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Análise morfológica dos retábulos 

 

Nada tem de extraordinária a edificação do templo, nem de artístico as obras de 

entalho. Os altares, o púlpito, os nichos, as imagens são vulgaríssimos como 

trabalhos de arte. Riquíssimos de tradição e, falando piedosamente aos corações de 

paulistas e de amigos de nossa história pátria, os objetos que a igreja do colégio 

encerra valem muito, são preciosos. (A EGREJA do Collegio. O Estado de São Paulo. 

São Paulo, 23 de março de 1896, p.1) 

 

                       Foi com o espírito retratado acima que os membros da comissão criada 

pelo bispo D. Arcoverde enfrentaram a missão de salvar das ruínas os objetos 

significativos do ponto de vista mais sentimental que histórico. 

                       Como do ponto de vista artístico não havia nada de interesse, segundo a 

opinião dos membros da comissão, das talhas se resgataram alguns elementos dos 

retábulos secundários e, ao que parece, todo o retábulo principal, que, mais tarde 

seria transferido apenas em parte para a capela do Santíssimo Sacramento da igreja 

do Imaculado Coração de Maria (1897-1899), localizada na rua Jaguaribe, em São 

Paulo. 

                        Esse templo foi erguido por D. Arcoverde com a quantia dada em 

pagamento pelo governo do estado à Mitra pelo terreno da desaparecida igreja do 

Colégio, terreno em que foram imediatamente erguidos edifícios oficiais, de autoria 

do engenheiro-arquiteto Ramos de Azevedo, então responsável pelas construções 

governamentais de maior prestígio. 

                           Como na capela do Santíssimo da nova igreja não cabia o retábulo 

principal inteiro, foi ele desmembrado e criado um novo com um pequeno número de 

peças. Os elementos não utilizados tiveram então um destino ignorado. 

 

Retábulo de Nossa Senhora da Conceição (?), depois de Nosso Senhor Bom Jesus 

(na 1ª capela do Evangelho, desde antes de 1701 até 1770) e Santa Ana (a partir de 

1770) e retábulo de São Francisco Xavier (?), depois de Nossa Senhora da 

Conceição e a seguir de Nossa Senhora das Candeias (na 1ª capela da Epístola, 

desde antes de 1861 até 1896) 
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                        Ambos   os   retábulos   deviam   ser   semelhantes,   senão   idênticos.   De 

talha dourada,segundo depoimento de 1701. Havia um terceiro, provavelmente na 2ª 

capela do Evangelho dedicado à Santa Úrsula, que fazia parte de um conjunto com os 

dois acima citados, mas este último seria substituído por outro durante a reforma da 

igreja de 1741-1745, havendo sido então aparentemente removido do recinto. E o 

altar-mor da igreja jesuítica dessa época exibia decerto um retábulo de estilo 

concordante, que mais tarde, por volta de 1707, também seria trocado por outro de 

estilo mais recente. 

                       Pelas fotos de Pedro Hoenen, é possível entrever o retábulo de Nossa 

Senhora da Conceição (?) (Nossa Senhora das Dores, em 1861) deslocado para a 3ª 

capela do Evangelho, quando em 1770, foi executado um novo retábulo para a 1ª 

capela desse lado, para abrigar a imagem de Santa Ana, reentronizada por ordem do 

governador Morgado de Mateus. 

                         Infelizmente, se algum dia foi esse altar fotografado de maneira 

individual, a exemplo dos demais, a foto seguramente se perdeu. Tudo que restou foi 

a imagem em se vê de longe o altar que nos interessa (fig.19). Além de estar a grande 

distância, o retábulo achava-se parcialmente soterrado pelo desabamento do telhado 

e de parte da estrutura murária. Mesmo assim, é possível identificar algumas 

características básicas que determinam o seu estilo.  

                      Como provavelmente era semelhante ao retábulo da 1ª capela da Epístola e 

desse retábulo há uma foto individualizada (fig.23), baseamos a descrição e a 

reconstituição do retábulo de Nossa Senhora da Conceição apoiando-nos na imagem 

do retábulo de São Francisco Xavier (?), conhecido por de Nossa Senhora das 

Candeias em 1861. 

                          Comparando ambas as fotos, podemos afirmar que os retábulos foram 

executados nos últimos anos do século XVII, constituindo portanto os dois retábulos 

as mais antigas  talhas da igreja, na época do desmoronamento.  

                          O retábulo de Nossa Senhora da Conceição (fig.31), pela imagem que 

dele temos, mostrava ser de estilo de transição. Sua estrutura tinha fortes 

reminiscências dos altares maneiristas: em um único plano e dividido em duas partes, 

um andar e um ático. Na parte inferior, apresentava dois pares de colunas apoiadas 



64 
 

estava em uso nos retábulos maneiristas), sendo as mísulas consolas co

 

 

 

Fig.31- Reconstituição conjectural do retábulo de Nossa Senhora da Conceição e 

do retábulo de Nossa Senhora das Candeias, datados dos últimos anos do século 

XVII. Transição entre os retábulos maneiristas e os do chamado Estilo Nacional 

Português. As rendas na boca da tribuna são decerto produto de modernização 

ocorrida no século XVIII. Desenho do Autor, 2017. 
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em  mísulas  (e não  sobre  plintos  como  estava  em  uso  nos  retábulos    maneiristas),  

sendo  as  mísulas   consolas  compostas   de  duas  volutas    de  tamanhos   desiguais    

formando um S, e as colunas sendo de fuste helicoidal (chamadas “pseudo-

salomônicas”, por Smith) e não de fuste direito, à moda anterior. 

                        As salomônicas, porém, encontravam-se emparelhadas no mesmo plano e 

não em planos diferentes como seria de rigor no estilo subsequente. Os pares de 

colunas ladeavam um nicho retangular. Nele era feita a exposição da imagem do 

orago da capela lateral.  

                          As colunas torsas, com cerca de sete ou oito espiras nos fustes, 

apresentavam proporções esguias, diretamente influenciadas pela estética 

maneirista. Eram por sua vez flanqueadas por dois grandes painéis verticais, que 

supomos terem sido decorados com um largo entrelaçamento de vides. Painéis esses 

que não compareciam no retábulo de Nossa Senhora da Conceição, por este ter sido 

posteriormente remanejado.  

                         Providas de capitéis coríntios, as salomônicas sustentavam o 

entablamento e sobre ele, um ático, sobre o qual se assentava o coroamento em 

semicírculo. Segundo Smith, era o remate em hemiciclo um elemento arquitetural 

mais caracteristicamente português, usado sobretudo por entalhadores que 

trabalhavam para as igrejas jesuíticas (SMITH, 1963, p.49). 

                      Pelo  que  podemos  adivinhar  em foto  que  mostra  o  retábulo  de  Nossa  

Senhora  da  Conceição,   esse  remate   ainda   não   possuía   arquivoltas   torsas,  que  

passariam a ser uma característica do estilo seguinte, mas dois arcos concêntricos, de 

tamanhos  decrescentes,   colocados   em   mesmo   plano,   interligados    por   cinco  

raios entalhados. A parte mais interna do coroamento, de formato semicircular, trazia 

na parte mais central  um espaço para uma tela pintada, como habitual nos retábulos 

maneiristas.  

                      Se não nos enganamos, ao esquadrinhar cópias de maior nitidez da citada 

foto de Hoenen, descobrimos que a figura representada na tela, embora de tamanho 

diminuto dada a distância, dava a impressão de ter os contornos da Imaculada 

Conceição, vista de frente. Pintura que confirmaria, a nossos olhos, que esse retábulo 

estava instalado primitivamente na 1ª capela do Evangelho e não na 3ª, como aparece 

na foto de 1896.
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                          A tela era ladeada provavelmente, como se vê no antigo retábulo de São                          

São Francisco Xavier, de dois frisos verticais, com entalhes oblíquos e paralelos, e as 

restantes dos dois lados da área central em semicírculo seriam talvez ocupadas por 

elementos  decorativos   espiralados,  de  temática  vegetalista, tal  como  aparece  no 

retábulo de Nossa Senhora das Candeias.  

                         O que mais chama a atenção nos dois retábulos que aqui nos ocupam é a 

presença praticamente exclusiva da talha vazada, configurando vides, símbolo 

eucarístico (os acantos só aparecem revestindo as mísulas que sustentam as colunas). 

Presente tanto nos fustes das colunas torsas, quanto, supostamente, em painéis 

retangulares e planos, contíguos às colunas, e em pilastras, que rematavam 

lateralmente o retábulo, ou em frisos curvos, rodeando a borda do coroamento 

semicircular. 

                         Quanto às “rendas” que bordejavam os nichos ou tribunas, trata-se 

certamente de inserções posteriores. 

                           Desconhecemos qualquer tipo de estudo sobre essa particularidade da 

talha paulista dos séculos XVII e XVIII, mas no Museu de Arte Sacra de São Paulo 

existe o sacrário de Guarulhos (figs. 32a e 32b), peça datada ou de fins do século XVII 

ou do começo do século seguinte, que traz como decoração exclusiva vides 

entrelaçadas com racimos e gavinhas, sob a forma  de  entalhes  vazados. 

                          Há também um retábulo do final do séc. XVII, talvez de origem jesuítica, 

existente na capela  de  Santo Alberto, na serra do Itapeti, em Mogi das Cruzes. Em 

foto publicada por Eduardo Etzel (ETZEL,1984, p.70), podemos    notar   em   detalhe   

parte   dessa   peça, cuja    pintura policromada certamente não era a original. No friso 

do entablamento distingue-se claramente a talha vazada, feita só de pâmpanos, 

decoração, ao que parece, típica de São Paulo de fins do século XVII ou começo do 

seguinte. O pesquisador Etzel, porém, não notou a importância desse tipo de 

ornamentação, e nada fala a respeito (fig.33).  Há ainda na capela dos Aflitos da rua 

dos Estudantes, no bairro da Bela Vista, parte de um sacrário, hoje transformado em 

retábulo (fig.34). 

                       A origem deste último é ignorada, mas supomos tenha sido transferido em  

razão   da    reforma    por   que    passou   a igreja da  Ordem Primeira   de  São 

Francisco depois do incêndio de sua capela-mor em 1880.  O  sacrário teria vindo junto 
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32a- Sacrário  da  antiga  matriz  de  Guarulhos.  Peça,  ao que parece, do  início  do século 

XVIII, com talha vazada representando vides entrelaçadas. Alguns consideram essas 

talhas influenciadas pela técnica plateresca  empregada na América hispânica, mas a talha 

vazada  paulista nada tem de semelhante aos delicados lavores abertos  pelos prateiros 

espanhóis. O sacrário do ponto de vista formal enquadra-se no Estilo Nacional Português.  

Só os painéis com vides e as toscas colunas constituem uma particularidade regional.  
Fonte: MUSEU de arte sacra de São Paulo. São Paulo: Safra, 1983. 
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32b- Pormenor do sacrário de Guarulhos, mostrando um dos painéis de vides, com folhas, 

racimos e gavinhas. A nosso ver, essa talha nada tem de propriamente plateresca. 
Fonte: MUSEU de arte sacra de São Paulo. São Paulo: Safra, 1983. 
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33- Pormenor do retábulo da capela de Santo Alberto, na serra do Itapeti, em Mogi das 

Cruzes. Hoje no Museu das Igrejas do Carmo dessa mesma cidade. Outro exemplo de 

retábulo de transição entre o maneirismo e o Estilo Nacional Português. A estrutura é 

feita com pares de colunas no mesmo plano, revelando a herança dos retábulos 

maneiristas, mas o uso de salomônicas indica que um novo estilo está a chegar. Como 

decoração, talhas vazadas com vides entrelaçadas no friso do entablamento e nos painéis 

que ladeiam o sacrário. Nas colunas, veem-se  vides, racimos e pássaros. 
Fonte: ETZEL, Eduardo. Arte sacra, berço da arte brasileira.São Paulo: Melhoramentos, 1984. 
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Fig.34 a- Antigo sacrário, transformado em retábulo, hoje pertencente à capela de Nossa 

Senhora dos Aflitos.  Notar os painéis de vides, conforme a técnica da talha vazada. Obra 

seguramente contemporânea do sacrário de Guarulhos e dos retábulos de Estilo Nacional 

Português da igreja dos jesuítas. Sua origem, segundo uma hipótese, seria uma doação 

feita pela igreja do convento franciscano de São Paulo, que sofreu um incêndio em 1880. 

Foto do Autor, tomada durante uma reforma ocorrida em 1981. 
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Fig.34 b- Pormenor de um dos painéis do antigo sacrário dos Aflitos, com o tema das 

vides, com folhas, racimos e gavinhas, executado com a técnica da talha vazada. Estilo 

Nacional Português, do  início do século XVIII.  Na época, o sacrário estava pintado de cor 

de marfim, como todas as talhas da capela. Foto do Autor, 1981. 
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com a belíssima escultura de barro cozido e policromado representando Cristo sob a 

forma de serafim a amparar São Francisco de Assis em transe,  vigorosa obra do 

século XVII, hoje exposta no Museu de Arte Sacra de São Paulo (fig.35). 

                         A técnica do entalhe vazado era um recurso de uso limitado nos retábulos 

portugueses do século XVII, mas nas talhas paulistas, durante certo período de tempo, 

que poderíamos avaliar aproximadamente como entre 1690 e 1710, ela domina 

totalmente, constituindo-se num verdadeiro regionalismo estilístico. Perguntamo-nos 

se essa técnica não seria um vestígio dos antigos retábulos portugueses do final do 

gótico e do manuelino, nos quais as talhas vazadas eram bastante frequentes.  A 

professora Aracy Amaral (1981, p.88), porém, acredita que esse tipo de técnica de 

entalhe proveio da América hispânica, embora lá não exista retábulos do estilo de que 

estamos tratando. 

                          O retábulo da capela da fazenda Piraí (fig. 36), em Itu, por exemplo, hoje 

no Museu de Arte Sacra de São Paulo, talvez seja dos primórdios  do século XVIII. Sua 

sequência de plumas de acanto, voltadas alternativamente para a direita e para a 

esquerda, típica do Estilo Nacional Português, parece demonstrar isso, embora 

retenha alguns elementos decorativos do estilo anterior, como o ornato de três folhas 

nos rins do arco do nicho, as cabecinhas aladas de querubins e a ornamentação 

fitomórfica, bastante estilizada, dos painéis horizontais sob a boca do vão. Note-se 

que nesse  retábulo  já   não   existe   o  tema  das  vides,  mas  a  técnica  da  talha  

vazada  ainda permanece.  Após o restauro, resplandece ele em viva policromia. 

                       Quanto ao retábulo de Nossa Senhora da Conceição, ou de Nossa Senhora  

das Candeias em 1861, ao apreciarmos a foto tomada por Hoenen, chegamos à 

conclusão, comparando-o com o retábulo acima analisado, que sofreu grandes 

reduções, devidas talvez à remoção de peças avariadas, como, por exemplo, o ático, 

os largos painéis verticais laterais, contíguos aos pares das colunas, e a parte 

correspondente aos arcos no remate superior. 

                          É possível que parte de um dos largos painéis verticais tenha sido, depois 

de serrado  ao  meio, empregado  muito  mais  tarde  na  reforma   do retábulo   de 

Nossa Senhora do Desterro, como veremos adiante.  Na boca da tribuna e nas laterais 

do retábulo foram acrescentadas rendas, em alguma restauração  datada do século 

XVIII. 
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Fig.35- Escultura de barro cozido, representando a visão de São Francisco ao receber as 

chagas de Cristo. Essa importante imagem paulista do século XVII estava anteriormente 

na capela dos Aflitos. Talvez seja proveniente da igreja do convento franciscano de São 

Paulo, que teve sua capela-mor incendiada em 1880. Hoje, pertence ao acervo do Museu 

de Arte Sacra paulista. 
Fonte:< http://museuartesacra.org.br/pt/museu/obras/exibir/sao-francisco-das-chagas> 

  



75 
 

 

 

 
 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.36-Retábulo da capela da fazenda Piraí, em Itu, no estado anterior ao restauro. 

Atualmente apresenta sua policromia original e faz parte do acervo do Museu de Arte 

Sacra de São Paulo. Talha talvez dos primeiras décadas do século XVIII, que conserva 

alguns ornatos e a técnica vazada do estilo anterior, não com vides, mas com sequências 

de plumas de acanto voltadas para a direita e para a esquerda alternadamente, mais 

usadas no Estilo Nacional Português. Certos ornatos, entretanto, denotam 

reminiscências maneiristas. 
Fonte: MUSEU de arte sacra de São Paulo. São Paulo: Safra, 1983. 
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Retábulos de Nossa Senhora do Desterro (na 2ª capela da Epístola, c. 1707)  e de 

Nossa Senhora da Boa Morte,  depois de Nossa Senhora das Dores e, a seguir, de 

São Jorge (3ª capela da Epístola, c. 1707) 

 

                           Esses dois retábulos provavelmente faziam parte de um conjunto 

formado por quatro retábulos laterais, inteiramente dourados, que estavam em 

execução por volta de 1707, conforme um depoimento de época. 

                         Apresentavam todas as características do Estilo Nacional Português: a 

estrutura constava de dois pares de grossas colunas salomônicas, sustentadas por 

mísulas revestidas de folhas de acanto. Os fustes tinham quatro espiras, proporção 

tipicamente barroca, decorados com vides e racimos. As colunas posicionavam-se em 

planos diferentes, as internas recuadas e as externas avançadas. Disposição que 

conferia aos retábulos uma concavidade característica do estilo (fig.37). 

                          As colunas ladeavam um camarim, chamado tribuna. Providas de capitéis 

coríntios, sustentavam o entablamento, cujo friso era enfeitado com talha vazada, e o 

remate fechado. 

                         No remate, a cada par de colunas correspondia uma arquivolta torsa. Tal 

como as colunas, as arquivoltas concêntricas estavam em planos diferentes, e eram 

unidas por cinco peças de madeira esculpida, em forma de raios de carroça. O 

hemiciclo central do coroamento achava-se ornado com o que parece ter sido um 

relevo feito com talha vazada: dois pássaros confrontados (talvez fênix simbolizando a 

Ressurreição), tendo entre si um coração estilizado. 

                       A estrutura dos retábulos era rematada externamente por frisos 

entalhados. O retábulo de Nossa Senhora do Desterro (fig.25) recebera uma 

decoração sem dúvida acrescida posteriormente (c. 1745), pregada à parede de fundo, 

figurando duas cartelas assimétricas que saiam dos cantos da cornija do 

entablamento, lembrando as terminações  empinadas  que  enfeitavam  as quinas  dos 

telhados chineses. Enquanto  na extremidade superior do raio central do coroamento,  

havia sido introduzido um pequeno ornamento simétrico, feito de volutas, 

semelhante a uma antefixa.  
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Fig.37- Reconstituição aproximada do aspecto original de um dos quatro retábulos de 

Estilo Nacional Português introduzidos na igreja do Colégio por volta de 1707. Dos quatro, 

só dois sobreviveram até 1896, o de Nossa Senhora do Desterro e o de Nossa Senhora da 

Boa Morte, depois de São Jorge. Desenho do Autor, 2017. 
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                         O retábulo de Nossa Senhora da Boa Morte, depois de São Jorge (fig.24), 

era, por sua vez, contornado por estreitos frisos também diretamente pregados à 

parede de fundo,  cuja   execução   traía a  índole     popular,  e  por  isso  posterior à 

fatura do retábulo  (c. 1745). Constavam de uma rústica sequência de vides em 

ziguezague, com grandes cachos de uvas, ingenuamente esculpidos. Uma feitura que 

nada tinha a ver com o resto do retábulo, mas aparentada com o painel de 

macaquinhos.  

 

O painel dos macaquinhos (c. 1741-1745) 

 

                        O que mais chama a atenção no retábulo de Nossa Senhora do Desterro 

são os dois painéis instalados abaixo da tribuna. Um no nível da moldura superior das 

mísulas, cuja função, ao que parece, era reduzir o tamanho da boca do nicho, e outro 

abaixo deste, certamente substituindo o painel original, talvez danificado ou 

deteriorado.  

                            O painel superior dá impressão de ter sido maior e serrado ao meio no 

sentido longitudinal. Nele estaria entalhado um largo entrelaçado de vides, do qual na 

foto de 1896 só aparece a metade, disposta em posição horizontal, o que explicaria a 

evidente assimetria da  composição decorativa desse painel (fig.25).      

                         O painel inferior, contudo, merece maior ponderação, por trazer 

representada uma vindima eucarística com macaquinhos. Interpretação de cunho 

popular da vindima eucarística com meninos, motivo presente em um dos quatro 

segmentos das verdadeiras colunas “salomônicas” do tempo do imperador 

Constantino (272-337 d. C.), hoje visíveis ladeando o balcão correspondente a cada 

uma das capelas situadas no alto de cada um dos quatro maciços pilares que sustentam a 

cúpula da basílica de São Pedro, em Roma e também no museu da sacristia dessa basílica 

onde se encontra a antigamente chamada colonna santa ou colonna dei ossessi (fig.38). 

                          Nas chamadas salomônicas da basílica São Pedro, o fuste está dividido 

em quatro partes, separadas por anéis de folhas de acanto. A primeira tem a altura de 

um   terço   da    coluna   e  o resto  do fuste  está  repartido  em  três  partes. O  terço   é  

decorado  com caneluras  helicoidais,  tal  qual  a  terceira  parte.  A    segunda  exibe  o 
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Fig.38- Antigo registro fotográfico da Colonna Santa, exemplar de 

coluna salomônica do tempo do imperador Constantino (272-337 d. C.), 

antigamente considerado uma relíquia sagrada e por isso exposto com 

destaque no interior da basílica de São Pedro, em Roma, Itália. Desde 

1965 a ex-relíquia se encontra incorporada ao acervo do Museu do 

Tesouro, montado na antiga sacristia da basílica romana. Imagem 

colhida na web, sem outras referências. 
 Fonte:< http://www.romanoimpero.com/2010/10/basilica-costantiniana.htm> 
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tema da vindima eucarística e a quarta, uma indistinta decoração fitomórfica, com 

flores pendentes. Configuração que desqualifica o termo pseudo-salomônicas usado 

por Smith para identificação das colunas dos retábulos de Estilo Nacional Português. 

Esse autor considerava como verdadeiras salomônicas as colunas do baldaquino de 

Bernini (1598-1680). Na verdade, divididas em terços, as colunas desse baldaquino 

também não reproduzem com fidelidade a antiga coluna “salomônica”.  

                        Nas colunas originais, supostamente trazidas do Oriente helenístico ou da 

Grécia para a basílica romana em construção (c.318-c.338), o tema da vindima 

certamente tinha um significado pagão, ligado ao culto do deus Dionísio.  No 

Ocidente cristão, porém, o tema tornou-se um recorrente símbolo eucarístico.    

                         A fatura ingênua do painel do retábulo paulista e a presença de 

macaquinhos levaram a Professora Aracy Amaral (1930- ) a identificá-los como 

“elementos iconográficos típicos do altiplano peruano-boliviano” (AMARAL, 1981, p.68,70 

e 88), juntamente com as sereias (AMARAL, 1981, nota n.8 do cap.3), que comparecem, por 

exemplo, no alto da portada (1728-1744) da igreja de San Lorenzo de Carangas (1548- 

séc. XVIII), de Potosí, Bolívia, clássico exemplo de arquitetura de estilo dito barroco-

mestiço. 

                         Estudos demonstraram (LUKS,1974, p.117-136), no entanto, que esses 

curiosos elementos ornamentais, considerados típicos da cultura ameríndia, 

transportados para as fachadas das igrejas católicas coloniais, tinham de fato origem 

europeia, sendo apenas reinterpretados pelos artesãos locais e inseridos nas fachadas 

dos templos de maneira inusitada, embora tolerada pelas autoridades religiosas. 

As sereias músicas dedilhando charangos, presentes na portada de San 

Lorenzo de Potosí, por exemplo (fig.39), haviam sido criadas a partir de certas 

vinhetas e cercaduras ornando páginas de rosto e abertura de capítulos de livros 

impressos europeus que circulavam pela América espanhola. Seres cantantes, as 

sereias eram então representadas muitas vezes com dupla cauda e portando 

instrumentos musicais (figs. 40a  e 40b),  com  os  quais  faziam  acompanhar  o  seu 

canto fatal.   

Os  artesãos    mestiços    teriam   copiado   à  sua  maneira  essas   vinhetas,   
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Fig.39- Pormenor do relevo na portada da igreja de San Lorenzo de Potosí, localizada no 

altiplano boliviano. Notar a sereia música empunhando o charango (1744). A sereia está 

contextualizada num ambiente celeste, ao lado do sol e das estrelas, enquanto outra, 

simétrica a esta, tem a lua e as estrelas ao seu lado. Produto talvez da assimilação das 

sereias músicas das vinhetas dos livros europeus com os anjos músicos de tradição 

pictórica medieval, renascentista e barroca. Aliás, anjos músicos também comparecem 

nessa fachada, no fuste das colunas torsas superiores (ver no canto do alto à extrema 

esquerda) 
Fonte:<https://carlosdmesa.com/2013/05/16/una-sirena-y-un-charango-simbolos-del-mestizaje-boliviano/ > 
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Fig.40a- Página do Bestiário de Amor, manuscrito medieval que descreve animais 

fabulosos, originário do norte da Itália, c. 1290, pertencente à Biblioteca e Museu 

Morgan, Nova York, EUA. Vemos aqui sereias medievais, cuja aparência se 

manteria durante a Renascença e períodos subsequentes. A página do manuscrito 

traz quatro sereias. Duas delas têm duas caudas, outra apenas uma e a quarta 

apresenta corpo de ave, de acordo com a  antiga tradição grega. Duas sereias 

tocam instrumentos musicais. Uma dedilha a harpa e a outra empunha a 

trombeta. A primeira parece cantar e a última arrasta um incauto para o mar.  
Fonte:<http://ica.themorgan.org/manuscript/page/15/145750> 

 

 

http://ica.themorgan.org/manuscript/page/15/145750
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Fig.40b- Sereia, de uma só cauda, tocando violino. Ilustração de SAAVEDRA Fajardo 

(1584-1648), Diogo. Idea principis christiano-politici, 101 sijmboli espressa A. DIDACO 

SAAVEDRA Faxardo ...Amsterdã,editado por Jacob van Meurs, 1651. Símbolo 77, p. 651. 
Uma das inúmeras figuras de sereia publicadas em livros ilustrados durante os séculos XVI e XVII. No caso, numa 

obra de dedicada a símbolos, de autoria de um espanhol, que foi vertida para o latim, o alemão e o holandês. Uma 

publicação certamente conhecida na América Latina, em especial no Peru. Bem poderia ter sido uma das fontes da 

sereia música presente em igrejas da Meseta del Collao. 

Fonte: <http://www.symbolforschung.ch/embleme> 
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tentando imitar  exemplos executados por  artesãos mais informados e qualificados 

ou  identificando esses seres mitológicos, que na portada de San Lorenzo de Carangas 

estão localizados num ambiente celeste, entre o sol, a lua e as estrelas, com os anjos 

músicos europeus, que voejavam em torno dos presépios (fig.41) ou da figura de 

Nossa Senhora em pinturas desde o século XV. 

                        Além disso, afirma-se  que as sereias de inspiração europeia assimilavam-

se às duas mulheres-peixes que moravam no lago Titicaca dos antigos mitos indígenas 

aimarás, mas como  alega  Ilmar Luks  (LUKS, 1974, p.117-136),    a   existência  de  

inúmeras  sereias   em  diferentes templos católicos e mansões privadas   por   toda  a  

América  hispânica,   durante   do   período   colonial,  não podem todas serem 

explicadas dessa maneira, ou seja , como o resultado de um sincretismo religioso 

andino. 

                         Provavelmente podemos aplicar esse mesmo tipo de raciocínio para 

explicar a presença de macaquinhos no retábulo paulista. 

                         A figura do macaco já se fazia presente na arte ocidental desde ao menos 

o século XII. E dentro de um contexto religioso. O monge cisterciense  Bernardo de 

Clairvaux  (1090-1153), por exemplo, criticava, em 1125, a futilidade decorativa das 

igrejas e claustros cluniacences. A ornamentação arquitetônica baseada em animais 

reais, míticos ou apenas imaginativos o indignava sobremaneira. Só serviam para 

provocar a distração dos monges, que deveriam ter mente e alma inteiramente 

voltadas para Deus. Segundo ele, os capitéis das construções de Cluny eram 

decorados com centauros, tigres, leões ferozes, soldados em combate, caçadores a 

tocar trombetas. Chegou a se perguntar: ”Para quê estão lá aqueles imundos 

macacos?” (COSTA, 2002). 

                          A estranha semelhança desses animais, tanto em aparência como em 

comportamento, com os homens devia atrair a curiosidade dos artistas medievais e ao 

mesmo tempo gerar forte repulsa nas pessoas devotas. Era insólito, e mesmo 

demoníaco, que existissem animais, desprovidos de alma, parecidos com o homem, 

que por sua vez fora criado, segundo a Bíblia, à imagem e semelhança divina. Animal 

vicioso, cuja capacidade de imitar, caricaturava o que havia de pior no ser humano.                                 

                      Na Europa,  os  símios   tornaram-se   populares   a  partir  do século XIII e de   
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Fig.41- La Natividad (1546-1550), tela de Juan Correa de Vivar (c. 1510-1556), pintor 

espanhol. Parte do retábulo de Guisando (Ávila), acervo do Museu do Prado, Madri, 

Espanha. No alto, os anjos músicos comemoram o nascimento do Senhor. 
Fonte:<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-natividad/e86ffc7a-08f8-43a2-ab2e-

25c690976c5d?searchid=e53dc54c-e23b-490f-3ce2-f8527e72c3f8> 
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modo  mais  acentuado  a partir  do  século  XV,   sendo   representados   nas   margens 

ornamentadas das  iluminuras (marginalia), frequentemente vestidos e  arremedando  

vários  tipos de ações humanas, inclusive as de natureza escatológica.  Aparecem 

como músicos, escritores, caçadores,  professores   etc (figs.42a e 42 b)   ou    ao   

natural,  agarrados   a espiralados  vegetalistas (fig.43). Às vezes vomitando e até  

defecando. Mais tarde, aparecem também em retratos pintados da nobreza, 

usualmente no regaço das damas, que os tinham por animais de estimação (fig.44).  

                         A figura do macaco foi explorada durante o  Maneirismo,   seja   em 

grutescos (figs.45a e 45b), seja em ilustrações satíricas como na paródia  que  Ticiano 

(c.1473/1490-1576) fez do grupo de Laocoonte e seus filhos (fig.46), renomada 

escultura helenística em bronze cuja cópia em mármore, executada no primeiro 

século depois de Cristo, foi encontrada em Roma, passando a pertencer ao acervo 

artístico dos papas a partir da Renascença. 

                         No século XVII, pintores flamengos adotaram os macacos, travestidos de 

humanos, em pinturas e gravuras de um gênero de certo apelo. Entre eles, podemos 

citar, por exemplo, Ferdinand van Kessel  (1648-1696),  com    O círculo dos macacos 

Fumantes (fig.47) e David   Teniers,  o moço (1610-1690),   com  o seu Macacos na 

cozinha (1645). 

                         Em Portugal, existem exemplos de macacos em azulejos importados de 

Flandres datados do século XVI (fig. 48a). Da centúria seguinte são os painéis 

externos de azulejos do palácio dos marqueses da Fronteira (c.1671), em Lisboa. 

Painéis decorados com cenas jocosas protagonizadas por animais humanizados, 

dentre os quais se destaca “o mestre da colfa” [sic, por o mestre da solfa], um macaco  

que, com uma partitura à frente, e ao som de um órgão portativo, teclado por um 

congênere, rege um desafinado coro de gatos (fig.48 b). Azulejos esses sem dúvida 

inspirados em jocosas gravuras flamengas da época (fig.49).  No Seiscentos 

português, a figura do macaco ocorre mesmo na decoração de outros tipos de 

objetos, como em castiçais, por exemplo (fig. 48c).   

                         Na França, no final do reinado de Luís XIV (1638-1715), Jean  Bérain,  o  

velho  (1640-1711),  passou   a   desenvolver   curiosas    composições   decorativas,   

tomando   como   modelo    os    grutescos     renascentistas.  Em   sua   obra,   intricadas   
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Fig.42a- Montado num avestruz, o macaco, vestido  apenas de bragas (peça íntima do 

vestuário masculino), arremeda um cavaleiro pronto para o torneio. Segundo 

entendimento dos especialistas, o símio simboliza o cavaleiro acovardado ou derrotado, 

que vai para a luta desprovido de proteção adequada.  Ilustração de pé de página de 

saltério, livro manuscrito com cânticos, orações, rezas e devoções, c. 1260. Acervo da 

Biblioteca Britânica, Londres,  Reino Unido. 
Fonte:<http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_62925_f066v> 
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Fig.42b- Macacos numa escola. O mestre tem à frente alguns alunos sentados,  um deles 

com um livro nas mãos. Outro está sendo castigado, por mau comportamento. Atrás dele, 

um macaco curioso cheira um recipiente, que pode ser um urinol, imitando assim a 

atitude diagnóstica dos médicos de então. Ilustração marginal de um livro de 

horas,chamado as horas de Maastricht, livro manuscrito com orações e salmos para as 

diversas horas do dia. Primeiro quarto do século XIV. Acervo da Biblioteca Britânica, 

Londres, Reino Unido. 
Fonte:<http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?Source=BrowseScribes&letter=A&ref=Stowe_MS_17> 
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Fig.43- Macaco agarrado a folhagens decorativas, provável fonte dos grutescos 
barrocos com macacos (fig.45b),  estes certamente conhecidos no Peru por meio de 
estampas importadas da Europa e que conduziriam à criação dos macacos da 
colheita eucarística do altiplano peruano-boliviano. Margem ornamental de 
iluminura pertencente ao Breviário de Isabel de Castela, livro manuscrito que reunia 
os ofícios que os sacerdotes católicos rezavam diariamente, c.1497. Acervo da 
Biblioteca Britânica, Londres, Reino Unido. 

                  Fonte:< http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_18851_f077r> 
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Fig.44-Catarina de Aragão com seu macaco. Retrato da rainha Catarina (1485-1536), 

primeira esposa (1509-1533) de Henrique VIII (1491-1547), da Inglaterra. Miniatura 

realizada por volta de 1530, por artista desconhecido. Cópia de outra, de autoria de Lucas 

Horenboult (1490/95-1544), c. 1525. Sem mais referências. 
Fonte:< ttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katharine_of_Aragon_with_a_monkey.jpg 
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Fig.45a-  Carta de baralho com naipe de macacos. Os símios apresentam-se empoleirados 

em grutescos renascentistas.  Autoria do gravurista Virgil Solis (1514-1562), de 

Nuremberg. Acervo do museu da fortaleza de Coburg, Alemanha. 
Fonte:< http://www.vam.ac.uk/content/journals/research-journal/issue-no.-7-autumn-2015/printed-sources-for-a-south-german-

games-board/ 
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Fig.45b- Grutesco de estilo barroco com macaco e outros animais. Estampa publicada pelo 

gravurista holandês Gerard Valck (1652-1726), entre 1680 e 1690. A ilustração segue a 

tradição de macacos em espiralados vegetalistas da Idade Média e do Renascimento. Um 

tipo de estampa que poderia ter influenciado direta ou indiretamente as talhas com 

macacos da arte religiosa latino-americana. 
Fonte:< http://lj.rossia.org/users/marinni/367338.html?thread=4712938> 
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Fig.46- O grupo do Laocoonte  e seus filhos em versão simiesca. Xilogravura atribuída a 

Niccolò Boldrini (1500-c.1566 ) a partir de uma pintura satírica de Ticiano  (c.1488-1576). 

Acervo do Museu Albertina de Viena, Áustria. 

Fonte:<en.wikipedia.org/wiki/Laocoön_and_His_Sons#/media/File:Caricature_of_the_Laocoon_group_as_apes.jpg> 
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Fig.47- O Círculo dos macacos fumantes. Pintura atribuída ao pintor flamengo Ferdinand  

van Kessel (1648-1696). De um site de uma casa de leilões. 
Fonte:<https://publicdomainreview.org/collections/the-singerie-monkeys-acting-as-humans-in-art/> 
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Fig. 48a- Dois azulejos policrômicos integrantes de um antigo silhar com temática 

decorativa de grutescos com macacos. Fabricação flamenga, exportados para Portugal. 

Datados de c. 1558.  Originalmente instalado no palácio ducal de Vila Viçosa, por 

encomenda do Duque de Bragança D. Teodósio (1510-1563). Acervo do Museu Nacional 

do Azulejo, Lisboa, Portugal. 
Fonte:< http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=230752> 

Fonte:< http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=230751> 
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Fig.48b- “Eu sou o mestre da colfa”, diz a placa na parede por Eu sou o  mestre da solfa. 

Pormenor de um painel de azulejos  localizado no encosto de um banco de alvenaria nos 

jardins do palácio dos marqueses da Fronteira (c.1671). O tema inspira-se com certeza em 

gravuras satíricas flamengas dos séculos XVI e XVII. 
Fonte:< http://lisboasos.blogspot.com.br/2009/02/jardins-do-palacio-fronteira.html> 
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Fig.48c- Castiçal de faiança policrômica em forma de macaco sentado, tendo um fruto em 

uma das mãos. Datado do século XVII. Fabricação portuguesa. Acervo do Museu de Arte 

Antiga, Lisboa, Portugal. 
Pelas ilustrações n.48a a n.48c, vê-se que os macacos não eram incomuns em Portugal durante o século XVII. O 

que nos leva a considerar que o painel dos macaquinhos da igreja do Pátio do Colégio, em São Paulo, bem poderia 

ter sido criado sob influência da cultura lusitana e não hispânica. 

Fonte:< http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=267111> 
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Fig.49- Gravura intitulada A barbearia, de autoria do pintor flamengo David Teniers, o 

jovem (1610-1690). A cena é desempenhada por macacos.  A um canto, o barbeiro apara 

as barbas de um gato. 
Fonte:<http://lj.rossia.org/users/marinni/367338.html?thread=4712938> 
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estruturas arquitetônicas são povoadas de esfinges, pássaros, grandes felinos, 

saltimbancos, músicos e... macacos (fig.50). A singerie tornou-se durante o período  da  

Regência   e  do Rococó   uma   tradição   ornamental   francesa   plena    de exotismo, 

muitas vezes misturada   a  chinesices e turqueries,  tradição  mantida  por  Jean Bérain, 

o moço (1674-1726), por Claude III Audran (1658-1734) e por Christophe Huet (1700-

1759) (fig.51), entre outros. 

                         Vemos assim que desde a Idade Média até meados do século XVIII, o 

macaco aparece frequentemente na arte europeia, das mais variadas maneiras, em 

iluminuras, em cartas de baralho, em estampas, em pintura de cavalete, em 

decoração pictórica aplicada à arquitetura, em painéis de azulejos, até em castiçais.   

Podemos afirmar que o macaco na Europa durante a Idade Média era, em origem, um 

elemento decorativo  que  aparecia  em  contexto  religioso,   tanto  em  arquitetura  

de  igrejas  e conventos, quanto em iluminuras de livros manuscritos devocionais. A 

partir da Renascença, porém, torna-se um tema próprio da arte profana, tendo na 

maioria das vezes a missão de conferir um ar divertido ou  cômico, e até um sentido de 

crítica social, às pinturas , aos grutescos e aos objetos dos quais eram parte. 

                        Mesmo no Brasil conhecemos o caso citado por John Luccock, 

comerciante inglês em visita ao Brasil entre 1808 e 1818, que, em viagem por Minas 

Gerais, viu em São João del Rei, voltada para um jardim, uma construção rústica com 

uma varanda, em cujos pilares havia pinturas de baboons (a tradução literal do inglês é 

babuínos, o que configura algo estranho em arte luso-brasileira; talvez possamos 

traduzir por macacos simplesmente), entre outros motivos decorativos, como sátiros, 

índios e, na parte interna da varanda, figuras humanas em trajes portugueses. O 

edifício abrigava uma sala com embrechados em que estava montado um presépio. 

Ficamos a pensar se esses macacos não estariam compondo grutescos, num reflexo 

tardio dos exemplares portugueses, ou imitando as singeries francesas (LUCCOCK,1820, 

p.473). 

                           Por outro lado, devemos admitir que  só conhecemos figuras entalhadas 

de macacos  em  contexto  religioso  português  no  retábulo  principal , de  estilo 

gótico flamejante, da Velha Sé de Coimbra, em Portugal, obra de dois mestres 

flamengos. 
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Fig.50- Composição decorativa de autoria do artista francês Jean Bérain, o velho (1640-

1711), executada a partir de grutescos renascentistas e por ele publicada. Entre os 

inúmeros personagens que povoam a fictícia estrutura arquitetônica, vêem-se, no centro 

da gravura, macacos fazendo traquinagens no alto do estrado em que se apresentam três 

saltimbancos.  Acervo do Museu Metropolitano de Nova York, EUA. 
Fonte:< http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/21.36.141/> 
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Fig.51- Pormenor da Grande Singerie (c.1737),renomada  decoração mural do período 

rococó de um pequeno boudoir do palácio de Chantilly,França, atribuído a Christophe 

Huet (1700-1759),  onde se vê a luminosa e colorida mistura de chinesices  com 

macaquices. 
 Fonte:< http://nouvellefeuille.canalblog.com/archives/2010/09/17/19055566.html> 
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                           Segundo Smith (1963, p.20), nos frisos que enquadram o citado retábulo 

pululam     elementos     fantásticos,    típicos    da    iconografia      medieval.    Neles   se   

descobrem  não apenas  meninos,  pássaros,  macaco  e  cabra,  brincando  entre  

parras,   mas homens selvagens, centauros, sereias, até um porco a tocar gaita. Tudo 

isso   evidentemente,  inspirado   nas  ricas  e  imaginativas  cercaduras  das  iluminuras 

presentes nos livros de horas flamengos do século XV. É possível que as fachadas das 

igrejas jesuíticas do altiplano peruano-boliviano tenham, de algum modo, sofrido 

igual influência cultural. Sobre esse último caso, porém, fala a arquiteta e historiadora 

Teresa Gisbert (1926- ): 

 

 

Esto es evidente quando constatamos que en una serie de iglesias situadas en 

la sierra, se representa el mono, como ocurre em la iglesia de Santa Cruz de 

Juli (Perú). E nel libro La extirpación de la idolatria de Arriaga [padre jesuíta 

espanhol Pablo José de Arriaga,  1564-1622] , se  nos  dice  que,  al  

iniciar la campaña de Huarochiri, los padres Dávila y Cuevas vieron monos, y 

assi lo relatan: 

 “En las ventanas de la iglesia, echamos de ver mui al acaso, que estavan dos 

micos de madera, y sospechandolo que era, se averiguó que los 

reverenciavan, porque sustentasen el edifício, y sobre ello tenían uma larga 

fábula”. Este testemonio nos permite saber que el mono es la supervivência de 

um dios precolombino, relacionado com la estabilidad de los edifícios y que en 

tal concepto pervivió en la arquitectura virreinal.(GISBERT, 2001, p.257) 

 

                        A igreja jesuítica de Santa Cruz de Jerusalém, de Juli (construída do 

séc.XVI ao XVIII), localizada no altiplano do lado peruano, não longe do lago Titicaca, a 

3.884 metros de altitude, pertencente ao chamado Barroco mestiço, é um bom 

exemplo de como a linguagem da arquitetura religiosa espanhola e a simbologia cristã 

cederam passo à sensibilidade estética e ao sincretismo religioso dos índios aimarás. 

                        Na portada de pedra do século XVIII dessa famosa igreja, hoje em estágio 

avançado de arruinamento, vemos grossas colunas salomônicas talhadas a cinzel, 

decoradas com o tema da vindima eucarística (fig.52a). Entre  as   parras comparecem  
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Fig.52a- Detalhe de mosaico figurando a vindima, com putti e aves. Mosaico localizado na  

abóbada do ambulatório da igreja de Santa Constança, Roma, Itália, IV século d. C. 

Trepados na videira, os meninos, munidos de foice, apanham cachos de uvas, para com 

eles fazer vinho.  

A igreja de Santa Constança era, de fato, hoje se sabe, um mausoléu construído pelo imperador Juliano (331/332-

363), o apostata, para sua esposa, a imperatriz Helena (?-360), filha do imperador Constantino, o grande (272 -337).  

Helena era neta de santa Helena (246-250- 327/330)  e irmã de Constantina (307/317-354), filha mais velha do 

falecido imperador, também sepultada no mausoléu. 

 A abóbada do ambulatório foi revestida com um mosaico cujo tema decorativo, em origem pagão, cerca o retrato 

de uma jovem que representa a finada imperatriz. A colheita de cachos de uva para fazer vinho, ou vindima, estava 

simbolicamente ligada ao deus Dionísio, cujo culto iniciático prometia aos crentes uma vida abençoada após a 

morte. Esse tema escatológico pagão, que se repetia sob a forma de alto relevo no sarcófago de pórfiro da 

imperatriz (hoje no Museu Pio Clementino, Vaticano, Itália), antes chamado sarcófago de Constantina, seria 

interpretado no cristianismo nascente como alusivo à Eucaristia. 

 E assim, da Antiguidade tardia chegou à Renascença, e ao período barroco, decorando as colunas salomônicas. É 

desse motivo decorativo, e ao mesmo tempo simbólico, que provém o tema das parras com macacos, tanto nas 

igrejas do altiplano peruano-boliviano, quanto no painel de macaquinhos na igreja do Colégio de São Paulo. A 

identidade da temática, porém, em nossa opinião, não é suficiente para provar a inter-relação entre as duas 

manifestações artísticas, de características plásticas tão dessemelhantes, que podem muito bem se ter 

desenvolvido paralelamente sem contato direto. 

Fonte:<https://br.pinterest.com/search/pins/?q=santa%20constanza%20rome&rs=rs&eq=&etslf=6967&term_meta[]=santa%7Cr

ecentsearch%7Cundefined&term_meta[]=constanza%7Crecentsearch%7Cundefined&term_meta[]=rome%7Crecentsearch%7Cu

ndefined> 
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macacos  no  lugar  dos  meninos  (putti)  e  no  lugar  dos  pássaros  (fênix),  beija-flores  

 (fig.52b). Sendo o macaco e o beija-flor dois animais míticos venerados pelos 

indígenas desde os tempos pré-incaicos (ver geóglifos do altiplano de Nazca, no Peru, 

por exemplo),  numa   clara  indicação   da   fusão   de  elementos  religiosos  originários 

de culturas totalmente distintas. Fenômeno, como vimos, que também ocorria com as 

sereias de San Lorenzo de Potosí. 

                         Contudo, o fato de ter existido uma longa tradição de representação de 

macacos na arte europeia, do século XII ao século XVIII,  a nosso ver, reduz muito a 

força da argumentação da professora Aracy Amaral, que sugere serem os macacos do 

retábulo da igreja do Colégio indício da presença da arte do  altiplano andino na 

cidade de São Paulo, durante o final do seiscentismo e o início do setecentismo. 

                        Somos de opinião que é pouco provável que o painel dos macaquinhos da 

igreja do Colégio paulistano tenha sofrido alguma influência direta da arte do planalto 

peruano-boliviano, pois a aparência das figuras em relevo e a técnica de entalhe da 

peça brasileira são completamente diferentes da estética e da técnica usada nas 

igrejas do altiplano. Os macacos do  altiplano  foram  esculpidos em  pedra  com  uma  

 técnica    típica   da   arte  mestiça:    relevo   planiforme,   sulcos  profundos,   incisões 

biseladas e   figuras  recortadas   com  bordas  afiadas,   recobrindo   inteiramente   

determinadas porções das superfícies arquitetônicas. 

                     Enquanto a talha paulista em questão, esculpida certamente numa tábua de 

cedro, não apresenta nenhuma dessas qualidades distintivas. A área entalhada não é 

totalmente ocupada com figuras decorativas, sendo bem visível a superfície nua do 

plano de fundo e o relevo embora achatado, típico da arte popular, é suave, com as 

figuras mostrando bordas arredondadas. Além disso, na vindima eucarística com 

macacos da igreja jesuítica de São Paulo, os símios e os pássaros têm aparência 

completamente diversa dos exemplares andinos (fig.53).  De fato, no caso específico 

da igreja de Juli, não conseguimos ver nenhuma ligação direta, do ponto de vista 

estético, entre as duas manifestações   artísticas,   embora   fossem   contemporâneas.  

À portada  peruana  é atribuída a data de 1744, enquanto o painel paulista deve ter 

sido executado durante a reforma da igreja ocorrida entre 1741 e 1745.    

                        A professora Aracy Amaral também afirma que o painel dos macaquinhos  
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Fig.52b - Par de colunas salomônicas (1744) na fachada da igreja de Santa Cruz de 

Jerusalém, de Julí, Peru (Collao), notável exemplo de arquitetura de estilo chamado 

barroco-mestiço.  As colunas trazem o primeiro terço diferenciado, conforme a tradição 

das colunas do baldaquino de Bernini. Na parte inferior do primeiro terço podemos 

identificar macaquinhos, sentados, sobraçando cachos de uvas. Na parte superior das 

colunas há flores, racimos e pássaros, estes em forma de beija-flores. Notar o relevo 

planiforme e a técnica de entalhe biselada típica do barroco-mestiço. 
Fonte:<https://www.wmf.org/project/templo-santa-cruz-de-jerusal%C3%A9n-de-juli-church-santa-cruz-jerusalem> 

  

https://www.wmf.org/project/templo-santa-cruz-de-jerusal%C3%A9n-de-juli-church-santa-cruz-jerusalem
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Fig. 53- Acima, pormenor com o painel dos macaquinhos, instalado na parte inferior do 

retábulo da Nossa Senhora do Desterro (foto de Pedro Hoenen, 1896). Abaixo, 

interpretação gráfica aproximada do mesmo painel. Desenho do Autor, 2017. 
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pertencia   originalmente   à base   “dos  retábulos  laterais  mais  antigos  da  igreja  do  

Colégio de São Paulo” (AMARAL,1981, p.70), demonstrando desconhecer o fato de que 

havia dois retábulos ainda mais antigos, de execução anterior a 1701, aqui já 

analisados formalmente. 

                          E quanto à implicação de que teriam existido dois painéis de 

macaquinhos, um em cada retábulo de Estilo Nacional Português, discordamos dessa 

possibilidade, pois deve ter sido único esse painel, já que não há indícios de ter 

existido do outro igual instalado no antigo retábulo de São Jorge. Além do mais, a 

fatura do painel, sendo bastante tosca e não combinando absolutamente com a feição 

dos antigos retábulos de Estilo Nacional, obriga a invalidar a versão de que o painel 

era parte original dos citados retábulos. Tratar-se-ia, na verdade, de peça de execução 

independente, inserida no retábulo de Nossa Senhora do Desterro durante um 

possível reparo em época posterior à sua criação (entre 1741 e 1745, provavelmente), 

tendo sido entalhada por evidente mão de artífice pouco afeito à linguagem estética 

presente no retábulo.                                

                        A professora também não identificou  dois  macacos  entre  as  figuras do 

painel. Segundo ela, trata-se de um só macaco, à esquerda do observador, 

acompanhado de uma “figura fantástica” (AMARAL, 1981, p. 69, fig.84). Nós, ao contrário, 

consideramos a figura da direita também um macaco, pois analisando 

minuciosamente a foto de 1896 conseguimos reconhecer-lhe a cauda. 

                        A cabeça desse último animal, contudo, apresenta uma  forma bastante 

diversa do macaco da esquerda. Este último é um macaco de feição estereotipada, 

genérica, um macaco de aparência universal, com a cabeça arredondada, enquanto a 

cabeça do da direita, desproporcional e desfigurada, é difícil de ser entendida 

claramente, dada a falta de nitidez desse detalhe na imagem de 1896. Supomos, 

porém, que se trate de um macaco barbado, tal como aparecia por vezes na arte 

europeia (figs.47 e 49). A menos, que o entalhador  tenha querido representar  um 

tipo de macaco específico que lhe fosse familiar, um bugio ou guariba, também 

conhecido por macaco roncador (Alouatta guariba ou Alouatta fusca), gênero de símio 

cujo macho se distingue por possuir uma vasta e densa barba, sendo até hoje 

habitante da Mata Atlântica, no leste e no sudeste do Brasil (fig.54a). 
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 Fig. 54a- Bugio ruivo ou Alouatta guariba  (Humboldt,1812). 
Fonte:<https://uk.pinterest.com/search/pins/?q=guariba%20alluatta&rs=typed&term_meta[]=guariba%7Ctyped&term_meta[]=a

lluatta%7Ctyped> 
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                         Diante de tudo o que foi explanado acima, fica-se com a impressão de que  

a questão relativa ao contexto histórico que envolveu a criação do painel dos 

macaquinhos de São Paulo continua indefinida. Teria sido ele produto da influência da 

decoração simiesca medieval, renascentista ou barroca originária da Europa, de 

lembranças de painéis de azulejos decorativos ou satíricos do Portugaleseiscentista, 

ou das singeries, moda rococó francesa da primeira metade do século XVIII, ou, ao 

contrário, teria ele supostamente se inspirado na arte sintética dos aculturados índios 

hispano-americanos?  

                        Uma coisa, no entanto, parece segura: o painel deve ter sido lavrado 

algum tempo depois de 1707, quando os retábulos de Estilo Nacional Português da 

igreja jesuítica de São Paulo estavam sendo finalizados, e antes de 1759, tendo sido 

sem dúvida executado ainda sob a orientação dos padres jesuítas (encarcerados no 

colégio nesse ano e deportados para Portugal no início do subsequente). Pois é sabido 

que, sob certas circunstâncias, os padres da Companhia de Jesus toleravam em suas 

igrejas imagens religiosas de fatura popular, pouco ou nada ortodoxas, aceitas como 

inocentes sincretismos, desde que o produto da fusão cultural não abalasse o 

dogmatismo religioso e não instigasse os evangelizados a  cair em idolatria.   Atitude 

típica, aliás, dos padres da região do altiplano peruano-boliviano e  de  outras  regiões 

nas quais evangelizavam, incluindo aí a Índia e a China.    

                       E essas últimas considerações nos levam a levantar ainda mais uma 

hipótese, que nos parece bem interessante e bastante plausível. E se os padres de São 

Paulo tivessem propiciado ao artesão desconhecido o acesso a uma fonte de 

inspiração capaz de estimulá-lo na lavra de seu painel? 

                       Nas bibliotecas dos colégios brasileiros, os padres sem dúvida dispunham 

de uma obra para eles imprescindível: as famosas crônicas da Companhia de Jesus em 

terras do Brasil, de autoria do padre Simão de Vasconcelos S. J. e publicada pela 

primeira vez em 1663.   

                      O frontispício do primeiro volume dessa obra traz uma ilustração executada 

pelo gravador flamengo Albertus Clouwet (1636-1679).   O tema da ilustração é um 

galeão que se afasta em direção a mar aberto. Visto de trás, o navio exibe gravado em 

seu castelo de popa o símbolo da Companhia de Jesus. Numa de suas velas lê-se um 

dístico em latim, unus non sufficit orbis  (“um mundo não é o bastante”,     em  tradução  
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nossa), referindo-se à tremenda ação evangelizadora assumida pelos padres jesuítas, 

que não ficou restrita ao Velho Mundo, mas foi levada aos quatro cantos do globo. 

                      Em   primeiro    plano,    sobre  um   largo  pedestal   estão  dispostos    os 

instrumentos náuticos necessários para longas travessias: compasso, bússola, 

balestrina, ampulheta, cartas náuticas, livros e um globo, no qual distinguimos os 

continentes europeu, africano e asiático. 

                         O navio ruma para uma terra distante, situada na linha do horizonte. 

Sobre ela repousa uma esfera que nos mostra a costa atlântica da América do Sul.  À 

guisa de timbre, vê-se um jaguar encimando o hemisfério ocidental. 

                        A cena está emoldurada por uma composição que pretende aludir às 

florestas tropicais brasileiras. Duas árvores crescem junto às margens laterais da 

ilustração e, no alto,  unem as suas copas. Entre folhas e ramos, vemos em formação 

decorativa frutas e animais silvestres: um jacaré (sic), duas aves psitaciformes e dois 

macacos. Um está empoleirado no cimo de uma das árvores e o outro, à extrema 

esquerda do observador, em nível mais baixo. Tal como o primeiro, este último 

apanha um fruto, mas – e esse é o detalhe importante –, ele é um macaco diferente do 

outro, porque se trata de um macaco barbado (figs.54b a 54e).                    

                         Aí   estão,   portanto,    os   dois   macaquinhos   que   aparecem   no   painel 

paulistano, um comum, o outro barbado. Ambos numa ilustração que poderia estar  

ao  alcance de qualquer um que convivesse com os padres da Companhia. Não era 

preciso fazer vir nenhum índio aculturado do distante altiplano peruano-boliviano, ou 

das missões paraguaias ou argentinas, quando  uma ilustração europeia estava à mão, 

fornecendo os elementos básicos para a criação de uma obra feita por um artesão 

local. 

                         Se assim for, confirma-se aqui mais uma vez a tese, já tantas vezes 

comprovada, de que eram as estampas avulsas e os livros europeus com suas portadas 

vistosas e suas vinhetas decorativas que enriqueciam o universo dos artistas do Novo 

Mundo. 

                           Como dissemos anteriormente, de acordo com Serafim Leite, em 21 de 

outubro de 1745, dia  das  Santas  Virgens, reabriu-se  a  igreja dos jesuítas,  depois  de 

de qualqueque convivesse com os padres da Companhia. Não era preciso trazerdo       
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Fig.54b- VASCONCELOS, Simão de. Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil. Lisboa: H. 

Valente de Oliveira, 1663. V.1. Portada de autoria do gravador flamengo  Albertus Clouwet (1636-

1679). 
Fonte:<cb.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/JCB~1~1~1327~1710001:Chronica-da-Provincia-do-Brasil-

Pel?sort=image_date%2Csubject_groups&qvq=w4s:/who%2FA%2BClouwet%2Fwhen%2F1651-

1700;sort:image_date%2Csubject_groups&mi=0&trs=1> 
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54c- PIES, Willem (Guilielmo Pisone, 1611-1678) e MARCGRAVE, George (1610-1648).  Historia 

naturalis Brasilae. Amsterdan: Elsevir, 1648.  Portada de autoria anônima, colorizada à mão. 

A portada acima parece ter sido a fonte de inspiração para a exibida na fig.54b. O macaco barbado 

visto no alto, à esquerda do observador, a segurar uma ponta do filactério contendo o título da obra 

bibliográfica, devia certamente dar a entender que ele era o guariba, já que os animais representados 

na alegoria são todos brasileiros: arara, cobra, sagüi, preguiça, tamanduá etc. Consultando, porém, o 

interior do livro, notamos que o artista não se baseou no desenho do guariba à p.226 (aliás, nada 

parecido com o animal real), mas, sim, na ilustração de  um cercopiteco da África, então chamado 

cercopithecus barbatus guineensis, provavelmente hoje classificado como  cercopithecus erythrogaster 

erythrogaster (Gray, 1866) que também é barbado, mas cuja barba é branca (p.228).Ver figs.54d e 54e. 

Verificamos também que o macaco da portada anterior é mais parecido com o da ilustração interna do 

livro Historia naturalis... que com o existente na portada acima, cujas feições são praticamente 

humanas e cujas barbas  foram deixadas brancas pela mão do colorista para impedir qualquer  dúvida 

quanto ao tipo de macaco que o gravador quis figurar. Não deixa de ser irônico o fato de a 

representação de um símio tipicamente brasileiro acabar por ter a aparência de um macaco africano.  
Fonte:< https://archive.org/stream/marcgrave/marcgrave_1648_historia#page/n372/mode/1up> 
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54d- Acima, ilustração da obra de Willem Pies mostrando o macaco guariba. Abaixo, o cercopiteco 

da Guiné. 
Fonte:< https://archive.org/stream/marcgrave/marcgrave_1648_historia#page/n370/mode/1up> 
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54e- Ilustração do cercopithecus erythrogaster erythrogaster (Gray, 1866), proveniente da obra 

Proceedings of the Zoological Society of London  (vol. 1866,  prancha XVI). Autoria  de   Joseph  Smit  

(1836-1929). Hoje encontrado nas florestas tropicais do sudoeste da Nigéria, África. 
Font e:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CercopithecusErythrogasterSmit.jpg > 
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reformado o edifício e renovados os retábulos, ficando   um   reservado   para “o culto  

futuro” do Venerando Padre José de Anchieta”(LEITE, 1945, p. 87 e 88, 384 a 386).  A   nossa  

suspeita é que tenha sido nessa oportunidade que o painel dos macaquinhos foi 

lavrado para reparar o retábulo dedicado a Nossa Senhora do Desterro. 

                         É quase certo, porém, que esse painel foi descartado ao serem  

recuperadas do entulho as talhas e demais objetos considerados dignos de interesse, 

nos dias que se seguiram ao desabamento da igreja do Colégio. A sensibilidade das 

autoridades em fins do século XIX, moldada pelos padrões estéticos acadêmicos 

europeus, estava simplesmente impossibilitada de reconhecer mérito artístico e 

cultural numa obra de tão humilde expressão popular, embora hoje devamos 

considerá-la de grande relevância, tanto do ponto de vista artístico quanto do ponto 

de vista social e histórico, testemunhando, mais uma vez, a influência da iconografia 

europeia sobre a criatividade dos artistas brasileiros durante o período colonial 

(lembremo-nos, por exemplo, do conhecido estudo, publicado em 1944, da 

historiadora de arte alemã Hannah Levy, 1912-1984, sobre a importância dos modelos 

europeus na pintura de igrejas  cariocas no início do século XIX) (LEVY,1978 , p.97 a 

144).    

                     E ainda sobre o antigo retábulo de São Jorge, chamamos a atenção para a 

seguinte curiosidade. Quando, depois do arruinamento da igreja, Pedro Hoenen 

fotografou individualmente os retábulos jesuíticos em suas respectivas capelas, o 

painel dos macaquinhos e o outro, o das vides, que, como já dissemos, parece ter sido 

parte reaproveitada de um painel decorativo removido do retábulo de Nossa Senhora 

das Candeias, achavam-se ambos instalados no antigo retábulo de Nossa Senhora do 

Desterro. Enquanto o retábulo semelhante a este último, que fora ocupado por São 

Jorge, apresentava-se desprovido dos painéis correspondentes à parte inferior da 

tribuna. Provavelmente, dado o grande porte da imagem do santo (2200 mm), foi 

necessário proceder-se à remoção deles, para que, uma vez aumentada a altura da 

boca do nicho (fig.24), fosse permitida a entronização da nova imagem. 

                       Mas quando se observa a foto desse retábulo que foi publicada em artigo 

de Lúcio Costa (COSTA, 1978, p.76, fig.28), verificamos que era diferente da vista na fig. 

24, pois nela se surpreende o referido retábulo paramentado com os painéis 

emprestados do vizinho (fig.55). Na imagem  é  possível  mesmo  notar   que   o  painel    
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superior, o das vides, não se encaixava perfeitamente no antigo retábulo de São 

Jorge, ao contrário do que acontecia no antigo retábulo de Nossa Senhora do 

Desterro, pois no   de   São Jorge   o   encaixe   deixava frestas   pelas quais ficavam 

visíveis   parte das molduras laterais do camarim.  

 

Retábulo de Santo Inácio, depois do Bom Jesus (na capela-mor, c. 1707) 

 

                   Observando-se a foto tomada por Pedro Hoenen em direção ao fundo da 

capela-mor da igreja do Colégio, podemos   constatar  que  ela não  fora  afetada  pela 

destruição da igreja; estava literalmente intacta. No fundo da imagem vê-se o 

retábulo principal, imerso na semiobscuridade (fig.26). 

      Por seu estilo, deduzimos que ele fora instalado mais ou menos na 

mesma época dos quatro retábulos laterais de Estilo Nacional Português, por volta de 

1707. Sua estrutura original básica era composta, ao que se supõe, por três pares de 

salomônicas sustentadas por mísulas revestidas de acantos e posicionadas, como de 

hábito, em planos diferentes, sendo as colunas internas do retábulo as mais recuadas 

e as externas, as mais avançadas. No remate, três arquivoltas torsas, cada uma em seu 

plano, correspondiam a cada um dos pares de colunas helicoidais. Arquivoltas, por sua 

vez, interligadas por nove raios trabalhados. A ornamentação da talha resumia-se a 

parras e racimos, tal como os retábulos laterais de mesmo estilo (fig.56). 

                         O retábulo principal, no entanto, seria modernizado durante a reforma de 

1741-1745. As alterações então introduzidas são facilmente reconhecíveis. 

                        O par de salomônicas mais próximo da boca da tribuna teria sido 

removido para permitir que ela se tornasse mais larga e alta. Com a ampliação da 

tribuna, foi necessário serrar as extremidades inferiores dos raios que interligavam as  

duas arquivoltas torsas restantes. Como consequência disso, a parte central do 

coroamento   em hemiciclo também se tornou maior.                          

Na parte superior da tribuna, junto ao novo arco que a fechava, foi então acrescentado 

um    baldaquino     de     perfil      sinuoso,    decorado    de      sanefas,       um   elemento    

decorativo típico do estilo joanino. E a parte restante da área central do coroamento,  
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Fig.55- Foto do antigo retábulo de São Jorge (fig.24) com os painéis horizontais do 

retábulo de Nossa Senhora do Desterro. Notar que o painel superior não se encaixava 

perfeitamente, deixando frestas laterais. Imagem atribuída a Pedro Hoenen, 1896. 

Atualmente, de destino ignorado. 
Fonte: COSTA, Lúcio. A arquitetura dos jesuítas no Brasil. In: Arquitetura Religiosa. São Paulo:  FAUUSP e MEC-IPHAN, 1978. 
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Fig.56- Reconstituição hipotética da aparência original do retábulo principal da antiga 

igreja jesuítica de São Paulo, em Estilo Nacional Português. Antes de passar por reformas 

modernizadoras ocorridas entre 1741 e 1745. Desenho do Autor, 2017. 
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preenchida com painéis laterais, em forma de segmento de círculo,  onde se  achavam  

entalhados espiralados vegetalistas. 

                      Para sustentação do dossel, foram inseridos no lugar das colunas 

removidas frisos verticais, agora adornados com elementos de gosto clássico, outra 

característica do estilo joanino: chutes de folhas e talvez espiralados de acantos.  

                        A   boca   da   tribuna   recebeu   “rendas”,  frisos   verticais   compostos   de 

pequenas volutas de acanto e de chutes, nas laterais. Enquanto na parte inferior do 

retábulo, foi introduzido um sacrário provido de cortinas fingidas, peça que repousava 

sobre o altar, ao modo antigo. 

                         Quanto ao trono, com perfil de hídria, onde se  punha  a imagem do orago 

da igreja, sofreu ele soerguimento por meio de degraus, que visivelmente não faziam 

parte do conjunto primitivo.  

                       No alto do remate, via-se uma grande cartela. Possivelmente, era um 

elemento de modelo mais moderno substituindo a cartela original.   

   

Retábulo de Santa Úrsula (na 2ª capela do Evangelho, c. 1745) 

 

Como já afirmamos várias vezes a igreja do Colégio passou por uma ampla 

reforma no período entre 1741 e 1745. Na ocasião foi reservado um altar para o padre 

José de Anchieta então em via de ser canonizado, algo, porém, que só veio acontecer 

em 3 de abril de 2014. 

Dada a data da reserva do altar, ele só pode ter sido instalado na capela de 

Santa Úrsula, pois ali se encontrava um retábulo de estilo joanino, estilo em vigor 

naqueles anos de 1740. O retábulo anterior foi então removido da igreja, sendo o seu 

destino ignorado. 

                         Constata-se pela foto tomada por Hoenen que a peça ficou muito 

avariada com o sinistro ocorrido em 1896, por isso tentamos reconstruí-lo 

graficamente (fig.57). 

                       A composição estava assim constituída: dois quartelões ladeavam a boca 

da tribuna, sendo o quartelão uma pilastra, cujo corpo é revestido de mísulas, uma 

delas suportada por uma figura de menino,  que erguia uma   das mãos   para  alcançar  
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Fig.57- Reconstituição aproximada do retábulo de Santa Úrsula, em estilo joanino. 

Retábulo executado para ser ocupado pela imagem do padre José de Anchieta S.J., após a 

sua canonização, o que só ocorreu mais de duzentos e cinquenta anos depois. O 

baldaquino que é de rigor nesse estilo não foi reconstituído por não haver indício na foto 

de 1896 de haver existido. Desenho do Autor, 2017. 
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  esse elemento arquitetônico. A presença do pequeno atlante  confirma  o   fato  de   a   

antropomorfização  ser   um    recurso    constante   na  decoração joanina.                   

                        Cada quartelão era flanqueado por uma parede lateral onde estava 

instalada uma peanha em forma de cul-de-lampe, protegida por cúpula, de onde 

pendia um cortinado  fingido bastante  drapeado, sendo  o  alto do domo ornado com 

três plumas. Solução na época tida como moderna e elegante para a exposição das 

imagens dos santos secundários do altar.  

                        Em cada extremidade lateral do retábulo, ao lado do elemento de 

sustentação de imagens acima descrito, havia uma coluna salomônica de renovada 

aparência.   Essas colunas,   também   sustentadas  por  mísula,  tinham  cerca  de  sete  

espiras  de  altura,  bastante  esguias,  portanto.   Não   traziam  mais  como  decoração  

parras e racimos, de rigor no estilo anterior, exibiam apenas uma ligeira grinalda de 

flores à moda italiana, que se desenrolava ao longo do sulco entre as espiras. 

                      Cumpre notar que esse retábulo não se desenvolvia em um único plano, 

nem mostrava a superfície côncava dos espécimes de estilo anterior. Na verdade, 

adotava a forma oposta à dos  retábulos de Estilo Nacional Português. Os quartelões  

internos sobressaiam-se, enquanto as salomônicas das extremidades assumiam uma 

posição recuada, fazendo  com que a peça apresentasse uma superfície convexa, uma 

conformação pouco comum.  

                        Colunas e quartelões, como de hábito, suportavam o entablamento, e o 

coroamento que se erguia sobre ele conservava o feitio de um semicírculo. O arco 

mais externo era largo e saliente, enquanto arcos estreitos contornavam a parte 

superior da boca da tribuna. A estrutura do coroamento fora construída de modo a lhe 

conferir um aspecto côncavo, tal e qual uma concha.  

                       Como neste tipo de retábulo as colunas e os quartelões não correspondiam 

mais a arquivoltas torsas situadas no coroamento, os elementos superiores passaram 

a adotar uma configuração mais arquitetônica, por influência dos exemplares 

italianos. Cada coluna e cada quartelão correspondiam a um ressalto do 

entablamento e no alinhamento de cada um desses elementos de sustentação vertical 

havia um pedestal.  O que esses pedestais sustentavam não sabemos, porque, como o 

retábulo foi muito afetado pelo desabamento, essas peças se perderam. Porém, 

podemos     fazer     analogias    com    exemplares    de  estilo joanino que ainda hoje se   
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mostram intactos. Os pedestais externos poderiam ter um vaso ou urna decorativa 

sobre si, ao passo que os pedestais internos estariam encimados por fragmento de 

frontão de volutas. Na foto de 1896, não há indício de baldaquino sobre a tribuna, por 

isso deixamos de adotá-lo na reconstituição, mas não está descartada a possibilidade 

de ter existido uma vistosa cartela no alto do remate. 

                         Na parte inferior do retábulo, no nível das mísulas, havia um sacrário 

ornado de cortinado fingido, flanqueado por grandes ornatos formados por volutas e 

contravolutas, semelhantes à letra S, e entre as mísulas adornadas com cabecinhas 

aladas de querubins, viam-se painéis com cartelas simétricas, ladeadas de volutas 

encorpadas. Toda a ornamentação do retábulo era de concepção inspirada no Barroco 

italiano, havendo entre os elementos decorativos concheados e palmetas.  

                        Esse era um dos dois retábulos que a avaliação dos próprios nacionais de 

18 de abril de 1827, publicado no Correio Paulistano de 17 de outubro de 1890, p.1, 

considerava como os de “obra, mais moderna”. Não tendo recebido douraduras, foi 

provavelmente deixada à mostra a camada de gesso que constituía a base da 

douração. A talha poderia também receber como acabamento farta policromia, como 

hoje se vê no antigo retábulo da matriz de Santo Amaro (acervo do Museu de Arte 

Sacra de São Paulo), seu contemporâneo. 

 

Retábulo de Santa Ana (na 1ª capela do Evangelho, 1770) 

 

                     A partir de determinado momento, a primeira capela do Evangelho passou 

a ser consagrada à imagem do Bom Jesus, também conhecida por Ecce Homo, 

representando Jesus, flagelado e coroado de espinhos, apresentado à multidão por 

Pôncio Pilatos. 

                       Com a expulsão dos jesuítas, essa imagem foi transferida para o altar-mor 

e em 1770 seu antigo lugar foi ocupado pela imagem de Santa Ana, encontrada pelo 

Morgado de Mateus por meio de um sonho premonitório. 

                      Para festejar a entronização da imagem de Santa Ana, mandou-se executar 

um retábulo novo (fig.58), que só pode ser aquele instalado na primeira capela do 

Evangelho, visto em foto de Pedro Hoenen. Com a introdução da  peça nova  o  antigo   
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retábulo, de estilo de transição entre o  Maneirismo  e o Barroco português, que  aí  se 

encontrava   foi  transferido  para  a terceira  capela  do  Evangelho.  Isso  justificaria  a  

presença  de  um  dos  mais  antigos  retábulos  da  igreja  em  uma  das  capelas     mais  

 afastadas do altar-mor (fig.19). 

                        O retábulo de Santa Ana era um exemplar modesto, de estilo de transição 

entre o joanino e o estilo seguinte. Sua estrutura mantinha a organização joanina, 

porém, o  despojamento que exibia era fruto da influência da arquitetura italiana tardo 

barroca com, talvez, uma ligeira inflexão neoclássica. Por uma questão de economia, 

decerto, não havia ornatos, além da vistosa “renda” na boca da tribuna. 

                        Era composto de quatro colunas coríntias,  de  fuste  direito  e totalmente  

liso ,  apoiadas  sobre  mísula,  também delineada em  sua  essência,   sem  acantos ou 

qualquer outro tipo de decoração superficial. Os painéis entre as colunas 

apresentavam como adorno simples requadros. No lugar das peanhas joaninas para 

suporte das imagens de santos secundários, viam-se mãos-francesas sustentando 

uma simples tábua de apoio. 

                          O retábulo desenvolvia-se de modo tradicional: uma superfície côncava, 

com as colunas centrais recuadas em relação às externas. Acima da linha do 

entablamento, dividido em dois segmentos e cujo friso era bombeado, seguindo uma 

moda vinda da Itália, havia talvez no alinhamento das colunas exteriores fragmentos 

de frontão, enquanto no alinhamento das colunas interiores pedestais suportavam um 

frontão de volutas, amparando o baldaquino provido de lambrequins, detalhe este 

que pode ser confirmado na foto de Pedro Hoenen.  

                         Este era o outro retábulo “mais moderno” citado pela avaliação de 1827, 

em que é descrito como “sem dourado”, ou seja, estava provavelmente apenas 

pintado de branco ou marfim. Os retábulos da segunda metade do século XVIII já não 

eram inteiramente dourados, como antes, mas costumavam ter detalhes pintados 

com policromias suaves, em contraste com grandes superfícies brancas ou de outros 

tons claros, detalhes quase sempre realçados com ouro. 

Em 1954, mais ou menos, segundo informações que obtivemos na igreja do Colégio 

há    mais    de     trinta    anos,    foi    adquirido     pelos   jesuítas    um  retábulo vindo de                             
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Fig.58- Reconstituição conjectural do retábulo de Santa Ana, inaugurado em 1770.  

Desenho do Autor, 2017. 
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São Miguel  Paulista, identificado pelo engenheiro Carlos Alberto Gomes Cardim Filho 

(1899-1990), autor do projeto de reconstituição do colégio e igreja jesuítica, como 

sendo este que aqui nos ocupa.   

                      O retábulo   encontrava-se    instalado   na  igreja   reconstituída,   quando   o 

 conhecemos no início da década de 1980. Pudemos então constatar, 

categoricamente, que o adquirido pelos padres era do mesmo estilo do antigo de 

Santa Ana, porém, apresentava somente duas colunas e não quatro, culs-de-lampes 

com cúpulas e não singelas mãos-francesas a sustentar uma pequena tábua horizontal 

e coroamento de modelo totalmente diverso. Tal aparência implicava em radical 

reforma da peça antiga, de que não existiam indícios. Constatação que nos leva a 

rejeitar completamente a hipótese então aventada pelo engenheiro Cardim. 

                      Com  o  mau  estado  em que se achava  o  retábulo  de Santa Ana depois do    

desmoronamento da igreja, conforme foto de 1896, é bem possível que a peça tenha 

sido simplesmente lançada fora. 

 

Talhas da igreja do Colégio na capela do Santíssimo Sacramento (igreja do 

Imaculado Coração de Maria, 1899) 

 

                   Como já relatamos antes, as talhas do retábulo principal da igreja do Colégio 

e outras peças de madeira resgatadas da construção em ruínas, depois de algum 

tempo guardadas, foram levadas para a igreja do Imaculado Coração de Maria, em 

1899, para ficarem expostas na capela do Santíssimo. Como o retábulo era muito 

volumoso para espaço tão exíguo, fez-se necessário promover um rearranjo, e não 

temos ideia de quantos fragmentos de talha acabaram então dispersos ou perdidos 

(fig.59). 

                      Em foto publicada por Leonardo Arroyo (1953, fig.36), vemos o resultado 

da composição executada com parte das talhas salvas do desastre. O novo retábulo 

foi montado com os dois pares de salomônicas apoiadas em mísulas do retábulo 

principal. Acima dos dois trechos de entablamento, à guisa de remate, dispuseram-se  
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Fig.59-  Retábulo da capela do Santíssimo Sacramento na igreja do Imaculado Coração de 

Maria, instalado em 1899. Montado com peças provenientes do retábulo principal da 

antiga igreja dos jesuítas de São Paulo e complementado com partes de frisos 

pertencentes a diferentes retábulos laterais da igreja arruinada. 
                           Fonte: ARROYO, Leonardo. Igrejas de São Paulo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1954. 
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fragmentos de uma das arquivoltas torsas, fazendo com eles uma outra, de reduzidas 

proporções. No centro, o nicho foi ocupado por uma imagem de Ecce Homo moderna, 

provavelmente de gesso pintado. 

             Contornado essa estrutura foram dispostos vários painéis e frisos com vides 

entalhadas. É possível notar que eram de proveniência variada, dadas as diferentes 

faturas  e  estilos  que  apresentavam.  Por   uma  foto   de   pormenor   desse   retábulo,  

publicada em Taunay (1953, p.33), conseguimos identificar a origem de alguns desses 

painéis e frisos. O que chama a atenção neles é a diversidade de sua expressão 

plástica, desde talhas com vides de caráter quase realista até talhas de aparência 

primitiva, própria da arte popular (figs.60 e 61).  

                        Após a  conclusão  da  obra  da  igreja do Colégio na década de 1970,  o 

retábulo que fora montado na igreja do Imaculado Coração, tornou a ser instalado no 

altar-mor do templo reconstituído. As   peças   passaram  então  por  um  processo  de  

remoção das repinturas executadas em 1899 e dos resquícios do gesso empregado na 

preparação das douraduras, sendo deixadas as talhas apenas na madeira. 

                        Durante  décadas  ficaram  expostas   como   relíquias,   adotando  mais  ou 

menos a posição que ocupavam no antigo retábulo. Em 2009, porém, optou-se por 

criar  uma decoração inteiramente nova para a capela-mor, sem qualquer vínculo com 

a da igreja original, o que implicou na remoção das antigas talhas.  

 

Conclusão 

                   Neste estudo tivemos como objetivo determinar a identidade de  cada  um  

dos  retábulos  existentes na antiga igreja jesuítica da cidade de São Paulo, às vésperas 

do desastre de 1896. Procedemos à localização de cada um deles nas respectivas 

capelas laterais da igreja, relacionando-os com suas sucessivas invocações, de 

conformidade com as imagens sacras que neles haviam sido entronizadas, e, ao 

mesmo tempo, reconhecemos-lhes as devidas características estilísticas.  

                       Constatamos ao longo do trabalho que as talhas da antiga igreja do 

Colégio podiam não ser excepcionais em termos artísticos, mas mesmo assim eram 

muito significativas para a  história da arte sacra paulista. 
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Fig.60- Pormenor do altar da capela do Santíssimo da igreja do Imaculado Coração de 

Maria, mostrando dois tipos de frisos decorados com vides, de modelos, técnicas  e datas 

diferentes. 
Fonte: TAUNAY, Affonso de E. Velho São Paulo. São Paulo, Melhoramentos, 1953. 3v. V.1 
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Fig.61- Identificação de algumas talhas integrantes da montagem executada em 

1899 na capela do Santíssimo da igreja do Imaculado Coração de Maria: 
 

1 e 2-Dois fragmentos dos frisos decorados com uma  sequência de vides,executados de 

acordo com a técnica da talha vazada, que serviam de acabamento lateral ao retábulo de  

Nossa Senhora Conceição, ou das Candeias, um dos  mais antigos da igreja do Colégio, 

situado na primeira capela da Epístola. O trecho que se vê no lado da Epístola do altar do 

Santíssimo, com os cachos de uvas voltados para cima, foi disposto no sentido vertical,mas 

em posição invertida.  

 

3 e 4- Peças provenientes do retábulo de Nossa Senhora da Boa Morte, ou de São Jorge, 

instalado  originalmente na terceira capela da Epístola. Trata-se de dois fragmentos do friso 

que, pregado na parede do fundo, contornava o referido retábulo, de estilo Nacional 

Português. Talhas de caráter ingênuo, provavelmente datadas da reforma de 1741-1745. 
 

 

5- Painel vertical proveniente do retábulo principal. Tratava-se de uma peça que, em origem, 

ficava imediatamente à direita da coluna salomônica mais próxima da boca da tribuna, do 

lado da Epístola.  
 

6- Friso vertical proveniente do retábulo principal. Fazia parte originalmente do corpo da larga 

pilastra que ficava na extremidade do lado da Epístola. Para integrar a composição de 1899 

teve diminuída a sua largura do lado direito do observador. O que deixou assimétrica a 

composição decorativa do corpo da pilastra. 
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                     Os dois retábulos mais antigos apresentavam características morfológicas 

raras, de transição entre o Maneirismo e o primeiro Barroco em Portugal. E os de Estilo  

Nacional Português, eram tão relevantes quanto esses. Mas, a nosso ver, a mais 

curiosa e significativa de todas as talhas era sem dúvida o painel dos macaquinhos, 

obra de origem popular tida pela historiografia como hipotética manifestação de 

influência hispano-americana e que talvez agora  sua origem possa ser  mais bem 

determinada.       

                   Nossa intenção aqui não é negar a influência da cultura “mestiça”, originária 

da Hispano-América, na região paulista durante os primeiros tempos coloniais. O que 

pretendemos é tão somente  delimitar  melhor  os contornos  e  a  intensidade  dessa  

influência. Pelo que descobrimos, os macaquinhos do painel do  retábulo de Nossa 

Senhora  do  Desterro podem não constituir um bom exemplo da presença do artesão 

da América espanhola em terras paulistas.  

                  Ao analisar formalmente o painel paulistano, não reconhecemos nele 

nenhum aspecto plástico que possa estar de algum modo relacionado com a arte do  

chamado  Barroco mestiço. 

                   De acordo com nossas pesquisas, o macaco era uma figura presente em arte 

religiosa europeia desde ao menos o século XII, tornando-se a partir da Renascença até 

o século XVIII um motivo frequente na arte profana do Velho Continente. 

                 Em Portugal, ao longo do século XVII, há exemplos de macacos tanto em 

azulejos, quanto em outros objetos. E no Brasil, vimos também que o viajante inglês 

John Luccock, no início do século XIX, chegou a encontrar, em Minas Gerais, macacos 

pintados nos pilares de um pavilhão de jardim que abrigava um presépio.  

                    Essas constatações nos afastam da hipótese levantada pela professora 

Aracy Amaral de que a presença dos macaquinhos no painel de um dos retábulos da 

antiga igreja do Colégio pudesse ser sinal da influência da arte andina entre nós.  

                   Segundo o nosso entendimento, a descoberta de uma importante 

publicação jesuítica de origem europeia, editada pela primeira vez em 1663, 

provavelmente existente na biblioteca de todos colégios jesuíticos do Brasil, inclusive o 

dos padres de São Paulo, trazendo no frontispício do primeiro volume uma ilustração 

que continha macacos, sendo um deles barbado, como havia no referido painel, 

parece demonstrar que essa representação bem poderia ter sido a fonte iconográfica  
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inspiradora de uma eventual obra  executada por  um  artífice local,  sob  a  supervisão 

dos padres da Companhia.      

                  A origem étnica deste artesão poderia certamente ser indígena ou mestiça, 

pois esse tipo de mão de obra continuaria sendo ainda muito utilizado em São Paulo 

até início do século XIX, conforme documentos do tempo do capitão general Franca e 

Horta (1753-1823) (CAMPOS, 1997/2013, cap.2, p.167 e 168).  

Isso parece confirmar, em nossa opinião, mais uma vez, o que vários 

pesquisadores vêm desde muito tempo demonstrando. Que durante o período 

colonial, a imprensa do Velho Mundo, por meio dos livros ilustrados e das estampas 

avulsas criadas por artistas da Alemanha, da Itália, da Espanha e sobretudo de Flandres 

(KEMP,2000,p. 294), exportadas para a América Latina e aí amplamente divulgadas, 

influenciaram fortemente as artes latino-americanas, seja na Nova Espanha (atual 

México), em importantes centros do Peru e em pequenas localidades da Meseta del 

Collao, seja em algumas cidades do Brasil. 

 Tal influência artística abrangia a pintura religiosa decorativa das igrejas, a 

imaginária, a arquitetura religiosa e a civil, e como vimos aqui, pode ter inspirado até 

mesmo uma modesta talha de uma antiga igreja paulistana. 
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