninsular em sua lavra; talvez um oficial trabalhando 
sob encomenda para a Ordem de São Francisco no Sudeste brasileiro. 
Embora a maioria das esculturas fosse elaborada em barro vermelho, 
encontramos outras em tonalidade alva (tabatinga), sugerindo um des-
locamento do artista em diferentes locais, conforme necessidades de 
peças para altares. Esses santos e bustos relicários aproximam-se de 
similares seiscentistas existentes no Colégio de Angra, em Angra do 
Heroísmo, Portugal.

 Na ocasião da ocupação holandesa no Brasil (1630-1654), du-
rante o ciclo da cana-de-açúcar, muitos monumentos foram destruídos 
na costa Nordeste, reerguidos após a expulsão, com novos elementos 
dentro de uma estética barroca vigente. Os trabalhos artísticos que 
surgiram no litoral brasileiro e planalto paulista após o fim do período 
administrativo do príncipe Maurício de Nassau em Pernambuco cons-
tituem as sementes de uma arte genuinamente nacional – criatividade 
nascente em tempos de paz e autonomia lusitana reconquistada com 
a colaboração da cultura nativa. Desponta nesse período a construção 
de numerosos recolhimentos e a obra monumental do Mestre de Angra. 

 Percorrendo os caminhos do misterioso artista chegamos à 
antiga cidade dos Reis Magos, atual Angra dos Reis, RJ, fundada em 
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06 de janeiro de 1502. Nessa região os religiosos instalaram o conven-
to franciscano de São Bernardino de Sena, com pedra fundamental 
solenemente assentada em 1653. Constituiu um centro irradiador de 
arte sacra rivalizando em importância com a região de Cabo Frio, RJ. A 
partir desses locais saíram artífices qualificados e trabalhos para abas-
tecer igrejas franciscanas, em São Sebastião e Itanhaém, na ocasião 
da posse de ermidas pelos irmãos da ordem. É relevante destacar que 
os trabalhos do Mestre de Angra coincidem com o período de fundação 
dos conventos franciscanos na costa norte do Estado do Rio de Janeiro 
ao sul de São Paulo em meados do século XVII, compondo um extenso 
conjunto de encomendas para inauguração dessas casas monásticas. 

 Localizamos no convento de Nossa Senhora dos Anjos em 
Cabo Frio (1686), convertido no Museu de Arte Religiosa e Tradicional 
um dos mais relevantes acervos de imagens atribuídas ao artista an-
grense. Catalogamos dois santos sem cabeça em barro vermelho: São 
Boaventura (achado aos cacos numa parede vedada) e Tronco de Frade, 
além de um singelo Menino Jesus, esses dois últimos escavados em 
prospecções no pátio do complexo na ocasião da abertura de uma 
cisterna. Foi comum entre os religiosos do passado o enterramento 
de imagens quebradas que perdiam a função para culto. Esse sinal de 
respeito permitiu a conservação de numerosos trabalhos artísticos. 
Completam o acervo idealizado pelo Mestre de Angra a padroeira Nossa 
Senhora dos Anjos e dois grandes vultos: São Luiz de Tolosa e Santo 
Antônio, outrora venerados em nichos de pedra nas paredes do primitivo 
conjunto religioso. 

 Seguindo pelo litoral norte de São Paulo, chegamos ao recolhi-
mento dos frades no convento de Nossa Senhora do Amparo, construído 
a partir de 1637 na vila de São Francisco da Praia, antigo reduto de pesca-
dores na cidade de São Sebastião, SP. Essa localidade abrigou preciosos 
bustos e imagens identificadas à produção de nosso obscuro artista:

“[...] nesse centro de feitura de imagens, teria atuado o escultor de-

nominado Mestre de Angra. A presença de relicários feitos em barro 

cozido no acervo do convento e outras imagens retabulares de N. Sra. 

do Amparo, São Francisco e Santo Antônio revelam o intercâmbio entre 

as ordens religiosas”8.

8. TIRAPELI, Percival. Igrejas Paulistas barroco e rococó. São Paulo: Editora da UNESP, 
Imprensa Oficial do Estado, 2003, p. 127.
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 Em 1999, durante os trabalhos de restauração da igreja matriz 
de São Sebastião foram escavados importantes testemunhos arqueo-
lógicos que direcionam as pesquisas para a produção do Mestre de 
Angra, artista com profícua atuação nesse perímetro histórico. Em um 
nicho vedado por volta de 1920 com pedras e tijolos atrás da capela-mor, 
operários encontraram seis fragmentos de imagens em barro vermelho: 
Nossa Senhora com o Menino Jesus, Santa Luzia datada e assinada (1652 
Ã), Santo Bispo e a imagem-relicário de Santo Antônio, além de fragmen-
tos em madeira de um Cristo Crucificado e São Sebastião. A relevância 
dessa descoberta foi anunciada como um grande achado arqueológico 
da época colonial brasileira. Especialmente as quatro primeiras imagens 
citadas foram analisadas quando estavam em processo de restauração 
no ateliê de Júlio Moraes em São Paulo (2011) sendo constatados os 
estilemas característicos das obras do escultor. As peças estão re-
lacionadas à primitiva igreja erguida no século XVII. Provavelmente, o 
advento de um incêndio ocorrido nos altares da matriz no começo do 
século XX ocasionou a fragmentação de imagens que acabaram, por 
final, emparedadas. Os ícones pertencem ao acervo histórico da cidade 
encontrando-se abrigados no Museu de Arte Sacra Municipal. 

Figura 1. Ermida do Convento 
de Nossa Senhora da 

Conceição de Itanhaém (SP). 
Da esquerda para a direita: 

São Francisco das Chagas 
(Mestre de Angra, século 

XVII), Nossa Senhora do 
Amparo (Mestre João Gonçalo 

Fernandes, c.1560, histórica 
imagem denominada Virgem 
de Anchieta) e Santo Antônio 

(Mestre de Angra, século 
XVII). O altar-mor e padroeira 

compõe um dos conjuntos 
sacros mais antigos das 

Américas, local de origem 
do culto mariano no Brasil. 

Santuário venerado desde o 
século XVI por aventureiros 

e missionários que se 
deslocavam para o sul do 

continente rumo a região do 
rio da Prata. Foto de Rafael 

Schunk (2010). .
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 Seguindo para litoral sul do Estado de São Paulo, o convento 
de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém (Fig. 1) foi entregue aos 
franciscanos em 01 de julho de 1654, ampliando-se o claustro e depen-
dências, atualmente em ruínas devido um incêndio no século XIX. O 
conjunto de imagens remanescentes desse secular local liga-se em 
forma e estilo as celebradas obras reconhecidas ao Mestre de Angra. 
Analisando os detalhes característicos do artista explanados ante-
riormente, podemos atribuir sua marca pessoal nas esculturas de São 
Francisco das Chagas e Santo Antônio conservados nos altares laterais 
e fisicamente idênticos aos existentes no Convento do Amparo em São 
Sebastião, SP. Os detalhes de rostos, cabelos, orelhas, mãos e vesti-
mentas apresentam estilizações coerentes aos padrões desenvolvidos 
pelo artista. De acordo com uma antiga lenda do povo itanhaense, em 
época remota, algumas imagens foram enterradas atrás da Igreja Matriz 
de Santana, talvez visando protegê-las contra saques e/ou desgastadas, 
perderam a função religiosa. Seguindo essa informação de infância, o 
artista popular Emygdio Emiliano de Souza (1867-1949), amigo de Volpi 
(1896-1988) e discípulo do pintor e historiador Benedito Calixto de Jesus 
(1853-1927) relatou os fatos para frei Venâncio Both (1941), então pároco 
da cidade. Baseado nesse indício, o religioso iniciou escavações de-
senterrando quatro santos franciscanos que se tornaram um dos mais 
importantes achados arqueológicos do litoral brasileiro naquela época: 
as imagens em terracota vermelha de São Francisco de Assis, Santa 
Clara, Santa Isabel e São Domingos, trabalhos posteriormente atribuídos 
por Silva-Nigra ao Mestre de Angra. Podemos constatar a presença do 
recorte em retângulo característico do artista nas costas dessas es-
culturas, proporcionando leveza e resistência no cozimento, além dos 
tradicionais padrões de rostos orientalizados, mãos, orelhas, cabelos 
e vestes. Ao averiguarem, as imagens encaixavam-se perfeitamente 
nos nichos de pedra ainda existentes nas ruínas do convento, escul-
turas provavelmente entronizadas pelos frades quando se instalaram 
no morro da ermida, coincidindo à época da construção do claustro. 
Completa esse conjunto uma Conceição e um Ecce Homo expostos nos 
altares da igreja matriz daquele município. 

 O litoral paulista foi um dos principais sítios históricos e área 
de influência do artista de Angra, mestre especialista na confecção 
de bustos relicários. Depois do conjunto pertencente à Sé da Bahia e 
a produção deixada por frei Agostinho da Piedade no Nordeste, suce-
dem-se as peças do Mestre de Angra como as mais importantes desse 
gênero elaboradas no país. 



320

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

 Deixando os conventos do litoral paulista rumo ao planalto, 
encontramos diversas casas e templos administrados pelos irmãos 
franciscanos na vila de Piratininga. Essas igrejas notabilizaram-se por 
conter importantes relicários de santos, muitos deles modelados pelo 
Mestre de Angra dos Reis. Por meio do testamento do bandeirante 
Afonso Sardinha sabemos que desde o final do século XVI funcionavam 
em São Paulo as confrarias do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora 
do Rosário, além de três ermidas: Nossa Senhora da Luz no Guarepe, 
Santo Antônio e São Bento, as igrejas do Carmo e o Colégio dos Jesuítas. 
Apesar de todo o primitivismo da terra, em tempos tão remotos, se 
realizavam cerimônias sacro-profanas de cunho. No início do século 
XVII a igreja do Páteo do Colégio dispunha de numerosas e preciosas 
relíquias dos Santos Tebanos e um pedaço do Santo Lenho incrustado 
em resplendor de prata dourada. Os mais antigos relicários de meio 
corpo paulistas são obras atribuídas ao Mestre de Angra e se espalharam 
entre as ordens religiosas do planalto, repartidos no decorrer dos anos 
por franciscanos, irmãos terceiros, beneditinos e colecionadores.
Os frades franciscanos chegaram à vila de Piratininga por volta de 1639, 
sendo acolhidos na antiga igreja de Santo Antônio, posteriormente 
transferidos para o atual sítio histórico9. 

9. A construção do convento de São Francisco de Assis foi autorizada por meio do alvará 
de 29 de novembro de 1624. Frei Francisco dos Santos, do convento carioca, foi 
nomeado para a fundação do complexo inaugurado em 1647. O custódio frei Manuel 
de Santa Maria examinou os locais mais apropriados e os recursos disponíveis pelos 
moradores. Frei Santa Maria, retornando à Bahia, reuniu a 06 de agosto de 1639 
os religiosos franciscanos lá residentes decidindo a fundação do convento em São 
Paulo. Foi designado a frei Francisco dos Santos o cargo de prelado fundador do 
recolhimento paulistano, chegando ao litoral santista em 25 de janeiro de 1640, 
acompanhado de frei Salvador do Nascimento, frei Manuel dos Mártires, frei João 
da Luz, frei Pedro da Piedade, e os irmãos leigos Simão Salvador e José de Santo 
Antônio. Provavelmente frei Francisco dos Santos estava acompanhado do Mestre 
de Angra, seu discípulo mais dileto na missão de produzir um extenso programa de 
imagens e bustos relicários para o novo santuário. Os frades e irmãos leigos foram 
acolhidos na ermida de Santo Antônio na então vila de São Paulo, praticando ofícios 
divinos até que, em 17 de abril de 1640 passaram para uma casa anexa à ermida 
edificada com a ajuda dos habitantes do povoado. Em 1643, com a vinda de frei 
Francisco das Neves ao planalto e não achando conveniente a instalação do convento 
próximo da igreja de Santo Antônio situado na Rua Direita, ordenou a transferência 
e construção do segundo edifício no atual promontório, um dos vértices que compõe 
o triângulo histórico de São Paulo. A construção do convento e igreja parece-nos que 
foi apenas iniciado em 1644 porque a expulsão dos padres da Companhia de Jesus, 
então residentes na vila e que ocorreram em 1640 resultou em muitos tumultos e 
questões políticas, perturbações do sossego da ordem pública, tendo-se envolvido 
nelas frei Francisco dos Santos e que fora acusado pelos jesuítas de haver feito causa 
comum ao povo de São Paulo e Senado da Câmara, em conseqüência paralisando as 
obras até 1644. Cf. MARTINS, Antônio Egydio. São Paulo antigo, 1554 – 1910. São 
Paulo: Paz e Terra, 2003, pp. 125 e 126. Por decreto de lei em 11 de agosto de 1827 as 
salas térreas do antigo conjunto conventual, de proporções monumentais, passaram 
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 No devastador proces-
so de modernização da cidade 
de São Paulo, a igreja de São 
Francisco e Ordem Terceira 
da Penitência perderam seu 
anexo conventual demolido 
no começo do século XX para 
abrigar um prédio de linhas 
ecléticas do curso de Direito 
da atual Universidade de São 
Paulo (USP). Contudo, os reli-
giosos conseguiram preservar 
em seus retábulos coloniais 
remanescentes cinco bustos 
relicários perfeitamente iden-
tificados no programa estéti-
co do Mestre de Angra, artífice 
encarregado na tarefa de con-
feccionar o conjunto imaginário 
nos tempos de frei Francisco 
dos Santos: São Luiz de Tolosa, 
São Luis Bispo, São Benevenuto, 
Santo Papa Pio e São Gregório 
Magno, alguns apresentando 
báculos de prata inseridos no 
barro cozido e dourado; peças 
que remontam à instalação do 
primeiro claustro e revelam uma 
beleza espartana daqueles tem-
pos inaugurais. Originalmente 
desse convento provém bustos 
relicários de mártires femini-
nas contendo esgrafito em ouro. Especialmente destacam-se duas 
importantes peças iconográficas elaboradas por nosso misterioso 

a abrigar as aulas da Faculdade de Direito e também da Escola Prática de Comércio, 
fundada em 01 de junho de 1902 (atual Escola de Comércio Álvares Penteado, 
transferida posteriormente para um prédio nas imediações). Nas célebres arcadas 
do edifício passaram notórios sacerdotes e importantes personagens da história 
política e cultural do país, estudantes que se tornaram presidentes, poetas e até 
religiosos santificados. Cf. SCHUNK, Rafael. Frei Agostinho de Jesus e as tradições 
da imaginária colonial brasileira: séculos XVI-XVII. 2012. Dissertação de mestrado. 
Universidade Estadual de São Paulo, São Paulo, pp. 141 e 142.

Figura 02. Mestre de Angra dos 
Reis. Busto relicário de Santa 
Úrsula, século XVII, 62 cm de 
altura, terracota policromada e 
dourada. Procedente da igreja 
da Boa Morte, São Paulo (SP). 
Coleção particular, São Paulo 
(SP). Foto de Rafael Schunk 
(2012).
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escultor: Santa Inês e Santa Apolônia, 
ambas conservadas em coleção parti-
cular paulistana. A partir desse recin-
to os frades doaram obras para outros 
templos no decorrer dos anos, como 
no caso da igreja de Nossa Senhora da 
Boa Morte e que cultuava o celebrado 
busto relicário de Santa Úrsula (Fig. 2), 
trabalho fundamental no processo de 
identificação do santeiro de Angra e 
uma de suas obras-primas; imagem 
conservada em coleção privada, com-
pondo primitivamente o conjunto de re-
líquias do convento de São Francisco. 
Essa imagem é referência nos estudos 
comparativos ao resgate da produção 
do artista. Outros dois relicários tam-
bém se destacam na cidade de São 
Paulo: dois Santos Bispos preservados 
no mosteiro dos beneditinos da capital 
e um vulto de Santa Engrácia (Fig. 3), 
preservado em acervo particular. Uma 
imponente imagem atribuída ao mestre 
é o relicário da Santa Doutora, resgata-
da no Vale do Rio Paraíba do Sul. Nesta 

região os irmãos construíram, a partir de 1674, a casa conventual de 
Santa Clara em Taubaté, SP. 

 No decorrer dos levantamentos e catalogações nos deparamos 
com uma grande descoberta: a monumental escultura de São Francisco 
Recebendo as Chagas do Cristo Seráfico (Fig. 4), peça proveniente da 
demolida Capela dos Aflitos, sob antiga custódia dos franciscanos, 
atualmente no acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Pertenceu 
ao primeiro convento de São Francisco, provavelmente o primitivo orago 
do altar-mor dispersado como tantos outros santos e relicários migra-
dos para outros templos e coleções particulares. Essa iconografia, das 
mais singulares no panorama nacional, trata-se de trabalho reconhecido 
e atribuído ao Mestre de Angra dos Reis a partir de nossas pesquisas, 
trabalho diferenciado pela expressão, singeleza e qualidade, caracte-
rizando uma obra fundamental de sua lavra. Constitui um dos maio-

Figura 03. Mestre de Angra dos 
Reis. Busto relicário de Santa 

Engrácia, século XVII, 53 cm de 
altura, terracota policromada. 

Procedente do antigo Mosteiro 
de São Bento da cidade de 

São Paulo demolido. Essa 
imagem comprova um intenso 
intercâmbio artístico entre as 
ordens religiosas do planalto, 

a exemplo de franciscanos 
e beneditinos. Coleção 

particular, São Paulo (SP). Foto 
de Rafael Schunk (2011).
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Figura 04. Mestre de Angra 
dos Reis. São Francisco 
Recebendo as Chagas do Cristo 
Seráfico, século XVII, 100 cm 
de altura, terracota vermelha 
policromada. Localizada na 
Capela dos Aflitos, a imagem 
é provavelmente o antigo 
padroeiro do Convento de 
São Francisco de Assis da 
cidade de São Paulo. Obra-
prima do Mestre de Angra, a 
escultura foi modelada em 
sua maturidade profissional, 
estudada e atribuída por 
Rafael Schunk em 2012. 
Acervo do Museu de Arte Sacra 
(SP). Foto de Rafael Schunk 
(2011).
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res exemplares em barro cozido desse 
gênero no Brasil10. A escola barrista do 
Mestre de Angra (Fig. 5) influenciou a 
estética franciscana disseminada em 
âmbito público e o devocional privado 
no período das bandeiras.

A respeito da peculiar direção 
estética dos franciscanos, fruto de um 
momento histórico pioneiro e condi-
ções geográficas singulares, nossos 
historiadores lembram que, grande 
parte da imaginária paulista dos sécu-
los XVI e XVII foi filiada a um chamado 
ranço gótico, pois a arte portuguesa, 
nos tempos da conquista e bem pos-
teriormente, se atinha em tradições 
arcaizantes do medievo. Na antiga 
Capitania de São Vicente, os tradicio-
nalismos perpetuaram uma postura 
hierática típica da arte goticista, re-
miniscências das limitações da pedra 
com que eram elaboradas as imagens 
europeias e repetidas nas obras em 
barro e madeira. 

 Mediante comparações, podemos 
dividir os trabalhos do escultor angrense 

10. A passagem de São Francisco das Chagas 
recorda o milagre ocorrido no Monte Alverne 
em 1224, dois anos antes da morte do santo 
de Assis. Com um abraço fraternal Francisco 
recebe do próprio Cristo os estigmas da 
Paixão. Nessa iconografia é notável o sentido 
ingênuo narrativo concebido pelo artista. 

No Cristo Seráfico faltam as pontas das asas que se fragmentaram. Provavelmente 
eram encaixes postiços devido à fragilidade do barro. A obra vem demonstrar 
peculiaridades técnicas na confecção de santos pelo escultor de Angra: alternância 
formal e popular, preocupação na representação dos rostos e rigidez na composição 
dos corpos, perfurações específicas, extração do barro nas partes inferiores, 
desidratando a matéria com uniformidade no ato do cozimento. A parte oposta traz 
a costumeira marca do santeiro: a despreocupação com a finalização das asas, braços 
e mãos dos personagens, base ocada até a cabeça e quatro furos retangulares nas 
costas. Ibidem, pp. 146 e 147.

Figura 05. Anônimo (Escola do 
Mestre de Angra). São Francisco 

de Assis, fins do século XVII, 
72 cm de altura, terracota 

vermelha policromada. 
Procedente do estado de São 

Paulo. Coleção Ivani e Jorge 
Yunes, São Paulo (SP). Foto de 

Rafael Schunk (2019).
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em dois períodos distintos: imagens de corpo inteiro e bustos relicários 
litorâneos (de caráter monumental), idealizados para altares de madeira 
ou peanhas de pedra na faixa costeira de Cabo Frio, Angra, Paraty, São 
Sebastião e Itanhaém, seguidos pelos bustos masculinos do planalto 
paulista (de estaturas reduzidas e com detalhamentos em esgrafito, ouro 
e prata) destinados a nichos de taipa ou arcazes de sacristias.

 Os santos franciscanos encomendados para os conventos nos 
arredores da cidade de São Paulo finalizam a produção do Mestre de 
Angra, misterioso e fascinante artista do rico panorama sacro bra-
sileiro, escultor revelado por meio de sua herança material. Porém, 
algumas inquietações, segredos e contradições ainda persistem: um 
escultor pioneiro sem obra e um discípulo anônimo com vasta produção. 
Quem foi o ceramista de Angra dos Reis? Um seguidor de frei Francisco 
dos Santos ou o próprio religioso e sua imaginária não identificada? A 
anotação (1652 Ã) na face oposta da imagem de Santa Luzia (do museu 
sacro de São Sebastião) atribuído ao Mestre de Angra é uma assinatura 
estilizada de frei Santos? Mestre/discípulo são a mesma pessoa ou uma 
oficina coletiva? Obras e personagens se convergem numa linha tênue, 
sutil. Talvez no futuro encontremos novas respostas. 

 As despojadas esculturas franciscanas, outrora ofuscadas pela 
exuberante produção das ordens jesuítas, beneditinas e carmelitas 
estão passando por um processo de revisão, importância evidenciada 
no resgate do Mestre de Angra dos Reis, gênio precursor da arte sacra 
brasileira. O legado histórico e arqueológico desse artífice reúne signi-
ficativo acervo maneirista-barroco e abre caminho para novos entendi-
mentos sobre as origens da imaginária cristã na América Portuguesa. 
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Resumo
Este artigo busca sintetizar e esclarecer a história 
das origens de Itanhaém, município do litoral sul 
do Estado de São Paulo, e apresentar a herança 
arquitetônica do período colonial. Tomando como 
referência documentos, como o diário de nave-
gação 1530-1532 da expedição de Martim Afonso 
de Sousa, assim como a análise crítica de biblio-
grafia existente de Benedito Calixto, Serafim 
Leite, Frei Basílio Rower e Mário de Andrade, e 
levantamentos arquitetônicos realizados em 
campo. A povoação localizava-se numa peque-
na elevação entre os rios Peruíbe e Itanhaém, 
no lugar de uma aldeia de indígenas que foram 
catequizados por missionários jesuítas, hoje no 
sítio arqueológico chamado Abarebebê. À mar-
gem esquerda do rio Itanhaém, distando cerca 
de duas léguas da primitiva, surgiu pouco tempo 
depois o povoado com uma ermida dedicada à 
Nossa Senhora da Conceição, no alto do Morro 
Itaguassú. Este povoado, em 1561, foi elevado à 
condição de vila, tornando-se sede da Capitania 
de Itanhaém. O objetivo deste artigo é conhecer 
um pouco do patrimônio arquitetônico colonial 
existente, contribuindo para preservar essa ri-
quíssima paisagem cultural ameaçada.

Palavras-chave
Itanhaém; Indígenas; Jesuítas; Arquitetura co-
lonial; Patrimônio cultural.

Abstract 
This article seeks to synthesize and clarify the his-
tory of the origins of Itanhaém, a municipality on 
the southern coast of the State of São Paulo, and 
to present the architectural heritage of the colo-
nial period. Taking documents as reference, such 
as the navigation diary 1530-1532 of the expedi-
tion of Martin Afonso de Sousa, as well as critical 
analysis of the existing bibliography of Benedito 
Calixto, Serafim Leite, Frei Basílio Rower, Mário de 
Andrade; and architectural surveys carried out in 
the field. The settlement was located on a small 
elevation between the rivers Peruíbe and Itanhaém, 
in the place of a village of indigenous people who 
were catechized by Jesuit missionaries, today in 
the archeological site called Abarebebê. On the 
left bank of the Itanhaém River, about two leagues 
from the primitive, the village appeared shortly af-
terwards with a chapel dedicated to Nossa Senhora 
da Conceição, at the top of Morro Itaguassú. This 
village in 1561 was raised to the status of a village, 
becoming the headquarters of the Captaincy of 
Itanhaém. The purpose of this article is to get to 
know a little about the existing colonial architectu-
ral heritage, contributing to preserve this extremely 
threatened cultural landscape. 

Key Words
Itanhaém; Indigenous people; Jesuits; Colonial 
Architecture; Cultural heritage.
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Contexto histórico urbanístico – período colonial
As informações sobre o estabelecimento da vila Conceição de Itanhaém, 
bem como acerca de seus fundadores, muitas vezes, parecem ser con-
fusas, com base em lendas, apoiada em estórias, aparentando ter sido 
uma localidade iniciada somente após a chegada do homem europeu na 
América. Enfim, este texto busca alicerçar em documentos e pesquisas 
de historiadores e especialistas um pouco da história urbana do patri-
mônio cultural em questão, entretanto, importa ressaltar, o assunto não 
se esgota aqui. Muitas vezes essa história confunde as paragens com 
povoações, com a fundação de vilas, e com as capitânias hereditárias 
da colônia portuguesa na América1. 

 A expedição de Martim Afonso de Sousa partiu de Lisboa pelo 
Rio Tejo em 1530, atravessou o oceano Atlântico e fez um reconhecimen-
to da costa de norte a sul, até o rio Prata. Conforme escrito no “Diario 
da Navegação” escrito por Pero Lopes de Sousa, irmão de Martim, no 
retorno a expedição tratou da ocupação do território, independente 
das paragens feitas, avistou o porto de São Vicente em 20 de janeiro, 
no dia 22: 

Terçafeira pela menhãa [...] Aqui neste porto de Sam Vicente varámos 

hûa não em terra. A todos nos pareceu tam bem esta terra, que o capitam 

J. determinou de a povoar, e deu a todolos homês terras para fazerem 

fazendas; e fez hûa villa na ilha de Sam Vicente; e outra nove léguas dentro 

pelo sartam, á borda d’hum rio, que se chama Piratininga: e repartiu a gente 

nestas duas villas e fez nelas oficiaes: e poz tudo em boa obra de justiça, 

de que a gente toda tomou muita consolaçam, com verem povoar villas e 

ter leis e sacreficios, e celebrar matrimônios, e viverem em comunicação 

das artes; [...] (sic.).2

 Para começar, tentar esclarecer os fatos, foi adotada esta 
referência sobre o estabelecimento das duas primeiras vilas de Martim 

1. “O que caracteriza a fundação de uma vila, quer em Portugal, quer no Brasil, é a 
existência do poder municipal, simbolizado pelo pelourinho e pela Câmara, ...”. NIZZA 
DA SILVA, Maria Beatriz (org.). História de São Paulo Colonial. São Paulo: Editora 
UNESP, 2009, p. 35.

2. VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Diario da Navegação da armada que foi a terra 
do Brasil em 1530 sob a capitania-mor de Martim Affonso de Sousa escripto por seu 
irmão Pero Lopes de Sousa. Lisboa: Typographia da Sociedade Propagadora dos 
Conhecimentos Uteis, 1839, p. 58. Disponível em: <http://www.novomilenio.inf.br/
sv/svfotos/svh069.pdf>, acesso em 05/01/2019. Ver também: LEITE, Serafim. História 
da Companhia de Jesus no Brasil. Porto: Tipografia Pôrto Médico Limitada, 1938, v.1, 
p. 251; NIZZA DA SILVA, Maria Beatriz (org.). Op. Cit..
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Afonso de Sousa escrita no diário citado, descoberto pelo historiador 
austríaco Francisco Adolpho de Varnhagen (1816-1878): a primeira foi 
estabelecida na Ilha de São Vicente e a segunda situava a nove léguas 
pelo sertão, à beira do rio Piratininga. O pintor Benedito Calixto ousou 
ao intitular seu livro publicado em 1895: “A Villa de Itanhaem. Segunda 
povoação fundada por Martim Affonso de Souza”.  O Frei Basílio Rower 
comentando a respeito de Benedito Calixto declarou que ele era: “me-
lhor pintor que historiógrafo”3. 

 Segundo o historiador Varnhagem, em biografia de Martim 
Afonso de Sousa, após aportar em 1532 em São Vicente e oficializar 
a primeira povoação, Sousa percorreu o litoral sul que iria fazer parte 
da sua Capitânia4. Após estabelecer a segunda povoação no sertão de 
Piratininga, Santo André da Borda do Campo, que depois se uniu à São 
Paulo fundada pelos jesuítas, Sousa “vai de novo ao litoral sul, em de-
zembro de 1532 e designa, em Itanhaen, o local da sua terceira povoação” 
(sic.)5, porém não tem a posição geográfica exata. Segundo Madre de 
Deus “Itanhaém está situada na latitude austral de 24°11’ e na longitude de 
331°20’”6. A primitiva Itanhaém provavelmente seria entre os rios Peruíbe 
e Itanhaém, uma pequena elevação, conhecido como outeiro de São 
João Batista, lugar onde viviam indígenas, que depois foram catequi-
zados pelos missionários jesuítas7 em visitas frequentes. A posteriori, 
o local passou a se chamar Aldeia de São João de Peruíbe, “como não 
era de fundação jesuítica, tão pouco foi jamais administrada pelos Padres 
da Companhia, [...] Era uma Aldeia de El-Rei”8. Lugar onde foi construída 
depois a igreja dos franciscanos9, extinta em 180510. Hoje é conhecida 
por Aldeia Velha, no atual município de Peruíbe. Ali restam as ruínas da 
igreja e residência dos catequistas, conhecido como o sítio arqueoló-

3. ROWER, Frei Basílio. Páginas de história franciscana no Brasil: esboço histórico e 
documentado de todos os conventos e hospícios fundados pelos religiosos franciscanos. 
Petrópolis: Vozes, 1957, p. 503.

4. VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. “Biographia de Martim Affonso de Sousa” [in] 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, vol. 20, 1915, p. 498.

5. VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Op. Cit., p. 498.
6. MADRE DE DEUS, Frei Gaspar da. Memórias para a história da Capitania de S. Vicente, 

hoje chamada de São Paulo. São Paulo: EDUSP, Belo Horizonte: Itatiaia, 1975, p. 144.
7. Antes dos jesuítas chegarem na colônia, a expedição de D. Pedro Álvares Cabral 

quando foi descoberta a terra denominada Vera Cruz, em 1500, foi acompanhada 
por oito missionários franciscanos, que estabeleceram os primeiros contatos dos 
religiosos com os indígenas; entretanto a Ordem dos capuchinos só se estabeleceu 
definitivamente em 1585. ROWER, 1942, p. 9-10.

8. ROWER, Frei Basílio. Páginas de história..., p. 495-504.
9. Igreja com pequeno alpendre, desenhada pelo engenheiro militar José Custódio de 

Sá e Faria em 1776.
10. ROWER, Frei Basílio. Op. Cit., p. 502.
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gico Abarebebê11. Contemporaneamente, à margem esquerda do rio 
Itanhaém, distando cerca de duas léguas12 da primitiva, foi o local onde 
existiu o povoado denominado Conceição de Itanhaém, com uma ermida 
dedicada à Nossa Senhora da Conceição no alto do Morro Itaguassú. Este 
local depois veio a ser sede da sua “extensa capitânia”13. Martim Afonso 
enviou casais, sementes de plantas, incluindo cana-de-açúcar para 
produzir em sua capitânia no Brasil.  Entre suas viagens para a Índia, em 
1544, a aldeia primitiva recebeu a sagrada Imagem de Nossa Senhora da 
Conceição14. Segundo consta na biografia de Sousa, ele “não se esqueceu 
das suas três povoações, na Capitania de S. Vicente”15.

 Em 1549, chegaram ao Brasil missionários jesuítas na compa-
nhia de Thomé de Souza, designado pelo rei como primeiro Governador 
Geral do Brasil. Neste mesmo ano, teria, de fato, sido iniciada a ocu-
pação pelo castelhano João Rodrigues e pelo português Cristóvão 
Gonçalves, que se instalaram para criar benfeitorias agrícolas. Sendo 
assim, o povoado de Conceição de Itanhaém, torna-se freguesia no 
Termo da Vila de São Vicente16. Este povoado, em abril de 1561, foi ele-
vado à condição de vila, com a instalação do pelourinho por provisão do 
Capitão-Mor Francisco de Moraes Barreto, loco-tenente do donatário 
Martim Afonso, governador da Capitânia de São Vicente17. 

 A denominada Vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém 
se torna sede da Capitania de Itanhaém no período de 1624 a 167918, com 
predicamento e jurisdição sobre toda uma vasta região. Esta capitania 
foi extinguida em 1791, quando as principais famílias e autoridades come-

11. Abarebebê, significa Padre Santo ou Padre Voador, nome dado ao Padre Leonardo 
Nunes, jesuíta catequista que esteve na Aldeia dos Índios Peroíbe. Em: Edição da 
Cartas da Capitania de São Paulo Aldeamento de Índios – Século XVIII e XIX. São 
Paulo: USP, 2005/2006, p.12.

12. Uma légua de sesmaria 6.600 metros. PICCOLOTTO SIQUEIRA BUENO, Beatriz. 
Desenho e Desígnio: o Brasil dos engenheiros militares (1500-1822). São Paulo: 
EDUSP-FAPESP, 2011, p. 51.

13. VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Op. Cit., p. 498.
14. Esta imagem se encontra na Igreja Matriz Sant’Anna, localizada na praça de 

Itanhaém.
15. Ibidem, p. 498.
16. BUENO, 2010, p. 278.
17. GOULART REIS FILHO, Nestor. As minas de ouro e a formação das Capitanias do Sul. 

São Paulo: Via das Artes, 2013, p. 159; MADRE DE DEUS, Frei Gaspar da. Op. Cit., pp. 
143-144; VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Op. Cit., p. 499.

18. Quando o oitavo donatário toma posse. TAQUES DE ALMEIDA PAIS LEME, Pedro. 
História da Capitânia de S. Vicente. Com um escorço biográfico do autor por Affonso de 
Taunay. São Paulo: Melhoramentos, s/d. Disponível em: http://digital.bbm.usp.br/
handle/bbm/3954, acesso em 30/12/2018, pp. 116-117.
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çaram a abandonar a vila e muitos habitantes emigraram para São Paulo. 
A antiga sede da Capitania, a Casa de Câmara e Cadeia, é uma pequena 
edificação sobradada na praça onde esteve o pelourinho, em frente cerca 
de 60 metros da Igreja Matriz. Foi construída em 1624, com a técnica 
construtiva de pedra e cal. Possivelmente sua feição atual é decorrente 
de uma reforma feita no século XIX, quando provavelmente recebeu um 
acréscimo ao prédio na parte frontal, de modo que a escada externa 
passou a ser interna ao edifício – este é um tema a ser investigado.

 Nos anos de 1897, 1898, e 1899, esse patrimônio era visto na 
paisagem, segundo manuscrito de Caio Prado Junior que descreve: 
“Eram 10 horas menos um quarto a 1ª tripleta19 avistou o convento que se 
erguia altivo sobre uma massa de rochedo dominando Itanhaen (sic.). 
Esta tripleta fez o percurso em 1h e 45!”. Prado participava do grupo de 
ciclistas da capital, que se utilizava do transporte ferroviário até Santos, 
depois iam para São Vicente, onde atravessavam o canal para a parte 
continental e seguiam em suas tripletas até Conceição de Itanhaém. 
Reconheciam na paisagem cultural a referência de chegada ao destino 
do percurso: era quando descortinava no outeiro a ermida da Conceição 
em ruínas. Na terceira vez, os ciclistas se permitiram desfrutar mais do 
local. Continua a descrição:

Começamos pela egreja matriz, muito simples interiormente, e tendo na 

parte exterior por cima da porta uma lapide de pedra com a data 1761. [...] 

Finda a visita, rumamos todos para a grande escadaria (rampa) de pedra 

maciça a fim de visitar o mais velho convento do Brasil: o convento de 

Itanhaen. Infelizmente em ruinas!!. Nesse alto de morro onde foi construído 

esse mosteiro, a vista é verdadeiramente surpreendente e admirável! [...]. 

Penetrando no velho convento ou antes nas ruinas da velha igreja, nota-

mos que só existiam as paredes e no interior muito mato, nada havendo, 

portanto, digno de nota [...] (sic.).20

 O poeta e escritor Mário de Andrade visita em 1921 a cidade de 
Itanhaém para escrever o artigo sobre patrimônio cultural com o título 
“Itanhaen”. Ele descreve de modo romântico a viagem feita de carro 
com chauffeur:

[...] E lá fomos visitar a igreja e o convento. Aquela, situada na praça, le-

vantava as suas enormes paredes de pedra, solitariamente, num descanso 

19. Tripleta é uma bicicleta com três lugares.
20. Acervo IEB-USP, coleção Caio Prado Junior, CPJ-HESP017-027 e CPJ-HESP019.
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dominical. Estava aberta e sem ninguém. Aliás desinteressante. Mas sobre 

uma cômoda, na sacristia, invalidas e desantoradas, cochilavam umas 

curiosíssimas imagens de madeira e de gesso, aparentando larga idade. 

Completamente abandonadas, ao insulto do primeiro visitante que lhes 

quisesse puxar o nariz. Aliás estragadíssimas e partidas. [...] O convento 

é bem mais interessante. Sobe-se a ele por um gigantesco aclive artifi-

cial que se espraia na parte mais baixa aum pequeno largo murado, dum 

desenho gracioso e cheio de fantasia. Ahi o cruzeiro. Depois do primeiro 

lance de ladeira, perfurado por um arco sob o qual bandolina uma água de 

fonte, ergue-se o segundo, em ângulo como o primeiro, que vai terminar 

no terrapleno onde está o edifício tri secular. 1534 e 1654 são duas datas 

inscritas na fachada. E o rendilhado frontão barroco! O estilo barroco só 

produziu obras sentidamente belas onde a fantasia, não se tornou erudita e 

por isso pretenciosa. [...] Inda um dia, para eu ler, hei de escrever um artigo 

sobre a necessidade de cuidarmos mais um pouco das obras de arte, boas 

e más, que nos legou o nosso estreito passado. [...] Mas isso será para o 

tempo em que o Brasil nasceram artistas brasileiros!.... (sic.).21

 Ainda há muito a ser estudado sobre esse patrimônio cultural: 
há um importante sítio arqueológico a ser escavado, há documentos 
a serem investigados antes de qualquer intervenção superficial. De 
Itanhaém saíram artistas como Benedito Calixto, Emídio de Souza e 
muitos outros estiveram: Anita Malfatti, Alfredo Volpi, José Pancetti, 
Renè Lefèvre. Todos inspiraram-se na paisagem cultural, deixando 
belos registros do local. 

 No decorrer do tempo, na década de 1970, foi elaborada a legis-
lação de ocupação do solo, contemplando todo o território do município, 
alcançando cerca de 601 km². Entretanto, em meados da década de 
1990, foi elaborada uma nova legislação que considerou apenas um 
quinto da área do município, permitindo a construção de edifícios, 
na costa, com critérios questionáveis, dando início a um processo de 
verticalização que compromete esta inédita paisagem cultural. Outro 
fator comprometedor é a falta de conservação da vegetação no Morro 
Itaguassú que cresce e esconde o patrimônio edificado no meio da 
mata, trazendo muita umidade e acelerando a deterioração do bem.

21. ANDRADE, Mario de. “Itanhaén”, Jornal Os Debates, edição de 24/01/1921. São 
Paulo: Acervo do IEB, Coleção Mário de Andrade, DPR019_0021.
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Arquitetura colonial de Itanhaém
No lugar em que viviam os indígenas entre rios Itanhaém e Peruíbe, 
sobre um outeiro denominado São João Batista, é onde foram construí-
das uma igreja e a residência dos catequistas – este local foi o núcleo 
primitivo de Itanhaém. Hoje as edificações se encontram em ruínas 
conhecidas como o sítio arqueológico Abarebebê22. Deste local, consta 
o registro iconográfico feito pelo engenheiro José Custódio de Sá e 
Faria, creditado de 1776. 

 Na outra margem do rio Itanhaém, distando cerca de duas 
léguas a norte da primitiva, surgiu pouco tempo depois o povoado com 
uma ermida dedicada à Nossa Senhora da Conceição, no alto do Morro 
Itaguassú. A presença de missionários da Companhia de Jesus, de 
1549 até sua expulsão em 1654, foi expressiva nessa região, entretanto, 
não houve estabelecimento de nenhum colégio. Foram os que mais se 
ocuparam da catequese dos silvícolas “Itanhaens”. Com a descoberta de 
ouro na região de Ribeira de Paranaguá, por volta de 1635, a Capitânia 
de Itanhaém conheceu tempos de prosperidade. Pouco tempo depois: 
“A ermida da Conceição sofreu obras em 1639, sem podermos especificar 
em que consistiam”23. No mesmo ano, a igreja de Santana, na praça da 
sede da capitania, onde estava instalado o pelourinho, começa a ser 
edificada. Esta igreja, em 1655, passa a ser a matriz da Paróquia24.

 Complementando sobre a arquitetura, a fachada principal da 
Igreja Matriz Santana apresenta o corpo principal composto com uma 
porta central de acesso e duas janelas na altura do coro; o frontão pos-
sui ao centro um óculo quadrifoliar, é delineado com uma linha curvilínea 
e arrematado com dois pináculos. Possui uma torre de campanário à 
esquerda do corpo principal, e na cota de acesso, um pequeno óculo 
que ilumina e ventila o batistério. Na altura do coro há uma janela si-
milar as outras duas do corpo principal e, acima do entablamento, há 
outras duas envazaduras alinhadas com a citada. A envazadura logo 
acima possui janela com verga em arco abatido e contraverga, como 
adorno. As envazaduras superiores são arrematadas com arco pleno. 
A torre com base quadrada possui vãos iguais em cada lado, onde es-

22. Ruínas do Abarebebê, no atual município de Peruíbe/SP. Sítio arqueológico 
registrado sob o número de inscrição 130, p.24 do livro de tombo do Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT, 
em 29/05/1981. Decorrente do processo número: 09515/69, sob a Resolução de 
11/08/79.

23. ROWER, Frei Basílio. Op. Cit., p. 275.
24. Processo CONDEPHAAT nº 00349/1973, Igreja Matriz de Santana.
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tão locados em cada lado um dos sinos e pequenos 
pináculos nos vértices. É coberta com uma pequena 
cúpula que, ao centro, é arrematada com um crucifixo 
céltico preenchido com vidros coloridos. 

À direita do observador, a fachada lateral é 
aparente, exibindo a técnica construtiva da alvena-
ria de pedra e cal, e possui uma porta de acesso e 
três janelas seteiras. A fachada para os fundos é mais 
singela, observam-se as duas águas de caimento do 
telhado. Há um pequeno óculo, centrado em rela-
ção ao corpo principal que ilumina a capela mor, e 
uma janela do acesso da sacristia à capela-mor. Na 
outra lateral, a fachada possui duas envazaduras da 
sacristia e seis da área de circulação, sendo apenas 
uma porta, que é justamente o acesso alinhado com 
a porta da outra lateral. Nessa área de circulação está 
localizado o acesso ao piso superior de onde se alcan-
ça o campanário. O acesso ao interior da igreja é sob 
o coro de madeira para a nave, que possui um púlpito 
de madeira na lateral esquerda, onde destacam-se 
os dois retábulos de madeira entalhada que ladeiam 
o arco cruzeiro e a longa capela-mor. O forro da nave 
é de abóbada abatida e da capela-mor é de abóbada 
plena, ambos revestidos de madeira com arremate 
“saia-camisa”, sem afresco. Sob o arco cruzeiro, no 

período republicano, foi acrescida a pintura artística feita por Benedito 
Calixto em 189025. Segundo o Frei Basílio Rower, no decorrer de obras e 
reformas a conclusão da igreja com a feição atual se deu em 1761, ano 
da inscrição na placa acima da sobreverga da porta principal.

 A ermida de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém no alto 
do morro Itaguassú recebeu, em 1654, os franciscanos que foram morar 
na pequena casa de barro. A construção do convento em pedra e cal, 
“ao lado da capela quinhentista, doada aos monges franciscanos pelos 
oficiais da Câmara de Itanhaém e da Confraria da Conceição”26, foi feita 
com auxílio dos moradores a partir de 1699:

25. ROSADA, Mateus. Igrejas Paulistas da Colônia e do Império: Arquitetura e 
Ornamentação. 2015. Tese de doutorado. IAU-USP, São Carlos.

26. Processo CONDEPHAAT nº 00350/1973: Tombamento da igreja e convento de Nossa 
Sra. da Conceição.

Fig. 1. Desenho de José 
Custódio de Sá e Faria da 
Igreja São João Batista, c. 

1776, hoje são as Ruínas do 
Abarebebê. Fonte: http://

docplayer.com.br/docs-
images/76/73949196/

images/12-0.jpg

Fig. 2. Desenho da Igreja 
Matriz Santana, em 1977, da 
artista Renè Lefèvre. Fonte: 

Publicação AASP – Associação 
dos Advogados de São Paulo
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O cimo do morro não é muito espaçoso. Fez-se nele a igreja com frontis-

pício para nordeste. As suas dimensões são de 22 por 8 metros no corpo 

e de 12 por 6 metros até a parte nos fundos. Mas este último espaço divi-

de-se em capela-mor e sacristia, que lhe fica por detrás, com acesso ao 

altar-mor pelo lado [...] (sic.).27

 A implantação do Convento buscou se adaptar a topografia e 
ao pequeno terreno:

[...] construído não quadrangular, mas com dois lanços apenas e isso por 

causa da rampa do morro. O principal lanço acompanha a igreja e a sacris-

tia, lado da Epístola, em toda a sua extensão; tem, portanto, 34 metros de 

comprimento. O seu pavimento térreo, que é apenas uma varanda, fica todo 

abaixo do nível do piso da igreja, na encosta do morro. A parede de fora 

descansa sobre sete arcos com singelos capitéis, correspondendo tudo 

a uma quadra dos claustros nos outros Conventos. Os dois pavimentos 

superiores, dos quais o de baixo está ao nível do piso da igreja divididos 

em celas eram os dormitórios principais. Ao lado direito do lanço des-

crito, fazendo face com a frente da igreja fica anexo outro edifício com 

pavimento térreo e um só superior. Este está ao nível do piso do primeiro 

andar do lanço principal, com o qual comunica por meio de um arco. Aquele 

corresponde à varanda do lanço principal e nele estava instalado o refei-

tório e a cozinha. Em cima havia celas e sala e existem vestígios de um 

oratório na parede. Ainda há um terceiro edifício. É uma casa que sai fora 

do alinhamento da frente da igreja e do lanço da direita. O seu pavimento 

térreo, em parte cavado dentro do morro, está ao nível dos outros e nele 

funcionava o capítulo conventual. O primeiro andar, que de fora parece o 

térreo, é acessível do adro da igreja: era a portaria. No segundo andar havia 

uma sala, talvez da biblioteca (sic.).28

 O historiador Carlos Gutierrez Cerqueira observou sobre a parte 
nova executada posteriormente e fora do alinhamento da Igreja:

Concluída em 1713 por Frei Miguel de S. Francisco, será retomada vinte 

anos depois por Frei Rodrigo dos Anjos que, pretendendo aumentar o 

convento, pela falta de algumas dependências, cometeu ao que tudo indica, 

grave erro, tendo que abandonar os trabalhos em meio à sua construção. 

Permaneceria ali, reclamando um projeto reparador jamais elaborado, 

vindo depois a incorporar-se às ruínas da ala residencial, destruída pelo 

27. ROWER, Frei Basílio. Op. Cit., pp. 283-284.
28. Ibidem, p. 283-284.
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incêndio ocorrido em 1833. Os frades capuchos, poucos anos depois (1844), 

abandonariam definitivamente o convento.29

 A construção do convento se acomoda com um piso inferior e 
um superior à cota da entrada da igreja. Frei Basílio Rower continua a 
descrição da parte externa e o acesso:

Por detrás do Convento e sacristia numa área sustentada por muros os 

frades tinham o seu cemitério e alegrete para flores do altar e no grande 

pátio ladeado pelos dois lanços do Convento e um muro, plantações de 

hortaliças. O acesso ao planalto do morro fazia-se até 1752 por uma escada 

de 83 degraus na encosta. Os restos ainda existem cobertos de mato pouco 

distantes da bica que fica ao lado da bitola da Estrada de Ferro atestam a 

penitência que muitos romeiros faziam subindo de joelhos.30

 A construção da ladeira teve a licença da Câmara, e foi obra de 
Frei Antônio de S. Tomás:

A ladeira foi construída em dois lanços, ou planos inclinados, com muralhas 

e parapeitos, alcançando o planalto numa distância de uns 25 metros da 

porta da igreja. O primeiro lanço começa em frente a uma rua da localidade, 

formando aí um círculo com grande cruz no centro, como era de costume. 

Uma parte deste lanço ocupa o espaço que havia vazio na base do morro e 

conduz por cima de dois arcos de cantaria, dos quais um dá hoje passagem 

à Estrada de Ferro. Além disso, foi preciso amparar este lanço com grossa 

muralha na encosta. O segundo lanço é construído sobre a rocha e mais 

íngreme do que o outro.31

 No desenho da igreja de São João de Peruíbe, a arquitetura 
mostra a presença de alpendre, feito pelo engenheiro José Custódio de 
Sá e Faria. Nas anotações sobre Itanhaém consta que Sá jantou na casa 
dos capuchinos e nos deixou dois importantes registros iconográficos. 
Um, da Igreja Matriz, ao pé do morro, é exatamente como a vemos hoje, 
inclusive o número das envazaduras. O outro, da Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição, no alto do morro, sobre o qual há observações feitas pelo 
arquiteto Carlos A. C. Lemos: 

29. GUTIERREZ CERQUEIRA, Carlos. História de um monumento: Igreja Matriz de 
Itanhaém - Primeira Parte. São Paulo: 9ª CR/IPHAN, s/d.

30. ROWER, Frei Basílio. Op. Cit., p. 284.
31. Ibidem, p. 290-291.
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É sabido que essa Igreja de Itanhaém, dedicada à Nossa Senhora da 

Conceição, foi construída, ainda no primeiro século, pelos jesuítas. Anos 

mais tarde, talvez já nas proximidades do século XVIII, o templo e a casa de 

morada dos padres passaram ao domínio dos franciscanos que, a partir de 

1715, começaram a proceder reformas e aumentos de área construída. Até 

agora, antes de conhecermos estes desenhos de Sá e Faria, pensávamos 

todos que a atual igreja, especialmente a sua fachada, fosse decorrente 

dessas obras da primeira metade do século setecentista. Foi com surpresa, 

no entanto, - que constatamos que ainda em 1776 o frontispício da igreja 

era o original dos jesuítas, feito no século XVI no estilo maneirista, aquele 

que antecedeu ao Barroco e bastante semelhante ao da igreja de Nossa 

Senhora da Graça de Olinda. Não exatamente igual, porque no térreo do 

templo de Itanhaém há três arcos, lembrando uma galilé, mas que acre-

ditamos tenham sido providos de portas, porque o artista nas janelas e 

portas de outros desenhos executou idêntico reticulado escurecedor ao 

indicar envasaduras guarnecidas. E em, Olinda há só uma porta central. 

No resto, semelhança total: telhado de duas águas, frontão triangular de 

empenas lisas e retas, óculos no centro do tímpano, três janelas de coro 

e os mesmos cunhais salientes. As vergas curvas das janelas de Olinda 

são resultado de reformas talvez do século XVIII, assim como serão dessa 

época os pináculos sobre as pilastras dos cunhais. Assim, estamos diante 

de uma comprovação de que os jesuítas, tanto no litoral norte como no 

do sul, mantiveram a mesma intenção estilística e o mesmo interesse em 

levantar igrejas dentro dos cânones eruditos emanados de Roma. Nesse 

mesmo estilo maneirista foi executada a Igreja no Morro do Castelo no Rio 

e, com certeza a matriz de São Vicente. Eram os arquitetos jesuítas daquele 

tempo da Contrarreforma conscientes de sua modernidade, construindo de 

acordo com a época em que viviam e, é pena, que isso não mais ocorra.32

 Do atual frontispício não foi encontrado ainda documento com 
a data certa desta intervenção; decorrente da sua tipologia, é possível 
que seja resultante de alguma reforma realizada no último quartel do 
século XVIII33.  Destaca-se na fachada o frontão curvilíneo com inter-
rupções que não incomodam a fluidez da leitura, criando movimento 
característico do barroco; ao centro um óculo quadrifoliar e dois pi-
náculos, um a cada lateral. Possui um campanário singelo à direita no 
alinhamento frontal da igreja. Mantiveram-se as três janelas do coro, 

32. LEMOS, Carlos A. C.. “Desenhos preciosos do litoral paulista”. Folha de São Paulo 
(Caderno de Domingo), 27 de março de 1977.

33. COSTA, Lucio. Arquitetura. Rio de janeiro: José Olympio, 2006, p. 68.
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mais uma quarta na lateral; há uma por-
ta central com verga em arco abatido e 
contraverga adornada. 

 Por essa porta central é o acesso 
sob o coro para a nave, onde, à direi-
ta há um púlpito com base de pedra e 
corpo de madeira. Há um degrau que 
separa a mesa de comunhão da nave. 
Dois retábulos de madeira entalhados 
estão a cada lateral do arco cruzeiro. 
Este é realizado em pedra e na parede 
que faz face para a nave, por sobre o 
arco cruzeiro há azulejaria. Este re-
vestimento de azulejos pintados é de 
origem portuguesa34, como também 
observado pelo Frei Rower: 

Com especialidade, pois não há em nenhu-

ma outra antiga igreja franciscana, nota-se 

o frontispício do arco cruzeiro todo forrado 

com azulejos e com a imagem da Conceição 

no centro. A qualidade dos azulejos com seus 

arabescos pintados à mão, demonstra bem a 

sua antiguidade. Da mesma qualidade e com o mesmo desenho há azulejos 

na barra da capela-mor e ao lado dos altares laterais.35

 O poeta Mario de Andrade, no ano de 1921, em visita a Itanhaém, 
escreveu sobre esta azulejaria:

Este meu gosto pelas divagações nem me permitiu dizer que ainda há no 

convento um delicioso mosaico, deliciosíssimo, que os olhos não cansam 

de ver, e umas imagens que produzem torrentes de pura comoção pelo 

primitivismo quase adâmico com que foram talhadas.36

 Em 2018, ao realizar visita técnica ao antigo Convento de 
Jesus, depois chamado de Santa Joana, atual Museu Nacional de Aveiro 

34. Os azulejos padrão são iguais aos encontrados no refeitório do Convento de Jesus da 
ordem dominicana feminina, atual Museu Nacional de Aveiro, na cidade de Aveiro, 
Portugal.

35. ROWER, Frei Basílio. Op. Cit., p. 283.
36. ANDRADE, Mario de. “Itanhaén”.

Fig. 3. Fachada de Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição 
de Itanhaém desenhado por 
José Custódio de Sá e Faria, 
em c. 1776. Fonte: TOLEDO, 

1981, p.51.

Fig. 4. Fachada da Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição 

de Itanhaém desenhada no 
AutoCAD por Regina Helena 

Vieira Santos, em 2005.
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(Portugal), foi averiguado que os azule-
jos existentes no refeitório são idênti-
cos aos azulejos padrão encontrados 
na igreja da Conceição de Itanhaém. 
A conservadora deste Museu, Cláudia 
Pinho e Melo os descreve:

... chama-se a atenção para as pa-

redes do magnífico refeitório, que 

se encontram totalmente revesti-

das a azulejo com padrão camélia, 

característicos de finais do século 

XVII.37

 Na Coleção Santos Simões, o pesquisador deixou-nos um pre-
cioso inventário de azulejos portugueses. Há uma parte sobre azulejaria 
brasileira, a qual o pesquisador Mário Barata colaborou com estudos:

Os azulejos de padrão ou tapete podem, em alguns casos, haver sido feitos 

ou aplicados no século XVIII. Comprovando esse fato, a Igreja de N. S. da 

Conceição, no convento franciscano de Itanhaém tem o frontispício de 

seu arco cruzeiro forrado com seus belos azulejos de padrão (uma quadra 

fazendo motivo conexo com as quadras laterais) (sic.).38

 Continua sobre a quadra citada: “Em Itanhaém, ..., surge pe-
queno painel com imagem de N. Sra. da Conceição, do início do século 
XVIII”39. Ressalta ainda que os franciscanos, tanto na Colônia como 
em Portugal, foram os que mais se utilizaram do revestimento de 
cerâmica figurados.

 Nas suas conclusões, Mário Barata escreve: “Os azulejos dos 
séculos XVII, XVIII e XIX, existentes no Brasil, vieram da Europa. Os da 
época colonial são portugueses, não havendo comprovação de outra 
origem”40. O investigador, museólogo, historiador do azulejo e da cerâ-
mica João Miguel dos Santos Simões escreveu sobre a visita: 

37. PINHO E MELO, Cláudia. “As Coleções de Ourivesaria, Metais, Cerâmica e Azulejo 
do Museu de Aveiro” in 100 Anos do Museu de Aveiro, AMUSA – Amigos do Museu de 
Aveiro, Aveiro, 2015. p. 119.

38. BARATA, Mário. Azulejos no Brasil. Rio de Janeiro: Jornal do Comercio, 1955, p. 93.
39. Ibidem, p. 142.
40. Ibidem, p. 231.

Fig. 5. Azulejaria da Nossa 
Senhora da Conceição, em 
Itanhaém. Foto 2013 da 
autora. 
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Azulejos anteriores ao século XIX apenas me foram mostrados os da igreja 

do antigo convento franciscano de Itanhaém, fundação dos capuchos da 

Província de Santo Antônio de Portugal, o mais meridional de quantos 

tiveram na costa brasileira. [...] Situaram os capuchos o seu convento de 

Nossa Senhora da Conceição no alto de uma formação rochosa dominando 

a enseada atlântica e uma pequena ria do interior.41

 A pesquisa revelou, portanto, que mesmo havendo o oceano 
Atlântico entre Portugal e Brasil, a relação cultural entre os dois países 
foi muito próxima, e a importação de materiais e obras artísticas se fez 
muito presente também no litoral de São Paulo. Enfim, faço minhas as 
palavras escritas pelo pesquisador português Santos Simões42: “Brasil 
e Portugal, constituem unidade cultural indivisa”, é impossível estu-
dar o patrimônio colonial sem conhecer um pouco das referências da 
metrópole.

 A capela-mor possui janela seteira e o altar-mor de madeira, em 
péssimo estado de conservação, hospeda a imagem da Nossa Senhora 
da Conceição com o menino, venerada como N. S. da Conceição de 
Itanhaém43. No piso superior ainda existem algumas celas do convento, 
provavelmente refeitas no restauro, todas com janelas conversadeiras 
para o meio claustro do convento. Na área de circulação para o coro da 
igreja, estão outras imagens antigas de barro cozido, ocas: Santa Clara, 
Santa Isabel, São Francisco e São Domingos44. Na área de circulação, 
observam-se portas que faziam acesso para a parte em ruínas e, na 
lateral, uma janela seteira sobre o telhado de duas águas desta ala. Na 
cobertura havia uma proteção para o acesso ao sino.

 A edificação passou por incêndio em 1833 e foi reconstruída 
em 1865. São dessa ocasião os contrafortes da parede externa, regis-
trados nas pinturas de Benedito Calixto. Este conjunto foi restaurado 
na década de 1920 e reconhecido como patrimônio cultural brasileiro 
em 1941, quando passou por outra intervenção de restauro. Atualmente, 
está sufocado pela vegetação do entorno, omisso na paisagem cultural.

41. SANTOS SIMÕES, João Miguel dos. Azulejaria Portuguesa no Brasil, 1500-1822. 
Lisboa: Fundação Calouste Gullbenkian, 1965, p. 272.

42. Ibidem, p. 1.
43. Feita de barro cozido, 110 cm, século XVI. ETZEL, Eduardo. Arte Sacra Berço da Arte 

Brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1983, p. 23.
44. Atualmente as imagens estão no piso superior do Convento, dentro de caixas, mal 

acomodadas para exposição. Ibidem, p. 24.
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Considerações finais
No lugar dos indígenas foram iniciadas as povoações pelo homem 
europeu, dentre eles os jesuítas para catequização, posteriormen-
te a chegada dos capuchinos, a arquitetura maneirista atravessou o 
Atlântico, o Barroco aconteceu com espontaneidade, os abrigos se 
fizeram necessários, assim do período colonial herdamos o patrimônio 
arquitetônico na paisagem cultural dos outeiros. Ambas igrejas foram 
construídas primeiro com terra e posteriormente reconstruídas com 
a técnica de alvenaria de pedra e cal. A tipologia assemelha na planta 
com nave única, capela mor, altares laterais ao arco cruzeiro, púlpito, 
acesso sob o coro, janelas seteiras, frontão curvilíneo, enfim reconhe-
cidas como exemplares da arquitetura barroca do litoral. Patrimônio 
reconhecido que precisa ser conservado de modo apropriado para as 
futuras gerações.
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Resumo
Este artigo apresenta alguns resultados de pes-
quisa acerca da agência* das mulheres indígenas 
pintoras de cuias e produtoras de vernizes, nas 
artes do período colonial na Amazônia. São re-
flexões reunidas em textos anteriores, já publi-
cados ou não, entre 2009 e 2020, e revisados no 
âmbito do Projeto Jovem Pesquisador FAPESP 
Barroco Cifrado**. As intensas redes de trocas 
culturais na região – ativas desde o tempos 
pré-coloniais entre diferentes povos indígenas 
– ganharam novos atores a partir da primeira 
mundialização no século XVI. Levando em conta 
o “giro” historiográfico em direção à história da 
arte global – sem perder as características locais 
de cada experiência – , assim como os desafios 
da decolonização e a opção por evidenciar as 
práticas de re-existências artísticas e culturais 
em processos de longa duração; procuramos 

Projeto Jovem Pesquisador Barroco Cifrado, Processo FAPESP nº 2015/23222-4
Este trabalho se beneficiou da utilização da Infraestrutura de Colecções Científicas Portuguesas (PRISC.pt). Nossos es-
peciais agradecimentos à Dra. Carla Coimbra e à Dra. Teresa Girão do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Em 
janeiro de 2020, a Dra. Carla nos proporcionou uma importante visita guiada à coleção Alexandre Rodrigues Ferreira na 
Universidade de Coimbra. 

* WILDE, Guillermo. “La Agencia Indígena y el giro hacia lo global”. In: Historia Critica, n. 69, pp. 99-114, Buenos Aires, 2018.

** Desde outubro de 2006, coordenamos na FAU-USP o Projeto FAPESP Jovem Pesquisador Barroco Cifrado: Pluralidade 
Cultural na Arte e na Arquitetura nas Missões Jesuíticas no Estado de São Paulo (1549-1759). A partir do Projeto JP, em 
março de 2019, foi constituído o grupo de estudos Abya-Yala FAU. Opção Decolonial e Culturas Ameríndias na História 
da Arte e da Arquitetura.

Abstract 
This article presents some research results 
about the agency of indigenous women painters 
of gourds and producers of varnishes, in the arts 
of the colonial period in the Amazon. These are 
reflections gathered in previous texts, already pu-
blished or not, between 2009 and 2020 and revi-
sed in the frame of the Projeto Jovem Pesquisador 
FAPESP Barroco Cifrado. The intense networks 
of cultural exchanges in the region –  active since 
pre-colonial times among different indigenous 
peoples – have gained new players since the 
first globalization in the 16th century. We take 
into account the historiographical “turn” towards 
a global history of art – without losing the local 
characteristics of each experience – as well as 
the challenges of decolonization and the option 
to highlight the practices of artistic and cultural 
re-existences in long-term processes duration. 



344

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

Práticas de Re-existências e Opção Decolonial: 
Amazônia indígena e afro-indígena

... um quarto, o banheiro de folhas de açaizeiro para esconder no banho 

aquela intimidade tão conhecida pela mala aberta, e pelos santos

do oratório de miriti1

A ideia do corpo feminino guardado pelos santos do oratório feito de 
palha de miriti, na Ilha do Marajó, cenário do romance Marajó de 1947 do 
ciclo “Extremo Norte”, de autoria do escritor paraense Dalcídio Jurandir 
(1909-1979), evoca, através deste objeto híbrido, na fronteira entre cul-
turas, uma história contínua de longa duração e de trágicas relações de 
poder entre as populações nativas da Amazônia e aquelas provenientes 
ou herdeiras da Europa colonizadora e cristã. Marajó mostra, ainda 
no século XX, a continuidade de estruturas coloniais, mas também a 
re-existência2 da cultura cabocla3.

1. JURANDIR, Dalcídio. Marajó (1947). Belém do Pará: Edições CEJUP, 1993, p. 75.
2. Durante o texto optamos por utilizar re-existência, ao invés de resistência; de acordo 

com ACHINTE, Adolfo Albán. Prácticas Creativas de Re-existencia: más allá del arte ... 
el mundo de lo sensible. Buenos Aires: Del Signo, 2017. 

3. BOLLE, Willi. “A Escrita da História do Marajó, em Dalcídio Jurandir”. In: Novos Ca-
dernos NAEA. Belém do Pará: NAEA, v. 14, n. 1, pp. 43-78, junho de 2011. 

colaborar para destacar a contribuição, quase 
sempre cifrada e muitas vezes ocultada das 
tradições culturais dos povos da Amazônia e 
das mulheres indígenas no contexto colonial. 
O problema envolve, portanto, um estudo mais 
aprofundado da história local, das circulações, 
trocas e apropriações de modelos e materiais 
europeus e/ou orientais e/ou da terra (em cuias e 
vernizes), das transformações ocorridas a partir 
do conhecimento, da criatividade e do trabalho 
de artistas indígenas, africanos e mestiços, e 
das manifestações mais recentes das culturas 
caboclas e ribeirinhas.

Palavras-chave
Re-existências, decolonialidade, redes locais/
globais, indígenas pintoras, Amazônia Colonial

So, we seek to collaborate to highlight the con-
tribution, almost always encrypted and often 
hidden, from cultural traditions of the peoples of 
the Amazon and indigenous women in the colonial 
context. The problem involves a deeper study of 
local history, circulation, exchange and appro-
priation of European and / or Oriental models 
and materials and /or of the earth (in gourds and 
varnishes), as well as the transformations occu-
rred from knowledge, from creativity and work 
of indigenous, African and mixed-race people, 
and in the modern caboclo and riverside cultures. 

Key Words
Re-existences, decoloniality, local/global net-
works, indigenous painters, Colonial Amazon

Para minha avó 
Marina/Mimi, 

da Baía do Sol, 
amor firme com 
banho de cheiro
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 Desde os primeiros tempos do contato, as coroas portuguesa 
e espanhola mantiveram intensos e violentos dispositivos de controle 
nas Américas, mas mesmo assim, não foram capazes de eliminar por 
completo as antigas crenças, saberes e práticas dos indígenas4, que 
através de processos complexos de transculturação5, re-existiram. 
Retirados de seu contexto, fragmentados e levados aos museus euro-
peus e nacionais, muitos destes objetos de arte re-existentes6, prove-
nientes de poderosas “zonas de contato” – lugares tanto de tradução 
cultural mútua, quanto de choques ideológicos7–, perderam as ligações 
com seus corpos, isso não somente pensando em formas estritamente 
sensoriais, mas, sobretudo, quanto à interação entre as forças mate-
riais e sociais que os produziram8. Quando expostos, analisados ou 
estudados de forma não adequada9, estes mesmos objetos podem 
camuflar e tornar invisível a agência dos povos indígenas, africanos e/ou 
afro-indígenas10, impedindo de considera-los como sujeitos históricos, 
inclusive, de uma história global11.

 Em meados do século XVII, na Aldeia de Gurupatuba, atual 
Monte Alegre, na região do baixo Amazonas, o jesuíta João Felipe 
Bettendorff relata: “Fiz então um retábulo de morutim, pintando ao 
meio Nossa Senhora da Conceição pisando em um globo a cabeça da 
serpente, enroscada ao redor delle, com Santo Ignácio à banda direita 
e S. Francisco Xavier à esquerda”; e acrescenta: “[...] para ella fiz um 
retábulo de muruty, em qual pus Nossa Senhora da Conceição de vulto 
e um crucifixo feito de cera, e porque para o altar faltava algum frontal 
fiz um da mesma matéria, o qual pintadinho, parecia muito melhor do 
que o do Reino [...]”12. A palmeira miriti (Mauritia flexuosa) é árvore co-

4. BAILEY, Gauvin. Art of Colonial Latin America. Londres / New York: Phaidon, 2005. 
5. Ver ORTIZ, Fernando. El Contrapunteo Cubano del Azúcar y del Tabaco. Havana: Jesus 

Montero Editor, 1940; RAMA, Ángel. Tranculturación Narrativa en América Latina 
(1982). Buenos Aires: Ediciones El Andariego, 2008; e GUTIÉRREZ, Ramón. Arqui-
tetura Latino-Americana: Textos para Reflexão e Polêmica. São Paulo: Nobel, 1989. 

6. ACHINTE, Adolfo Albán. Prácticas Creativas de Re-existencia..., 2017, op. cit.
7. PRATT, Mary Louise, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation (1992). Nova 

York: Routledge, 2008; e, mais recentemente, BACKER, Judith (Ed.). European Mis-
sions in Contact Zones: Transformations Through Interaction in a (Post-) Colonial 
World. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015.  

8. EDWARDS, Elizabeth; GOSDEN, Chris, PHILLIPS, Ruth. Sensible Objects. Colonial-
ism, Museums and Material Culture. Oxford / Nova York: Berg, 2008. 

9. CLIFFORD, James. “Museums as contact zone”. In: ROUTES: travel and translation 
in the late twentieth century. Cambridge: Harvard University Press, 1997. p. 188-219.

10. PAGE, Carlos. Espacios Sociales Afrojesuitas en la Provincia del Paraguay. Córdoba: 
Báez Ediciones, 2017.

11. WILDE, Guillermo. “La Agencia Indígena...”, 2018, op. cit. 
12. BETTENDORFF, João Felipe. Chronica da missão dos Padres da Companhia de Jesus 
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mum nas áreas inundadas da região amazônica, que também figura em 
“História dos animais e árvores do Maranhão” (1627), de Frei Cristóvão de 
Lisboa, e no “Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas” (1757-1776), 
do jesuíta João Daniel. As cascas retiradas desta palmeira, com as quais 
Bettendorff fez um retábulo, e que aparece no oratório do romance 
Marajó de Dalcídio Jurandir, são ainda hoje matéria-prima dos chamados 
“brinquedos de miriti”, produzidos na região das ilhas do Pará, principal-
mente em Abaetetuba, e que através de seus artesãos, enfeitam as ruas 
de Belém na grande festa religiosa e mestiça, do Círio de Nazaré13. Os 
objetos realizados com miriti, desde as grandes máscaras rituais dos 
povos indígenas antes do período do contato até aqueles dos dias atuais, 
relatam uma história de longa duração e de re-existência cultural.

 É fato que ainda que em situação extremamente desigual e de 
escravidão nas colônias, estes povos procuraram reinventar o seu mundo 
e fazer com que sobrevivessem as suas culturas14. Grande parte destes 
objetos, materiais, técnicas, fazem referências às crenças e saberes an-
tigos dos indígenas e da população africana, afro-indígena, mestiça, que 
na maioria das vezes neles re-significaram os seus tradicionais objetos 
sagrados, destruídos pelos missionários, temerosos por seus poderes 
de indução à idolatria15. Em outras situações, os indígenas chegavam 
a retirar peças cristãs das igrejas, por acreditarem que estas também 
tinham poderes, passando a inseri-las em suas práticas, arriscando-se a 
serem presos e excomungados, por “feitiços, profanações, crimes contra 
a igreja e contra El Rey”16. Como é sabido, a maior forma de resistência 
à escravidão (também presente em locais de missões religiosas17) foi a 

no Estado do Maranhão. Belém: SECULT, 1990, p. 169. 
13. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Cuias, Cachimbos, Muiraquitãs: a arqueolo-

gia amazônica e as artes do período colonial ao Modernismo”. In: Boletim do Museu 
Paraense Emilio Goeldi - MPEG, Belém do Pará: Ed. MPEG, 2017, pp. 411-412.

14. LEÃO, Ângela Sánchez. “Servindo ao Rei e a Deus. Escravidão Velada, Liberdade 
Tutelada: A Questão da Liberdade dos Índios no Estado do Grão-Pará e Maranhão – 
segunda metade do século XVIII” (tese de doutorado). São Paulo: PUC-SP, 2015, p. 103.

15. GRUZINSKI, Serge. A Guerra das Imagens. De Cristovão Colombo a Blade Runner 
(1492-2019). São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

16. LEÃO, Ângela Sánchez. “Servindo ao Rei...”, 2015, op. cit., p. 106
17. Quanto à escravidão nas fazendas jesuíticas, chama atenção a relação de escra-

vos em catálogos internos da Companhia de Jesus e nos inventários da expulsão, 
que requerem estudos mais aprofundados sobre gênero, idade, naturalidade, ofícios, 
etc. Cf. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “O manuscrito do Catálogo do Colégio 
Jesuítico de Santo   Alexandre em Belém do Grão-Pará (1720) da Coleção Lamego 
do Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IE-
B-USP)”. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo 
– IEB-USP. São Paulo: IEB-USP, 2009, v. 49, pp. 187-208.
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fuga e a formação de mocambos e quilombos, por indígenas, africanos 
e outros degredados18. 

 No contexto do estudo de caso aqui apresentado, o das in-
dígenas pintoras no final do século XVIII, fica claro que vários ofícios 

18. COSTA, Diogo Gomes da. “Arqueologia dos Africanos Escravos e Livres na Amazô-
nia”. In: Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica. Belo Horizonte: UFMG, 
2016, pp. 71-91. Consultar a obra referencial de GOMES, Flávio dos Santos. 2005.  A 
Hidra e os Pântanos. Mocambos, quilombos e comunidades de fugitivos no Brasil (sé-
culos XVII-XIX). São Paulo: UNESP, 2005; e ainda, SAMPAIO, Patrícia. “Escravidão 
e Liberdade na Amazônia notas de pesquisa sobre o mundo do trabalho indígena e 
africano”. In: III Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional. Florianópolis: 
Oikos Editora, 2007. 

Figura 01. Cuia. Vista 1. Índias 
de Monte Alegre? Pará, Brasil. 
Materiais: fruto (Crescentia 
cujete L.), resina/verniz, 
pigmento. Dimensões: 17,5 cm 
de altura x 19 cm de diâmetro. 
Coleção do Museu da Ciência 
da Universidade de Coimbra. 
Recolhida por Alexandre 
Rodrigues Ferreira (1783-
1792). ANT. Br.193. Fotografia: 
Carlos Barata.
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passaram a ser impostos às índias, que sofriam violências caso des-
cumprissem as jornadas de trabalho na produção daqueles objetos, ori-
ginalmente das culturas indígenas, e no período colonial quase sempre 
modificados de forma complexa, em seus usos e em suas decorações: 
“Se a índia, que bem percebe a desigualdade do partido, se demora mais 
tempo do que o consignado pelo Diretor para concluir a obra, é notada 
de preguiçosa e castigada de palmatoadas”19.

 Optando pela transdisciplinaridade e por uma atitude decolo-
nial20, para os estudos no campo artístico21, será assim apresentado, 
como aprofundamento de trabalhos anteriores22, e em perspectiva 

19. FERREIRA, Alexandre R. Viagem Filosófica pelas Capitanias do Grão Pará, Rio Ne-
gro e Cuiabá. Memórias - Antropologia. Departamento de Imprensa Nacional, 1974, 
p. 47-48 Apud GUIMARÃES, Natally, “Ciência e Dominação: A Imagem do Indígena 
Amazônico pelo Olhar Luso-Brasileiro, à Luz das Ciências Ilustradas na Viagem de 
Alexandre Rodrigues Ferreira”. In: Revista Vernáculo. Curitiba: UFPR, 2009, n. 23 e 
24, p. 141.

20. Consultar alguns dos autores referenciais, MALDONADO TORRES, Nelson. “Trans-
diciplinaridade e Decolonidade”. In: Revista Sociedade e Estado. Brasília: UNB, v. 31, 
n.1, 2016; MIGNOLO, Walter; GÓMEZ, Pedro Paulo (Eds.). Estéticas y Opción Decolo-
nial. Bogotá: Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2012; WALSH, 
Catherine. “Introducción. (Re)pensamento crítico y (de)colonilidad”. In: Pensamien-
to Crítico y Matríz (De)colonial. Reflexiones Latinoamericanas. Quito: Universidad 
Andina Simón Bolívar / Ediciones Abya Yala, 2005, pp. 13-35; QUIJANO, Aníbal. “Co-
lonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. In: LANDER, Edgardo. La 
Colonialidad del saber. Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamerica-
nas. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2005, pp. 216-275; DUSSEL, Enrique. 
1492, El Encobrimento del Outro: Hacia el Origen del Mito de la Modernidade. La Paz: 
Plural Editoral, UMSA, 1994.

21. Desde março de 2019, coordeno na FAU-USP, juntamente com o Prof. Dr. Luciano 
Migliaccio, o grupo de estudos Abya-Yala FAU. Opção Decolonial e Culturas Amerín-
dias na História da Arte e da Arquitetura.

22. MARTINS, Renata. “Misiones Jesuíticas en el Amazonas Brasileño: Arte, Arqueo-
logia y Adaptaciones”. In: LÓPEZ, Carmé; VALLE, María de los Ángeles; MOYA, Ma-
ría Inmaculada (Org.); Barroco Iberoamericano. Identidades Culturales de un Império. 
Santiago de Compostela: Ed. Andavira, 2014, pp. 21-35; MARTINS, Renata. “Rutas 
Amazónicas del Barroco: Arte, Arqueología y Transferencias Culturales en las Misio-
nes Jesuíticas del Grão-Pará”. In: CAMPOS VERA, Norma (Ed.). Migraciones y Rutas 
del Barroco. La Paz, Bolívia: Fundación Visión Cultural, 2014, pp. 20-26; MARTINS, 
Renata. “Além do Olhar: as fontes sobre a apropriação das técnicas e dos materiais 
das culturas indígenas nas artes da Amazônia colonial”. In: KNAUSS, Paulo; MALTA, 
Marize (Org.). Objetos do Olhar: História e Arte. São Paulo: Rafael Copetti Editor, 2015, 
pp. 139-154; MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Uma cartela multicolor: objetos, 
práticas artísticas dos indígenas e intercâmbios culturais nas Missões jesuíticas da 
Amazônia colonial”. In Revista Caiana, Buenos Aires, n. 8, 1 sem. 2016; MARTINS, Re-
nata. “Cuias, Cachimbos, Muiraquitãs: a arqueologia amazônica e as artes do período 
colonial ao Modernismo”. In: Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi - MPEG, Belém 
do Pará: Ed. MPEG, 2017, pp. 403-426; MARTINS, Renata. “Artistas Indígenas e Jesuí-
tas. A Talha e a Imaginária produzida nas Oficinas dos Colégios do Estado do Mara-
nhão e Grão-Pará”. In: BONAZZI, Mozart; SPITERI, Maria José (Org.). Revista Imagem 
Brasileira, n. 8, 2015. Belo Horizonte: CEIB, 2018, pp. 139-148; MARTINS, Renata. 
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global/conectada, este caso exemplar de re-existência artística, atra-
vés da produção de cuias e vernizes pelas indígenas de Gurupatuba, 
no contexto das missões jesuíticas no Grão-Pará23. Nossas pesqui-
sas consideraram, sobretudo, as crônicas, cartas anuas, catálogos 
e inventários conservados em arquivos brasileiros e estrangeiros, as 
cuias recolhidas24 por Alexandre Rodrigues Ferreira em sua Viagem 
Philosóphica (1783-1792)25, hoje guardadas no Museu da Ciência da 

“Jesuítas de Habla Alemana y indígenas artistas em Amazonía”. In: IHS. Antiguos 
Jesuítas en Iberoamérica. Buenos Aires, 2019, v. 7, n. 1, pp. 47-61; e MARTINS, Renata. 
“La Floresta Cifrada: La Pluralidad Cultural en el arte de las Misiones Jesuíticas en 
Amazonía”. In: ZUGASTI, Miguel (ed.). Trece Ensayos sobre el Patrimonio Cultural An-
dino Amazónico (ss. XVI-XVIII),. Navarra: Eunsa, 2020, pp.87-100.

23. MARTINS, Renata Maria. Tintas da Terra, Tintas do Reino: Arquitetura e Arte nas 
missões jesuíticas do Grão-Pará, 1653–1759, São Paulo, FAU-USP, out. 2009 (tese de 
doutorado).

24. Ver PATACA, Ermelinda. “Coletar, preparar, remeter, transportar – práticas de His-
tória Natural nas Viagens Filosóficas portuguesas (1777-1808)”. In: Revista Brasileira 
de História da Ciência, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, pp. 125-138, jul. / dez. 2011.

25. Ver o catálogo dos objetos, organizado por Thekla Hartmann, por exemplo, em ME-
MORY OF AMAZONIA. Alexandre Rodrigues Ferreira and the Viagem Philosophica in 
the Captaincies of Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso and Cuyabá (1783-1792) (versão 
em língua inglesa de Memória da Amázonia). Coimbra: Museu e Laboratório Antro-

Figura 02. Cuia. Vista 1. Índias 
de Monte Alegre? Pará, Brasil. 
Materiais: fruto (Crescentia 
cujete L.), resina/verniz, 
pigmento. Dimensões: 19 cm 
de altura x 18 cm de diâmetro. 
Coleção do Museu da Ciência 
da Universidade de Coimbra. 
Recolhida por Alexandre 
Rodrigues Ferreira (1783-
1792). ANT. Br.194. Fotografia: 
José Meneses.
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Universidade de Coimbra [Figuras 01 e 02]26 e na Academia de Ciências 
de Lisboa27 [Figuras 03 e 04]; e ainda, remanescentes destes saberes 
em períodos posteriores e na contemporaneidade. 

As indígenas pintoras de Gurupatuba,
suas cuias e seus vernizes

Em se falando de gênero e re-existência na história da arte, um capí-
tulo ainda a ser aprofundado é o papel das mulheres índias no período 
colonial e sua produção artística. Vítimas de abuso e exploração de 
todos os tipos, a presença das mulheres indígenas no âmbito artístico 
nas colônias, em seus diversos períodos e contextos, é um tema a ser 
contemplado por meio de estudos aprofundados e transdisciplinares, 
baseados na história social/cultural, na antropologia e na arqueologia 
das artes. Consideramos uma importante contribuição os variados 
relatos dos séculos XVI ao XVIII, de que na região de Gurupatuba (atual 
Monte Alegre) no Baixo Amazonas, havia uma importante produção 
de cuias e de tintas – mais tarde, já num contexto colonialista, como 
vimos, transformada em trabalho forçado – realizado por mulheres 
indígenas pintoras. 

 O “modo de fazer cuias do baixo Amazonas”, tradição anterior 
ao período colonial, é ainda praticado, com algumas adaptações, pelas 
mulheres ribeirinhas, e recebeu o título de “Patrimônio Cultural Imaterial 
Brasileiro”, inscrito no “Livro de Registro dos Saberes” de 2015, pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

 Em se falar de biografia dos objetos, um caso muito relevante é 
aquele das antigas cuias decoradas da coleção etnográfica reunida por 
Alexandre Rodrigues Ferreira, no curso da “Viagem Philosophica” (1783-

pológico da Universidade de Coimbra, 1994. Agradecemos à Dra. Carla Coimbra por 
nos presentear com esta obra fundamental em visita à coleção em janeiro de 2020. 

26. Ver imagens de algumas cuias em MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Cuias, Ca-
chimbos, Muiraquitãs...”, em http://www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v12n2/1981-8122-
bgoeldi-12-2-0403.pdf , op. cit.

27. Agradecemos à Profa. Dra. Sandra Leandro pelo interesse em facilitar nosso contato 
com a Academia de Ciências de Lisboa em janeiro de 2020; à Dra. Maria Salomé 
Pais pela gentileza em nos receber e compartilhar informações sobre a coleção de 
Alexandre Rodrigues Ferreira; e à Marta Santos, que nos orientou na visita ao Museu 
Maynense, e posteriormente, também nos forneceu diversos dados quanto às peças 
de interesse. Um agradecimento muito especial à Giovanna Angeloni (FFLCH-USP / 
Abya-Yala FAU), por intermediar a aquisição das imagens em Lisboa junto ao Museu 
da Academia de Ciências. 
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1792) e tema da “A Memoria sobre as cuyas” – escrita em 1786 por Ferreira 
na cidade de Barcelos, no antigo estado do Amazonas, para acompanhar 
a remessa de exemplares de cuias para Lisboa –. As mesmas estão con-
servadas, ao que temos notícias, principalmente na Academia de Ciências 
de Lisboa (Museu Maynense)28 e no Museu de Ciências da Universidade de 
Coimbra. Há também cuias do período colonial na coleção Johann Natterer 
do Museum fur Volkerkunde de Viena29. Sabemos, por exemplo, que naquele 
ano de 1786 teriam sido produzidas pelas indígenas entre cinco e seis mil 
cuias para comercialização30.

 Conforme relata o bispo João de São José em 1763: “[...] em 
Portugal se estimam principalmente em conventos onde há senhoras 

28. CARVALHO, Rómulo de. O Material Etnográfico do Museu Maynense da Academia das 
Ciências de Lisboa. Lisboa: Academia de Ciências de Lisboa, 2000. 

29. Agradecemos à Dra. Cristiana Barreto pela informação. 
30. FERREIRA, Alexandre Rodrigues. “Memoria sobre as cuyas” (1786). In: Revista Na-

cional de Educação, Rio de Janeiro, n. 6, p. 58-63, mar. 1933.

Figura 03. Cuia. Nº Inventário: 
ACL-ETN-0224. Dimensões: 
A x C x L x D: a 8 x 20.5 d 
(max) cm. Descrição técnica 
da ACL: Metade de fruto de 
Crescentia cujete de forma 
oval escurecida por dentro 
e por fora; Ornamentos 
florais incisivos e pintados a 
vermelho, branco e amarelo; 
tem um coração desenhado 
com a inscrição “AMOR FIRME” 
no interior. Produção-local: 
Amazônia (Brasil). Produção-
data:  Século XVIII. Coleção 
Etnográfica do Museu da 
Academia de Ciências de 
Lisboa, ACL. Subcolecção: 
Brasil (BR). Fotografia: Paulo 
Bastos.  
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do Brasil, e também as fidalgas que ocupam o tempo em fazer meia, 
costumam trazer nas cuias o fio, servindo de fundo a sacos peque-
nos de seda”31. Em outro momento, o bispo pretendeu comprá-las em 
Monte Alegre, mas não as teria encontrado: “uma porção de quarenta 
cuias para fazer presente d’ellas a quem as estima e mandou pedir de 
Portugal”32. Em visita ao Museu Maynense da Academia de Ciências de 
Lisboa em julho de 2017, e recentemente, em janeiro de 2020, confirma-
mos que algumas cuias conservadas na coleção Alexandre Rodrigues 
Ferreira trazem inscrições em língua portuguesa. Numa delas, pintada 
com motivos florais e vegetais em boa parte de sua superfície, e com 
borda contendo também pequenos corações flechados e alados (que 
portam cabeças de pássaro desenhados de perfil), destaca-se a inscri-
ção “FABRICA DA CIDADE DE STA. MARIA DE BELÉM DO GRAM PARÁ”33; 
em outra, cortada ao meio, de decorações incisas tendo o vermelho 
como tom sobressalente, há ao centro um coração alado, e dentro dele 
a inscrição “AMOR FIRME” [Figura 03]. Deste mesmo coração, como num 
vaso, também despontam lindas e variadas formas de flores.

 Uma outra interessantíssima peça também conservada no 
Museu Maynense, marcada no exterior de um dos lados da superfície da 
cuia, pelas letras, espaçadas, P / A / R / A (Pará) [Figura 04], possui uma 
pintura no interior da tampa (transpassada por fitas de algodão natural, 
amarradas por quatro pequenos furos circundados por tinta vermelha), 
de fundo branco com fina borda vermelha circundante, tendo ao centro 
uma figura humana masculina vestida com uma espécie de túnica, que 
poderia ser um quimono/kimono, ou quimão/timão/queimão/banyan 
(roupão longo, surgido na Europa do século XVII, geralmente usado 
aberto na frente, e derivado do quimono japonês)34 de cor branca com 
pequenos pontilhados vermelhos (que poderiam sugerir um tecido de 
padrão floral ou adamascado). Essa figura, em primeiro plano, veste 
uma espécie de gorro e sapatos abertos no calcanhar, e parece levar 
um guarda-chuvas na mão direita, e outro objeto identificado como um 

31. SÃO JOSÉ, João de. “Viagem e visita do sertão em o Bispado do Gram-Pará em 1762 
e 1763”. In: Revista do IHGB, Rio de Janeiro, t. IX, 1869 apud HARTMANN, Thekla. 
“Evidência interna em cultura material: o caso das cuias pintadas no Século XVIII”. 
In: Revista do Museu Paulista, São Paulo, v. 33, 1988, p. 295.

32. SÃO JOSÉ, João de. “Viagem e visita do sertão...”, op. cit., p. 295.
33. Ver imagem em MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Tintas da Terra, Tintas do 

Reino...”, op. cit., v.1, p. 269 [Figura 24], disponível em https://teses.usp.br/teses/dis-
poniveis/16/16133/tde-28042010-115311/pt-br.php [acesso em 8 de março de 2020].

34. Cf. KISNER, Pauline. Quimão, Timão ou Banyan: o uso de quimonos no Brasil do 
século 18. In: Traje Brasilis. Disponível em http://trajebrasilis.com/glossario-
-quimao-banyan/. Acesso em 7 de fevereiro de 2020.
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compasso, na mão esquerda. À direita dela, há um edifício com telhado 
vermelho em duas águas. Na sua fachada vê-se um frontão triangular, 
um óculo, duas janelas e uma porta. No lado, uma sequência de portas 
no primeiro andar e de janelas no segundo, sugerindo a disposição 
usual dos prédios comerciais da época colonial. À esquerda, uma ár-
vore de pequeno porte, que poderia ser uma cuieira pelo desenho das 
folhas e das pequenas formas em cor branca delineadas de verde na 
copa. Também poderia tratar-se de uma espécie ligada à produção da 
laca, ou ainda, da seda. Estaria este desenho sugerindo que orientais 
frequentaram a fábrica de cuias e a cidade do Pará no século XVIII? Ou 
em outra hipótese, de que realmente havia um gosto oriental ao imitar 
o “charão da China” nas cuias, como veremos a seguir? Poderíamos 
identificar esta figuração presente nas cuias como uma chinoiserie? 

 Não menos curiosa, exposta em uma vitrine na chamada Sala 
Brasil da Academia de Ciências de Lisboa, é a cuia oval decorada de flo-
res, folhagens, pequenos espirais e animais, pintada de amarelo, verde, 
azul e vermelho, e que no interior possui o desenho de um grande dragão 
de pele verde tingida com bolas de variados tamanhos e de cores azuis, 

Figura 04. Cuia. Nº Inventário: 
ACL-ETN-0235 Dimensões: 
A x C x L x D: a 17 x 20 d 
(max) cm. Partes medidas: 
12 cm: d da boca / 11,5 cm 
d (máx.): tampa. Descrição 
técnica da ACL: Fruto de 
Crescentia cujete arredondado 
serrado perto de um topo de 
tal modo que o segmento 
cortado forma uma tampa 
solta amarrada ao bojo por 
um tecido amarelecido; 
escurecido com verniz preto 
no exterior e pintado com 
motivos florais a amarelo, 
vermelho e branco; junto à 
boca tem escrito “PARA”; no 
interior da tampa, em fundo 
branco, está desenhado uma 
casa e uma figura humana 
com um compasso numa mão. 
Autor: Provavelmente Índias 
de Monte Alegre. Produção-
local: Amazônia (Brasil). 
Produção data: Século XVIII. 
Coleção Etnográfica do Museu 
da Academia de Ciências de 
Lisboa, ACL. Subcolecção: 
Brasil (BR). Fotografia: Marta 
Santos.
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brancas e amarelas35. Na parte superior da composição, vemos grandes 
flores de talos espinhosos e folhagens estilizadas contendo pequenos 
espirais, que parecem inspiradas no repertório decorativo oriental ou 
novo-hispânico. Pousado na flor situada à direita, um pequeno pássaro, 
semelhante a um papagaio, carrega uma pequena flor no seu bico. A 
cena central é dominada por três figuras masculinas que lutam contra 
um dragão. A primeira, de perfil, vestida de calça e camisa e portando 
um chapéu, segura o dragão entre as pernas e o transpassa com uma 
espada. A segunda, que se assemelha a um asiático, de face muito 
branca e longa barba de cor amarronzada, porta uma túnica vermelha e 
um chapéu negro, e insere uma outra espada na boca do dragão. Abaixo 
do dragão, uma terceira figura masculina – de cabelos longos ondulados 
e brancos, rosto e mãos negras, vestindo camisa e calça – com a mão 
esquerda perfura o dragão com uma espada, e com a mão direita crava 
uma flecha no corpo do dragão, sugerindo que o mesmo esteja sendo 
abatido. Na parte inferior, separada da cena do dragão por uma faixa, 
um mamífero quadrúpede parece correr, acrescentando ainda mais 
movimento à cena. 

 Em relação a este processo de transferência de repertórios 
decorativos não ameríndios (florões, pássaros, corações, edifícios, 
figuras humanas, dragões, etc.), especificamente para as cuias, po-
demos realmente verificar que os modelos de inspiração não teriam 
sido exclusivamente europeus, mas também orientais, vindos princi-
palmente das missões dos jesuítas na Ásia, e assimilados na Europa36, 
como colocaremos mais adiante. 

 Sobre a matéria-prima das cuias, Ferreira diz: “A matéria, de que 
as índias fazem as cuyas, he o fructo da árvore, que ellas chamão Cuya-
inha, e os Portugueses [...] Cuyeira [...]”, complementando, “he arvore 
esta, já a muito conhecida dos naturalistas com o nome de Crescentia 
cuyete”37, e segue com descrições detalhadas sobre a árvore e o fruto, 
desde a plantação até a colheita, bem como sobre o longo processo para 
preparação das cuias pelas índias, desde a escolha dos melhores frutos 

35. Descrição técnica proveniente da base de inventário do Museu de Ciências: “Metade 
de fruto de Crescentia cujete, de forma oval escurecida por dentro e por fora. Possui 
ornamentos humanos, vegetais e animais pintados, de amarelo, verde, azul e ver-
melho. O interior está ilustrado com uma serpente ou possível dragão a ser atacado 
por três homens com espadas. Ainda no interior, temos a presença de um mamífero 
e uma ave”. Agradecemos à Marta Santos (Academia de Ciências de Lisboa) pelas 
informações. 

36. Cf. MARTINS, Renata. “Cuias, Cachimbos, Muiraquitãs...”, op. cit., p. 414.
37. FERREIRA, Alexandre Rodrigues. “Memoria sobre as cuyas”, op. cit., p. 58.



355

Práticas de Re-existência e Opção Decolonial nas artes da Amazônia:...  |  Renata Maria De Almeida Martins

até a pintura38, que, aliás, podemos, em parte, acompanhar em dese-
nhos realizados pelos desenhadores José Joaquim Freire e Joaquim 
José Codina  durante a Viagem Philosophica39. Todos os materiais e as 
técnicas eram aqueles utilizados tradicionalmente pelos indígenas e 
oriundos da floresta amazônica: lixa de escama do peixe pirarucu, sabão 
de raiz gipyoca, coador de algodão descaroçado, verniz cumaty, tintas 
cury, tabatinga, tauhá, anil, urucu, desmanchadas com água e raiz do 
algodoeiro, tabatinga, tauhá, cumaty; as tigelas das tintas em que mo-
lham os pincéis, eram as coxas e as pernas, ou as folhas de mamona. Os 
pincéis elaborados de pluma de siracura, de jacamy e de acará branco. 
Os estiletes, “para pontearem o ornato da renda, que fingem”, feitos de 
espinhos de jaramacaru (espécie de cactos) e da palmeira patauá40. 

 Thekla Hartmann recorda que, bem anteriormente ao relato de 
Ferreira no ano de 1786, as cuias decoradas pintadas pelas indígenas 
“Pintoras de cuyas”, ofício reconhecido nos censos do final do XVIII, já 
eram mencionadas também como produtos de comércio intertribal, 
em escritos, como aqueles do dominicano Gaspar de Carvajal, de 1543 
(Carvajal, 1941), dos jesuítas José de Moraes, Samuel Fritz e João Daniel, 
e do bispo João de São José, redigidas entre 1762 e 1763 (Memórias, 
1868)41. Ferreira, porém, não descreve além das características (“asseio 
no trabalho”) e indústria (“cuias e chapéus de palha”), dados sobre os cos-
tumes, a religião, ou as relações de parentesco das índias de Santarém 
e Monte Alegre42.

 Quanto às relações com as tradições decorativas anteriores, 
Hartmann visualiza nas cuias e nas cabaças – recolhidas por Ferreira, 
em Monte Alegre, nos finais do ano de 1784, pela expedição de Spix 

38. Ibidem, p. 58.
39. Sobre a produção gráfica da Viagem Filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira ao 

Brasil, ver FARIA, Miguel Ferreira de. A Imagem Útil. José Joaquim Freire (1760-1847) 
desenhador topográfico e de história natural: arte, ciência e razão de estado no final do 
antigo regime. Lisboa: EDUAL, 2001. A viagem serviu de inspiração para uma outra, 
realizada entre 26 de dezembro de 2009 a 9 de janeiro de 2010, na qual um gru-
po formado por especialistas de diferentes formações (Grupo do Risco) tinha como 
objetivo principal o desenho de registro. Ver EXPEDIÇÃO AMAZÓNIA EXPOSIÇÃO. 
Registro da Floresta e da Água. Lisboa: Guimarães Editores, 2010. Especialíssimos 
agradecimentos ao Prof. Miguel e à Margarida pela recepção em Lisboa em janeiro 
de 2020 e pelas lindas e fundamentais obras presenteadas. 

40. Ibidem, p. 59.
41. HARTMANN, Thekla. “Evidência interna em cultura material...”, op. cit., p. 295.
42. GUIMARÃES, Natally. “Ciência e Dominação: A Imagem do Indígena Amazônico 

pelo Olhar Luso-Brasileiro, à Luz das Ciências Ilustradas na Viagem de Alexandre 
Rodrigues Ferreira”. In: Revista Vernáculo. Curitiba: UFPR, 2009, n. 23 e 24, p. 139. 
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e Martius, realizada em 1819-1820, e por Silva Castro, em meados do 
século XIX – a mesma questão presente nos cachimbos encontrados 
em Monte Alegre e Santarém, ou seja: “Exceto alguns exemplares em 
que se poderiam imaginar reminiscências (ou imitações) de um estilo 
geométrico do tipo Santarém ou Marajó pré-cabralinos, os demais os-
tentam uma pintura de inspiração barroca”43.

 Hartmann recorre ao relato de Carvajal, ainda no século XVI, 
acerca da região onde apenas mais tarde surgiriam as aldeias jesuíticas 
dos Tapajós e de Gurupatuba: “É coisa muito de ver as pinturas que 
todos os índios deste rio fazem nas louças que têm para seu serviço, 
tanto de barro quanto de madeira, e nas calabaças que bebem, assim 
de estremadas e lindas folhagens e figuras bem compassadas [...]”44. 
Conclui ressaltando que uma arte de gosto europeu, praticada por índios 
nos primórdios da “conquista”, no Amazonas, não parece ter sido fenô-
meno isolado ou fortuito. Sabemos que os copos de madeira cerimo-
niais tradicionais da cultura andina, os keros ou queros, assim como os 
têxteis (por exemplo, as vestes masculinas unkus e as femininas llijlla), 
também passaram por este processo, ganhando decorações inspiradas, 
sobretudo, nas chamadas “grotescas” de repertório europeu45.

 Retornando às questões ligadas à inspiração oriental nas de-
corações das cuias, João Daniel ao admirar a durabilidade dos vernizes 
e das tintas produzidos pelas índias da antiga aldeia de Gurupatuba 
para pintar os frutos da cuieira, iguala a qualidade daqueles vernizes 
da floresta com o “melhor charão da China”46; como também Anselmo 
Eckart (Mainz, 1721), jesuíta que trabalhou nas missões do Maranhão 
e do Grão-Pará entre 1753 e 1757, informa que as tintas de cor preta – 
misturadas com gomas –, com que em Gurupatuba revestiam as cuias, 
deixavam “como envernizada ou recoberta com charão” 47, além de con-
ter incrustações de prata e ouro. O jesuíta José de Moraes, em sua 

43. HARTMANN, Thekla. “Evidência interna em cultura material ...”, op. cit., p. 293.
44. “Es cosa mucho de ver las pinturas que todos los indios deste río hacen en las 

vasijas que tienen para su servicio, así de barro como de palo, y en los calabazos 
con que beben, así de estremados e lindos follages e figuras bien compasadas [...]”. 
CARVAJAL apud HARTMANN, “Evidência interna...”, op. cit., p. 297 (tradução nossa).

45. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Cuias, Cachimbos, Muiraquitãs...”, op. cit., 
p. 414.

46. DANIEL, João. Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas. Rio de Janeiro: Contra-
ponto; Belém: Prefeitura Municipal de Belém, 2004, v. 1, p. 396.

47. ECKART, Anselm apud PORRO, Antonio. “Uma crônica ignorada: Anselmo Eckart 
e a Amazônia setecentista”. In: Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Ciências 
Humanas, Belém, v. 6, n. 3, set.- dez. 2011, p. 588. 
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História, finalizada no Colégio do Pará em 1759, conta, “He esta aldeia 
célebre pela pintura de humas cuias, que nellas se pintão com huma 
tinta chamada cumaté, tão fina e de tão bom gosto, que compete com 
o melhor xarão da China”48. 

 A partir deste paralelo dos vernizes produzidos em Gurupatuba 
com os tradicionais charões chineses (laca, lacre ou charão)49, tanto 
por meio de considerações de Daniel quanto de Eckart, já́ podemos, de 
certa forma, descortinar uma alusão a um gosto oriental na decoração 
destes objetos de tradição indígena50. Nas cuias hoje conservadas, a su-
perfície envernizada de negro, como o verniz da laca preparada, e a de-
coração em vermelho, dourado, entre outras cores, os finos desenhos 
de flores, frutos, aves, animais e, às vezes, até delicadas incrustações 
e inserções de séries de madrepérola dos rios, evidenciam influências 
formais vindas do Oriente. As índias pintoras produziram cuias que pa-
recem realmente inspiradas em objetos orientais, como por exemplo, 
as caixinhas, copos e potes de laca vegetal (Rhus vernicifura, na China, 
Coréia e Japão) produzidos na Ásia e destinados ao mercado ocidental. 
Há exemplares de cuias pintadas com corações flechados e alados, 
realizadas para serem presenteadas como demonstração de afeto, 
repetindo o modelo das pequenas caixas japonesas para exportação. 
Na tampa de uma delas, conservada no Museu de Ciências de Coimbra 
[Figura 02], há cajus e flores. Nativo do Brasil, o caju foi levado pelos 
portugueses à Ásia. Assim, há ainda outros elementos decorativos nas 
cuias derivados do mobiliário japonês, “indo-português” ou português 
para exportação, como das porcelanas e dos têxteis chineses51. 

48. MORAES, José de SJ. História da Companhia de Jesus na Extincta Província do Ma-
ranhão e Pará. Rio de Janeiro: Typographia do Commercio, de Brito & Braga, 1860, 
p. 508.  

49. Larissa Antonellini Grandino (FAU-USP / PIBIC CNPq) está desenvolvendo, sob mi-
nha orientação, pesquisa de Iniciação Científica intitulada “A Arte da Pintura de 
Laca. Fontes de estudo sobre os encontros artísticos na corte do Imperador Kangxi 
(1662-1722)”.  Larissa também tem se dedicado, como pesquisa final de graduação, 
ao estudo do tratado das tintas do jesuíta João Daniel. Ver GRANDINO, Larissa. “Co-
res da Amazônia: Materiais e Técnicas Artísticas Ameríndias no tratado das tintas 
do jesuíta João Daniel (século XVIII)”. In: MARTINS, Renata; MIGLIACCIO, Luciano 
(org.). Actas do I Seminário Histórias da Arte Cifradas. Desafios da Decolonização. São 
Paulo: FAU-USP, 2020, no prelo. 

50. Ver MARTINS, Renata. “Diálogos culturales en el arte de la América Portuguesa...”, 
op. cit.; MARTINS, Renata. “Uma cartela multicolor...”, op. cit.; MARTINS, Renata. 
“Cuias, Cachimbos, Muiraquitãs...”, op. cit.

51. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Cuias, Cachimbos, Muiraquitãs...”, op. cit., 
p. 515.
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 A partir da dinastia chinesa Ming (1368-1644), o trabalho em laca 
teve grande desenvolvimento nas oficinas da corte, sendo utilizado para 
elaborar tanto objetos do uso cotidiano, quanto do sagrado. O comér-
cio destes objetos de laca chinesa para a Europa, sobretudo entre os 
séculos XVII e XVIII, durante a dinastia Qing (1644-1912)52, fez com que 
estas peças também ganhassem decorações com motivos europeus, 
como ocorreu mais tarde com as cuias amazônicas. 

 Vale dizer que o jesuíta Martino Martini, mostraria sua admiração 
pelas lacas em Atlante Cinese de 165553, que Athanasius Kircher em China 
Illustrata de 1667, trataria dos procedimentos para obtenção da laca, as-
sim como o jesuíta Filippo Bonanni (1638-1723) publicaria em 1720 o seu 
Trattato sopra la vernice detta comunemente cinese, editado em francês 
em 1723: “Chiaram: [...] com tale parola portoghese intende la vernice 
[...]”54. Mais tarde, em 1760, o jesuíta francês Pierre Nicolas d`Incarville, 
que viveu na China de 1740 até a sua morte em 1757, escreve Mémoire 
sur le vernis de la Chine. Em L`Art du Peintre, Doreur, vernisseur, de 1773, o 
pintor Jean-Félix Watin, oferece notícias também sobre a preparação e 
aplicação da laca55. Os cronistas portugueses passaram a usar a palavra 
charão (acharoados), cuja terminologia estaria na origem da palavra 
chi-liau ou chi-yau (laca mais tinta ou óleo) usada pelos chineses56.

 Um capítulo importante sobre a laca é aquele da chamada arte 
Namban, cujo termo é derivado justamente do nome como eram conhe-
cidos os portugueses no Japão, Namban-ji57. A partir da chegada dos 
portugueses (e dos jesuítas) em Nagasaki, no ano de 1570, um intenso 
comércio de objetos de laca começa a ser desenvolvido entre os dois 

52. Carolina Akemi Koketu (FAU-USP / Processo FAPESP nº 2019/14113-8) desenvolve 
pesquisa de Iniciação Científica, sob minha orientação, intitulada “A Corte Celeste 
e o Rei Sol. Fontes de estudo sobre os encontros artísticos na corte do Imperador 
Kangxi (1662-1722)”. 

53. SOUSA, Maria da Conceição Borges de. “No Segredo da Laca”. In: LUXO ASIÁTICO. 
Porcelana, Laca e Seda – do consumo à apropriação. Lisboa: MNAA, setembro de 2019 
- janeiro de 2020, p. 62. 

54. BONANNI, 1731, pp. 36-37 apud PÁSSARO, Cátia Maria Granero da Silva. “A Chi-
noiserie no mobiliário português do século XVIII: história, arte e mercado” Lisboa: 
Instituto Universitário de Lisboa, 2015, p. 57 (dissertação de mestrado). 

55. SOUSA, Maria da Conceição Borges de. “No Segredo da Laca”. In: LUXO ASIÁTI-
CO..., op. cit., p. 62. 

56. PÁSSARO, Cátia Maria Granero da Silva. “A Chinoiserie no mobiliário português 
do século XVIII: história, arte e mercado” Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa, 
2015, p. 57 (dissertação de mestrado).

57. CARITA, Rui. “O mobiliário: da vida quotidiana à troca de experiências artísticas”. 
In: Portugal e Ásia: cinco séculos de cultura. Lisboa: Instituto Camões, 2011, pp. 1-9. 
Catálogo de Exposição.
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países, e perdurará por quase um século58. São peças de grande sofisti-
cação técnica, como biombos, arcas, baús, escritórios, cofres, caixas, 
oratórios, as quais seriam depois exportadas para toda a Europa. Estes 
objetos de laca (uruxi) recebiam muitas vezes decoração dourada (ouro 
polvilhado), prateada (prata maquiné) e colorida (maquié), ou ainda in-
crustações em madrepérola (raden), à maneira chinesa ou coreana59. 
Sabemos, através do estudo dos “inventários da expulsão da Companhia 
na Amazônia”60 que também no Grão-Pará circularam inúmeros objetos 
vindos da Ásia, como porcelanas, frontais de altar de seda, casulas e 
vestimentas bordadas chinesas; louças, jarras e toalhas de algodão da 
Índia; crucifixos em marfim61 e até presas de elefantes62. 

 O jesuíta Eckart, anteriormente citado, elenca peças de osso 
e de presas de animais confeccionadas por um entalhador nascido no 
Grão-Pará, de ascendência portuguesa, e por um mestiço, descen-
dente de negros e índios63; o que igualmente sugere a presença deste 
gosto nas Oficinas, possível pelas habilidades dos escultores da terra. 
Sabemos que Francisco, entalhador indígena natural do Maranhão, 
trabalhou nas obras de embutido de casca de tartaruga da sacristia do 
Colégio de Salvador da Bahia, descrita pela primeira vez em Catálogo de 
1694; e que as incrustações realizadas na madeira, com madrepérolas 
dos rios ou com os chamados “marfins vegetais” (amêndoa da palmeira 
jarina, Phytelepas macrocarpa), eram especialidades praticadas por 
diversas culturas indígenas da Amazônia64.

58. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Cuias, Cachimbos, Muiraquitãs...”, op. cit., 
p. 415.

59. CARITA, Rui. “O mobiliário: da vida quotidiana à troca de experiências artísticas”. 
In: Portugal e Ásia: cinco séculos de cultura. Lisboa: Instituto Camões, 2011, p. 7. 
Catálogo de Exposição.

60. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Tintas da Terra, Tintas do Reino...”, op. cit., 
v. 2, pp. 201-276.

61. Sobre peças em marfim, ver nota 67, em MARTINS, Renata Maria. “Uma cartela 
multicolor...”, op. cit., 2016. São fundamentais para compreender o contexto da pre-
sença do marfim na América Portuguesa e na Amazônia, os trabalhos publicados em 
SANTOS, Vanicleia; PAIVA, Eduardo; GOMES, René (Org.). O Comércio de Marfim no 
Mundo Atlântico. Circulação e Produção (séculos XV ao XIX). Belo Horizonte: UFMG / 
Clio / CEA, 2018, v. 2. Em relação ao Inventário, ver, no mesmo volume, ANTUNES, 
Isis Molinari. “Imaginária Sacra em marfim presente no Inventário da expulsão dos 
jesuítas (1760)”. In: SANTOS, Vanicleia; PAIVA, Eduardo; GOMES, René (Org.). O 
Comércio de Marfim..., 2018, op. cit., v. 2, pp. 176-200.

62. Cf. MARTINS, Renata Maria. “Diálogos culturales...”, op. cit., 2015; MARTINS, Rena-
ta Maria. “Uma cartela multicolor...”, op. cit., 2016; MARTINS, Renata Maria. “Cuias, 
Cachimbos, Muiraquitãs...”, op. cit., 2017.

63. Cf. MARTINS, Renata Maria. “Uma cartela multicolor...”, op. cit., 2016, p. 80.
64. MARTINS, Renata Maria. “Uma cartela multicolor...”, op. cit., 2016, pp. 74-75; MAR-

TINS, Renata. “Jesuítas de Habla Alemana y indígenas artistas em Amazonía”, op. 
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 Quanto aos objetos com tratamento em laca presentes nos 
inventários, identificamos recipientes e uma “caixa nova” de charão da 
Índia, além de um “relógio com a caixa pintada de charão”65. Há ainda 
caixões e crucifixos feitos de “pao preto”, talvez uma menção à laca. 

 Em regiões entre os atuais Peru, Equador e Colômbia, o chama-
do barniz de pasto, de origem pré-hispânica (com o que os incas pinta-
vam, por exemplo, os copos rituais queros, já mencionados), extraído da 
planta Elaeagia pastoensis, da família das Rubiaceas, conhecida como 
mopa-mopa, foi aplicado depois à superfície de objetos de madeira no 
período colonial, sendo muito apreciado especialmente por sua simi-
laridade com o acabamento de laca66.

 Em se falando de histórias conectadas e circulação de objetos 
e saberes, Maria Ángeles Albert67 mostra como o gosto pela laca na 
arte decorativa no Virreinato de Nueva España, foi desenvolvido nos 
centros artísticos de Michoacán, Guerrero e Chiapas, onde também 
observou influências orientais e ocidentais, na chamada “laca novohis-
pana” ou maque (em português, maquié – verniz dourado ou prateado –; 
do japonês maki-e) produzida pelos ameríndios, através da mescla de 
componentes naturais, aplicados em madeira, cerâmica e cascas de 
frutos, como as calabazas (espécies de abóboras). Estas calabazas, as-
sim como as cuias, foram elogiadas por sua técnica, decoração e cores 
por diversos cronistas, como por exemplo, por Juan Suárez de Peralta, 
no Tratado del Descubrimiento de las Indias y su conquista, y los ritos y 
sacrifícios y costumbres de los índios, de 1589: “São uns copos feitos 
de calabazas, que dão naquelas terras, que não se comem, e nelas se 
lavram com fogo e se dão cores que as fazem muito lindas”68. Algumas 
das mais belas lacas mexicanas do século XVIII foram assinadas: por 
exemplo, uma conservada no Museo de América em Madri e outra de 
uma coleção particular no México, pintadas pelo indígena José Manuel 

cit., 2019, pp. 53-54.
65. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Tintas da Terra, Tintas do Reino...”, op. cit., 

v. 2, pp. 201-276.
66. PÉREZ, Maria del Pilar. “Quito, entre lo Prehispánico y lo Colonial. El arte del Barniz 

de Pasto”. In: CRESPO, Affonso; BUSTILLOS, Adriana (Ed.). Arte Quiteño más allá de 
Quito: memorias del Seminario Internacional. Quito: FONSAL, 2010, pp. 44-63.

67. ALBERT, María Ángeles. “Artes Decorativas en el Virreinato de Nueva España”. In: 
Pintura, Escultura y Artes Útiles em Iberoamérica, 1500-1825. Madri: Manuales Cáte-
dra, 1995, pp. 315-334.

68. “Son unos vasos hechos de calabazas, que se dan em aquella tierra, que no se co-
men, y en ellas se labra com fuego y se dan colores, que las paran muy lindas”. Cf. 
PERALTA, Juán Suárez, Madri, 1878 apud ALBERT, María Ángeles. “Artes Decorativas 
en el Virreinato de Nueva España”, op. cit., p. 323, tradução nossa. 
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de la Cerda, elogiado pelo Frei Francisco Ajoforín: “Hoje floresce um 
célebre pintor, índio nobre, chamado don José Manuel de la Cerda, que 
aperfeiçoou muito esta faculdade, de sorte que excede em primor e 
lustre aos maques da China”69. No entanto, não há informações no texto 
sobre pintoras índias.

 Sobre a recepção de manuais de vernizes e tintas na América, 
René Lommez chama atenção sobre a obra “Arte de Brilhantes Vernizes”, 
de autoria do flamengo João Stooter, que estaria presente no catálogo 
da livraria da Casa-Colégio da Madre de Deus da Companhia de Jesus 
em Nossa Senhora de Nazaré da Vigia no Grão-Pará70. Publicado na 
Antuérpia em 172971, e em outras três edições em Lisboa (1786, 1790, 
1825), teria sido, de acordo com Lommez, um dos primeiros, senão o 
primeiro, manual prático para o fabrico de vernizes, em língua portu-
guesa. Nele também se encontrariam “a transmissão de ‘segredos’ – ou 
técnicas artísticas – usados para obrar coisas novas e ‘curiosas’, como 
as lacas chinesas”72.

 Os vernizes e as cuias produzidos pelas índias de Monte Alegre 
e Santarém, portanto, fizeram parte de uma circulação mundial de 
técnicas e de gostos decorativos de origem asiático, que alcançou 
as Américas. As cuias do Baixo Amazonas e suas biografias dão uma 
contribuição relevante ao tema da história da arte global e conectada, 
e como constatado, colocam as pintoras indígenas da Amazônia em 
diálogo com outros artistas ameríndios do período colonial, ao menos na 
Colômbia, no Equador e no México. Muitas cuias, como vimos, parecem 
comprovar e fortalecer esta hipótese da utilização e da preferência por 

69. “Hoy florece un célebre pintor, índio noble, llamado don José Manuel de la Cerda, 
que há perfeccionado mucho esta facultad, de suerte que excede em primor y lustre 
a los maques de la China”. Cf. PERALTA, Juán Suárez, Madri, 1878 apud ALBERT, 
María Ángeles. “Artes Decorativas en el Virreinato de Nueva España”, op. cit., p. 325, 
tradução nossa.

70. LOMMEZ, René Gomes. “O Manual de tintas e vernizes de João Stooter, ‘com ano-
tações dele aumentado’: estudo das notas interneliares e marginalias manuscritas 
sobre um livro impresso”. In: GRAMMONT, Guiomar de; MENESES, José; ALMADA, 
Márcia (Org.). Anais do Seminário Internacional Cultura Escrita no Mundo Moder-
no (Belo Horizonte / Ouro Preto, 2 a 6 de setembro de 2019). Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2019, p. 114. No Catálogo da Livraria de Vigia, aparece a obra intitulada “Arte 
de fazer vernizes”, identificada por René Lommez com aquela de João Stooter. Ver 
transcrição do Catálogo da Livraria de Vigia [Brasiliae 28, ff. 18v-33r], em MARTINS, 
Renata. “Tintas da Terra, Tintas do Reino...”, op. cit., v. 2, pp. 280-284. 

71. Edição mencionada por Lommez (2009, p. 117), STOOTER, João. Arte de Brilhantes 
Vernizes, e das Tinturas, fazelas, e o como obrar com ellas. Anveres: Viúva de Henrico 
Verdussen, 1729.   

72. LOMMEZ, René Gomes. “O Manual de tintas e vernizes...”, op. cit., p, 112. 
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um gosto asiático, que junto com outros aportes formais e pela própria 
natureza do objeto, além da originalidade e talento das artistas indíge-
nas, seus materiais e suas técnicas, deixariam nas cuias da Amazônia do 
século XVIII, uma marca ao mesmo tempo ameríndia/asiática/europeia.  
A adequação de um repertório decorativo – vindo da Europa e/ou da 
Ásia –, e as novas formas relacionadas ao ambiente europeu serão 
fundamentais para identificarmos, em objetos de tradição indígena, 
as trocas – ou embates – artísticos inaugurados nos primeiros séculos 
da colonização em zonas de contato. Este fato ocorreu também nos 
cachimbos de Santarém no Pará, e em outras regiões do país, como 
por exemplo, no litoral de São Paulo ou no Paraná, onde há ocorrência 
de cerâmicas elaboradas com técnicas locais com decorações carac-
terísticas de um repertório europeu73.

 As cuias produzidas pelas índias de Gurupatuba (Monte Alegre) 
tinham seus próprios usos, ligados também aos seus ritos ancestrais. 
Os novos repertórios ornamentais e formais, alheios aos indígenas e 
trazidos pelos missionários, representam, portanto, inevitavelmente, 
uma dramática interrupção e/ou interferência nas práticas xamânicas, 
cerimoniais e culturais dos povos indígenas no período colonial. 

Re-existências
Leonardina abriu o baú, apanhou o rabo de ararauara e espanou o corpo 
de Orminda. Acendeu o taquari, soprou a fumaça nos claros seios da 
mulher, aos poucos envolveu-a toda no fumo. Orminda tossiu, balan-
çou a cabeça, meio sufocada, sacudiu os cabelos, os braços cruza-
ram-se sobre o ventre na sombra, os seios boiavam, oleosos e puros. 
Compreendeu que aquilo devia ser assim mesmo, o caruana lhe fechava 
o corpo contra a desgraça. O fumo a sufocava. A pajé abanou-a com o 
rabo de ararauara74. 

 A pajelança, reprimida desde o período colonial, re-existe na 
Amazônia, em formas diversas e com grande complexidade, nas ma-
nifestações das culturas caboclas75. Da mesma maneira, os objetos 

73. Cf. MARTINS, Renata Maria de Almeida. “Além do Olhar...”, op. cit., pp. 139-154
74. JURANDIR, Dalcídio. Marajó (1947). Belém do Pará: Edições CEJUP, 1993, p. 221.
75. Não pretendemos com isso trazer uma visão generalista e simplista considerando 

a alta complexidade do tema. Para discussões aprofundadas, ver por exemplo, AL-
BUQUERQUE, Betânia; FARO, Mayra. “Saberes de Cura:  um estudo sobre pajelança 
cabocla e mulheres pajés na Amazônia”. In: RBHR - Revista Brasileira de História das 
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indígenas também foram se transformando em suas decorações, em 
suas formas e funções graças à criatividade e ao talento dos artistas 
indígenas, africanos e mestiços, documentando de maneira exemplar 
algumas faces da transculturação em zonas de contato. Forçados(das) a 
atender às demandas dos colonos e missionários, os/as artistas locais, 
mesmo reprimidos(das), reinventaram e adaptaram motivos decorati-
vos e objetos da Amazônia, da Ásia e da Europa, deixando em inume-
ráveis e originais peças as marcas de sua dolorosa história. Teimaram 
em re-existir.

 Na atualidade, frente ao desenvolvimento da indústria cultu-
ral, que envolve o interesse de turistas e colecionadores brasileiros 
e estrangeiros, a produção e a comercialização em museus, feiras, 
lojas especializadas, mercado informal, os objetos de antigas culturas 
indígenas transformados (cuias, cerâmicas, trançados, redes, tecidos, 
etc.), escancaram, quase sempre, as perdas formais e rituais, e expõem, 
ao mesmo tempo, os complexos processos de longa duração e re-exis-
tência destas culturas. O caso da Amazônia colonial é exemplar para a 
compreensão de circulações e apropriações globais/locais ocorridas ao 
longo da história, a partir da chamada primeira mundialização no século 
XVI, devendo, por muitos motivos e aspectos, ocupar um espaço cada 
vez mais amplo em pesquisas e reflexões que promovam, como defende 
Nelson Maldonado Torres76, a transdiciplinaridade e a decolonialidade, 
do saber, do ser, do poder; e nas palavras de Adolfo Albán Achinte, as 
“práticas criativas de re-existência, muito além da arte ... no mundo do 
sensível”77, num mundo de cores78. Na vida. 

Religiões, Rio de Janeiro, maio de 2012, v. 5, n. 13.  Consultar, ainda, a obra de dona 
Zeneida Lima de Araújo, a mais conhecida pajé de Soure, Ilha do Marajó; LIMA, Ze-
neida. O Mundo místico dos Caruanas na Ilha do Marajó. Belém do Pará: CEJUP, 2002.

76. MALDONADO TORRES, Nelson. “Transdiciplinaridade e Decolonidade”. In: Revista 
Sociedade e Estado. Brasília: UNB, vol. 31, n.1, janeiro-abril, 2016

77. Do título (tradução nossa) de ACHINTE, Adolfo Albán. Prácticas Creativas de Re-
-existencia: más allá del arte ... el mundo de lo sensible. Buenos Aires: Del Signo, 2017.

78. Alusão a um outro título de ACHINTE, Adolfo Albán. Más alla de la razón hay um 
mundo de colores. Modernidades, colonialidades y reexistencia. Santiago de Cuba: Edi-
torial Oriente, 2013.
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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.
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A circulação dos sermões impressos no Antigo Regime português foi 
notável. Maria de Lourdes Belchior, a partir do manuscrito 362, do Fundo 
Geral da Biblioteca Nacional de Lisboa, contou 828 sermões impressos 
avulsos entre 1551 e 1706.1 João Francisco Marques levantou, para o total 
de pregadores portugueses desde o século XII até o XIX o número de 
1259 sermonistas e localizou entre os séculos XVII e XVIII uma maior 
concentração destes, 431, com sermões impressos. André Belo, em 
seu estudo sobre os anúncios de impressos na Gazeta de Lisboa, que 
cobre o período de 1715 a 1760, demonstra serem os textos de “mística, 
ascese, devoção e catecismo” os mais anunciados na Gazeta, seguidos 
de longe pela “história profana”, que tem em seu encalço os sermões ou, 
como Barbosa Machado os denomina, a “teologia parenética”, que inclui 
“sermões e homilias em ocasiões fúnebres: elas constituem a segunda 
categoria de obras mais anunciadas em religião e a terceira no total (10% 
dos anúncios).”2 Marina Massimi, ao tratar dos sermões proferidos na 
América Portuguesa e impressos posteriormente, excluindo os sermões 
de Vieira, contabiliza “69 sermões impressos que foram pregados na 
cidade de Salvador e redondezas, 8 no Rio de Janeiro, 32 em Olinda e 
Recife, 7 em Mariana e Vila Rica, 2 em São Paulo e 17 em outros centros 
menores da região de São Paulo e Espírito Santo.”3 Outra referência fun-
damental para esse levantamento é Palmira Morais Rocha de Almeida, 
cujo Dicionário de autores no Brasil colonial traz inúmeros sermonistas.4

 Apesar do volume significativo dessas publicações, observa-se 
ainda hoje, dentre as várias lacunas existentes no estudo das letras da 
América Portuguesa, a ausência de uma história dos sermões, embora 
sejam conhecidas algumas tentativas de esboçá-la. A primeira delas 
data de 1867, quando Ramiz Galvão publicou, no que seria o primeiro e 
único volume da Biblioteca do Instituto dos Bacharéis em Letras, a obra 
O púlpito no Brasil5. Nessa obra, depois de distinguir o orador profano do 
orador sagrado, o autor afirma que só a partir de meados do século XVII 

1. Cf. BELCHIOR. A oratória sacra em Portugal no século XVII segundo o manuscrito 
362 da Biblioteca Nacional de Lisboa. In: ___. Os homens e os livros: séculos XVI e 
XVII. Lisboa: Verbo, 1971. p. 175.

2. BELO. André. As gazetas e os livros: a Gazeta de Lisboa e a vulgarização do impresso 
(1715-1760). Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 2001. p.84.

3. MASSIMI. A pregação no Brasil colonial, Vária História, Belo Horizonte, vol. 21, no. 
34, p. 417-436, julho 2005. p. 429, nota 40.

4. ALMEIDA, Palmira Morais Rocha de. Dicionário de autores no Brasil colonial. Lisboa: 
Colibri, 2003.

5. GALVÃO. Ramiz. O púlpito no Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasi-
leiro, Rio de Janeiro, tomo 92, v.146, 1926.
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teria existido o púlpito no Estado do Brasil e que ele surgiu associado 
às festividades religiosas. 

 Galvão divide a sua história dos sermões em três épocas: a pri-
meira seria composta pelos padres Antônio Vieira e Antônio de Sá. Em 
ambos o historiador elogia a erudição e o conhecimento das Sagradas 
Escrituras. A segunda, época de luto, seria formada por oradores medío-
cres, afastados da doutrina, usando uma linguagem afetada e enfado-
nha. Embora teça elogios aos sermões do padre Eusébio de Matos, que 
não leu, ele o inclui nessa época. Reconhecemos nesses julgamentos 
de Ramiz Galvão uma crítica já bastante comum nos estudos de litera-
tura brasileira, a do exagero gongórico, que seria típico do “barroco”. 
Dos padres incluídos nessa segunda fase, vários não foram lidos pelo 
estudioso, que se limita a repetir, nesses casos, julgamentos de outros 
historiadores e críticos literários. Na terceira época, o autor reconhece 
o retorno dos ideais clássicos de medida e bom gosto; elogia padres 
como Sousa Caldas, que não leu, os franciscanos São Carlos e Sampaio, 
que considera o Bossuet brasileiro, e termina com Mont’Alverne.6 

 Ao distinguir o orador sacro do profano, Ramiz Galvão aponta 
diferenças no que se refere à fonte, ao meio e ao fim do discurso. Ele 
afirma, ainda, que o orador sacro inspira-se na religião e somente olha 
para o céu, de modo que política e outros assuntos terrenos são sempre 
secundários em seus sermões. Essa distinção já constitui um problema 
para quem deseja estudar a retórica sacra na América Portuguesa, pois 
ela só se justifica no contexto iluminista, que separou Igreja e Estado. 
Ramiz Galvão adota critérios predominantemente estilísticos na divi-
são das épocas, embora pareça contraditório, nesse sentido, separar 
Antônio de Sá ou Vieira de Eusébio de Matos, por exemplo, uma vez que 
todos fazem uso de preceitos retóricos comuns à época, atualmente 
enfeixados na categoria “barroco”. O uso do método estilístico, ao pri-
vilegiar exclusivamente o sermão, isola-o das outras práticas sociais 
contemporâneas dele; além disso, aplica a discursos dos séculos XVII 
e XVIII categorias pós-iluministas estranhas a eles. 

6. Sobre a pregação no período joanino, ver: DURAN, Maria Renata da Cruz. Ecos do púl-
pito: oratória sagrada no tempo de D. João VI. São Paulo: Ed. UNESP, 2010; MARTINS, 
Willian de Souza. O púlpito em defesa do Antigo Regime: a oratória franciscana na 
Corte joanina (1808-1821), Tempo [on line], vol. 17, no. 21, p.117-144, 2011. Disponí-
vel em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-77042011000200006&script=s-
ci_abstract&tlng=es
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 Também Sílvio Romero pretendeu fornecer um quadro do de-
senvolvimento da eloquência no Brasil. O historiador não nos fornece os 
fundamentos do critério adotado para o estabelecimento desse quadro, 
os quais lhe permitem, por exemplo, unir autores pernambucanos, como 
Francisco Pereira Barreto e Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, na 
“escola fluminense”. 

 Ao tratar dos pregadores, Sílvio Romero começa por condenar 
o gênero a que se filiam. Toma as considerações que Edmond Scherer 
tece a propósito de Bossuet para afirmar ser o sermão um gênero falso, 
em que o texto bíblico não passa de um pretexto de que o pregador tira 
um motivo sobre o qual elabora variações. O crítico ainda condena a re-
tórica: “A retórica vem a ser a forma que ultrapassa o fundo, a expressão 
destinada, não a produzir a emoção, mas a estimulá-la, a necessidade 
de convencer-se a si próprio forçando a voz, de animar-se exagerando 
os gestos, de chegar à emoção pela ênfase”7. Definida desse modo, 
a retórica é sinônimo de arte do engano e, sendo assim, não poderia 
agradar aos positivistas do final do século XIX. Sílvio Romero reconhe-
ce, entretanto, a ilustração dos clérigos, principalmente dos jesuítas, 
a raridade dos espetáculos públicos e a importância dos sermões no 
século XVII luso-brasileiro.

 Hélio Lopes, em obra de 1997, após o levantamento das divisões 
propostas por Sílvio Romero e Ramiz Galvão para a história da eloquên-
cia no Brasil, propõe a seguinte separação: “o pré-barroco e a oratória 
barroca”. Nesta segunda fase, identifica o “culteranismo”, o “conceitis-
mo” e a linha moderada. Caracteriza a linha culterana como aquela que 
“tira dos próprios elementos do idioma toda a riqueza da ornamentação: 
explora a musicalidade e o colorido vocabulares. As aproximações se 
fazem não pelo sentido das palavras, mas pela semelhança discernida 
entre elas”8. O autor conclui que o fundamento do cultismo é o artifício 
da forma. Já o conceitismo caracterizar-se-ia pela exploração do sig-
nificado das palavras e pelo apelo à inteligência do ouvinte: sua “maior 
preocupação está em ser claro, em poder ser acompanhado na exibição 
de sua agilidade mental e na agudeza do espírito penetrando o mundo 
obscuro da palavra”9. Pelo critério adotado por Hélio Lopes, podemos 
perceber a sua opção por uma crítica fundamentada na linguagem e 

7. SCHERER apud ROMERO. História da literatura brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1949. vol. 2, p.139.

8. LOPES. Oratória sacra no Brasil. In: Letras de Minas e outros ensaios. São Paulo: 
Edusp, 1997. p. 423-443.

9. LOPES. Oratória sacra no Brasil. In: Letras de Minas e outros ensaios, p. 436.
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nos recursos estilísticos usados pelos sermonistas na Colônia. Nos 
critérios adotados, bem como na separação entre forma e conteúdo, 
Hélio Lopes demonstra posicionar-se de um ponto de vista romântico, 
que desconsidera os condicionamentos sociais e retóricos a que os 
sermões se submetiam.

 Nos três autores referidos, identificamos a preocupação com 
a eloquência sagrada no Estado do Brasil e a tentativa de traçar-lhe 
um esboço de história. Os três podem ser aproximados, ainda, pela 
abordagem estilística dos sermões estudados e por apresentarem uma 
concepção evolutiva da história. Vale lembrar aqui que, desde a publica-
ção de A literatura no Brasil, organizada por Afrânio Coutinho na década 
de 50 do século XX, a adoção de critérios estilísticos foi seguida por 
praticamente todos os nossos historiadores de literatura, que, de modo 
geral, ao tratarem do estilo barroco, focaram a obra parenética do padre 
Antonio Vieira e mencionaram Antônio de Sá e Eusébio de Matos.

 Embora reconheçamos a importância desses trabalhos, procu-
ramos adotar uma perspectiva diferente nesta proposta. Sem abandonar 
o exame de aspectos retóricos dos sermões estudados, consideramos 
necessário superar o enfoque superficialmente diacrônico, na busca de 
uma abordagem sincrônica e verticalizante, que relacione o gênero em 
estudo com as várias dimensões do universo cultural e social. A partir 
de documentos/monumentos da época, seria possível vislumbrar esse 
universo e especificar, nele, o lugar da parenética produzida na América 
Portuguesa, bem como escrever uma História dos sermões na América 
Portuguesa com a colaboração de historiadores e especialistas em ar-
quitetura, pintura e escultura do chamado “barroco brasileiro”.

 Esta proposta claramente comunga de pressupostos adotados 
por João Adolfo Hansen n’A sátira e o engenho: Gregório de Matos e a 
Bahia do século XVII, que, pela primeira vez entre nós, recusou a her-
menêutica romântica e adotou uma postura radicalmente histórica ao 
reconstituir os sistemas retóricos e teológico-políticos implícitos na 
sátira seiscentista. Reconstituição semelhante foi empreendida por 
Alcir Pécora em Teatro do sacramento: A unidade teológico-retórico-
-política dos sermões de Antonio Vieira, de 1994. 

 Todavia, a grande celebração em torno da figura de Vieira, em-
bora merecida, parece ter ofuscado quase completamente os outros 
sermonistas de sua época e os que vieram depois. Por isso mesmo, con-
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sideramos imprescindível a organização de uma antologia de sermões do 
período focado, sem ressuscitar velhos preconceitos, recolocando-os no 
painel das letras do período colonial no Brasil, como um documento-mo-
numento de um tempo e de certo fazer letrado, que, embora atualmente 
em evidência nos estudos da literatura brasileira, ainda se ressente de 
maior pesquisa e da divulgação de obras quase desconhecidas.

 No estudo das letras na América Portuguesa, parece oportuno 
retomar a oratória sacra, sem considerá-la de forma isolada, mas nas 
suas relações com os outros discursos da época, procurando trazer à 
tona a instituição retórica de que participa e reconhecendo-a como 
prática social específica durante o período colonial. Para isso considera-
mos fundamental o estudo de documentos textuais de gêneros variados 
da época, de tratados de retórica usados na formação dos sermonistas, 
das festas de que faziam parte também os sermões, especialmente as 
de exéquias, da arquitetura, pintura e escultura sacras.

 Acreditamos ter sido o sermão um instrumento fundamental do 
processo civilizatório na colonização da América Portuguesa: conside-
rando-se o importante papel desempenhado pela Igreja na sociabilidade 
da Colônia, em particular nos núcleos urbanos, considerando-se, ainda, 
a ausência de imprensa e o reduzido número de leitores, o sermão cons-
tituiu um gênero de grande relevo na época. Nosso objetivo seria, então, 
o de analisar a relevância assumida pelo sermão, seu lugar na vida social, 
sua relação com outras artes na composição do universo litúrgico de que 
fazia parte e, ainda, organizar uma antologia de discursos que permita 
conhecer alguns exemplares e sermonistas relevantes da época.

 Para definirmos a linha metodológica seguida nesta proposta, 
baseamo-nos em concepções da Nova História. Ao traçar o caminho 
percorrido pelos historiadores no projeto de uma história nova, Jacques 
Le Goff aponta Lucien Febvre como um de seus precursores, na medida 
em que esse historiador, apropriando-se das novas idéias surgidas no 
desenvolvimento da geografia humana, teria aberto à história a busca 
simultânea do espaço e do tempo. 

 Preocupado com o profundo anacronismo na abordagem que 
alguns historiadores da literatura fizeram da vida e da obra de Rabelais, 
Lucien Febvre reafirmou a finalidade que se atribuía à história das ciên-
cias: “Recompor pelo pensamento, para cada uma das épocas estu-
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dadas, o material mental dessa época”10. O autor salienta, com isso, a 
preocupação que devemos ter de não nos considerarmos exemplares 
atemporais e a-históricos da condição humana: “há que se temer como 
o fogo as transposições de idéias e os anacronismos de sentimentos.”11

 Discutindo as relações entre literatura e vida social, Lucien 
Febvre toma o pretensioso projeto de Daniel Mornet, o de escrever uma 
“história histórica” da literatura francesa, para apontar-lhe o fracasso. 
Em vista disso, Lucien Febvre acaba por sugerir o que seria necessário, 
de fato, para escrever essa história: 

reconstituir o meio, perguntar quem escrevia e para quem; quem lia, e 

para quê; seria preciso saber que formação os escritores tinham recebi-

do, no colégio ou algures – e que formação, igualmente os seus leitores; 

porque, enfim, seria preciso saber que sucesso tinham tido uns e outros, 

qual a extensão desse sucesso e a sua profundidade; seria preciso pôr 

em ligação as mudanças de hábito, de gosto, de escrita e de preocupação 

dos escritores com as vicissitudes da política, com as transformações da 

mentalidade religiosa, com as evoluções da vida social, com as mudanças 

da moda artística e do gosto, etc.12

 Também em Gustave Lanson, de quem Mornet era discípulo, 
Febvre aponta o previsível fracasso diante da pretensão de “fazer incidir 
a atenção sobre todas as produções literárias de uma época, com a preo-
cupação de mostrar nelas manifestações, expressões, traduções válidas 
da sociedade dessa época”13. A razão do fracasso, Lucien Febvre associa 
ao despreparo daqueles que eram incitados a realizar tal tarefa, ou seja, 
aos historiadores literários, os quais não se preocuparam em saber como 
se desmontavam os mecanismos de uma sociedade. A formação desses 
homens restringia-se a um conhecimento muito específico de literatura 
grega, latina e francesa, e lidavam apenas com materiais literários,

ao passo que uma sociedade é a combinação, em graus diversos, de uma 

multidão de elementos heterogêneos: políticos uns, econômicos outros, e 

10. FEBVRE, Lucien. O homem, a lenda e a obra; sobre Rabelais: ignorâncias funda-
mentais. In: ___. Olhares sobre a história. Trad. Fernando Tomaz. Porto: Edições Asa, 
1996. p. 9-28. p. 19.

11. Idem ibidem, p. 24.
12. FEBVRE, Lucien. Literatura e vida social. De Lanson a Daniel Mornet: uma renún-

cia?, In:___. Olhares sobre a história. Tradução: Fernando Tomaz. Porto: Edições Asa, 
1996. p. 29-36. p. 30.

13. Idem ibidem, p. 31.
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religiosos, artísticos, filosóficos, morais, que sei eu? Um todo; um conjunto, 

uma articulação prodigiosamente complicada...14

 Do exposto acima, é possível notar, em Lucien Febvre, que 
toda forma de história nova é uma tentativa de história total, como 
uma negativa de separar, por exemplo, a história econômica da his-
tória social. Busca-se a história pura e simples, em sua unidade, toda 
ela social, por definição. Diante dessa nova compreensão da história, 
amplia-se a noção de documento histórico: “escritos de todos os ti-
pos, documentos figurados, produtos de escavações arqueológicas, 
documentos orais, etc.”15

 A nova arqueologia —partindo dessa ampliação da noção de 
documento, ou seja, da consideração de que um monumento, uma 
cidade, um objeto qualquer são apenas testemunhos residuais de uma 
cultura—, defende a idéia de que esses documentos não devem ser 
isolados, mas, ao contrário, estudados nas suas relações com outros 
objetos. Essa nova arqueologia parece ser contrária à separação do 
trabalho do especialista e do historiador. Percebe-se assim, na história 
nova, uma tentativa de superar as divisões que separam a história das 
ciências vizinhas, de modo especial a sociologia, e uma abertura para 
o método comparativo, derivado, sobretudo, do reconhecimento de 
que “numa sociedade, qualquer que seja, tudo se liga e se comanda 
mutuamente: a estrutura política e social, a economia, as crenças, as 
manifestações mais elementares e mais sutis da mentalidade.”16

 Para Jacques Le Goff, três seriam os desdobramentos prová-
veis e necessários da história nova. O primeiro seria a promoção de uma 
nova erudição, que acarretaria: a) uma nova concepção de documento, 
que não o veja como inocente, mas algo que foi produzido, conscien-
temente ou não, pelas sociedades do passado, sendo necessário, por-
tanto, descobrir suas condições de produção; b) um retratamento da 
noção de tempo, demolindo a idéia de um tempo único, homogêneo e 
linear, numa cronologia que date “os fenômenos históricos muito mais 
segundo a duração da sua eficácia na história, do que segundo a sua 
data de produção”; c) “o aperfeiçoamento de métodos de comparatismo 
pertinentes, que possibilitem comparar apenas o que é comparável”17. 

14. FEBVRE. Literatura e vida social. De Lanson a Daniel Mornet: uma renúncia?, p. 32.
15. LE GOFF, Jacques. A história nova. In: ROMANO, Ruggiero (Dir.). Enciclopédia Ei-

naudi. Lisboa: Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 1984. p. 25-59. p. 28.
16. Idem ibidem, p.32.
17. LE GOFF. A história nova, p.55.
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 O segundo desdobramento seria o progresso no sentido de 
uma história total e da dimensão do imaginário, a ser realizado 

pela consideração de todos os documentos legados pelas sociedades: o 

documento literário e o documento artístico, especialmente, devem ser 

integrados em sua explicação, sem que a especificidade desses docu-

mentos e dos desígnios humanos de que são produto seja desconhecida.18 

 Vale ressaltar aqui que essa especificidade do documento 
literário ou artístico só se justificaria diante da adoção de critérios 
estéticos devidamente historicizados, o que determina que, em muitos 
casos —como o dos sermões sacros— o próprio conceito de “estética” 
possa ser inadequado, uma vez que não se aplica no tempo estudado. O 
terceiro seria a preocupação com as idéias e as teorias, pois o avanço 
da ciência depende do poder criativo e original do pensamento; e as 
teorias, embora não abarquem a total complexidade dos fenômenos, 
possibilitam a ampliação do conhecimento humano. 

 A ampliação dessa competência supõe uma nova compreensão 
do que seja o documento. Tal compreensão pode ficar mais clara a partir 
das considerações que Michel Foucault e Jacques Le Goff tecem sobre 
o assunto. No pensamento de Foucault, o universo material é composto 
de referentes pré-discursivos que são virtualidades. Através das práti-
cas, os homens as atualizam e produzem objetivações. Os objetos não 
seriam, portanto, naturais, mas engendrados por práticas específicas, 
cujas determinações devem ser expostas à luz, uma vez que elas se 
colocam abaixo da linha de visibilidade.19

 Ver o texto não mais como objeto natural, mas como correlato 
de práticas específicas, datadas como ele mesmo, corresponde a não 
mais tratá-lo exclusivamente como documento —algo que teria um valor 
em si, reduzindo-se ao registro do acontecimento e conduzindo a uma 
história linear. O texto —e, de resto, qualquer outro resíduo arqueológi-
co— deve ser abordado como um monumento, cujo valor não é absoluto, 
mas relativo à série de que participa. Enquanto testemunho de um poder 
e, ao mesmo tempo, aquilo que o cria, o documento/monumento leva 
a uma história descontínua, descrição das condições de possibilidade 
de certo discurso em certa época. Jacques Le Goff nos esclarece: 

18. LE GOFF. A história nova, p.55.
19. FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 2ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1986.
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porque um monumento é em primeiro lugar uma roupagem, uma aparência 

enganadora, uma montagem, é preciso começar por desmontar, demolir 

esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições 

de produção dos documento/monumentos.20

 
 A partir dos pontos aqui ressaltados, propomos a escrita de 
uma história dos sermões que se paute por um método que consista 
na descrição das práticas que determinaram um certo objeto: os ser-
mões proferidos na América Portuguesa e impressos posteriormente. A 
análise das condições de possibilidade desse objeto nos levaria neces-
sariamente a uma abordagem sincrônica, no sentido de observar vários 
discursos proferidos naquele tempo, para identificar o lugar ocupado 
pelo sermão católico nesse contexto. 

 Para alcançar a especificidade do discurso parenético, seria 
necessário, por exemplo, considerar as determinações do Concílio de 
Trento sobre a pregação, bem como sua normatização local nas Primeiras 
Constituições do Arcebispado da Bahia de 1707. Seria de fundamental 
importância conhecer as regras retóricas que regiam a preparação dos 
sermões, bem como considerar que eles postulavam o âmbito litúrgico do 
catolicismo e, nesse sentido, propunham analogias entre as comemora-
ções do ano eclesiástico, as passagens do evangelho e as circunstâncias 
da enunciação do sermão (tempo comum ou histórico).21 Para a compo-
sição desse universo litúrgico seria importante verificar como atuavam 
a arquitetura das igrejas, a pintura e a escultura nelas presentes.

 Mas além de ocorrerem nas igrejas e nas datas presentes no 
calendário litúrgico, as pregações aconteciam também em outros mo-
mentos da vida dos católicos nos séculos XVII e XVIII:

Pronunciavam-se sermões não só nas igrejas públicas e privadas, segundo 

o calendário santoral e temporal e as festas “extravagantes” (geralmente 

cerimônias oficiais), mas também em hospitais, ruas, praças e missões na 

província. Todas as funções ou cerimônias eclesiásticas, políticas, cívicas 

e festivas eram motivo para pregação: tomadas de hábito, canonizações, 

entradas, autos-de-fé, procissões, ações de graça, aclamações, nasci-

20. LE GOFF. Documento/monumento, p.103.
21. PÉCORA, Alcir. Para ler os Sermões de Vieira. In: Duarte, Lélia Parreira e ALVES, 

Maria Theresa Abelha. (Org.) Padre Antônio Vieira: 400 anos depois. Belo Horizonte: 
Ed. PUC Minas, 2009. p. 22-29.
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mentos, calamidades públicas, ofícios fúnebres, e ainda os oitavários e 

lausperenes.22

 Nesse sentido, seria muito importante a investigação da re-
lação entre os sermões e as festas, inclusive as de exéquias. Como 
exemplo, podemos lembrar duas festas muito importantes que tiveram 
lugar nas Minas no século XVIII, o Triunfo Eucarístico e o Áureo Trono 
Episcopal, que atestam a importância da pregação nessas ocasiões. O 
relato da festa do Áureo Trono menciona quatro oradores sacros que 
atuaram ao longo das festividades. Já no Triunfo Eucarístico relata-se 
um tríduo de pregações e publica-se na íntegra o sermão proferido 
por José de Andrade Moraes, além da oração feita aos acadêmicos. O 
estudo das circunstâncias em que ocorriam os sermões seria, ainda, 
determinante na construção de uma tipologia desses discursos.

 Retomando as sugestões de Lucien Febvre, para essa história 
seria necessário reconstituir o meio, ou seja, Bahia, Pernambuco e Grão 
Pará do século XVII e as Minas do século XVIII. Seria preciso investigar 
quem eram os sermonistas, qual sua formação, como viviam, quais 
as formas de atuação dos padres na colônia portuguesa da América, 
onde e quando pregavam, qual era o seu público. Seria preciso, ainda, 
pesquisar como se dava a passagem entre a pregação e a publicação 
do sermão, bem como sua circulação impressa. Seria, finalmente, ne-
cessário investigar que relações poderiam ser estabelecidas entre os 
sermões e os costumes, o gosto, a política, a mentalidade religiosa, 
enfim, a vida social na América Portuguesa.

22. MENDES, Margarida Vieira. A oratória barroca de Vieira. Lisboa: Editorial Caminho, 
1989. p. 78.








