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AVALIAÇÃO FINAL 

 

As pinturas murais da capela de São Miguel Paulista. 

 
Neste relatório de avaliação final sobre as pinturas murais da capela de São 

Miguel, executo-o em três movimentos – Gloria, Te Deum e Réquiem. Cada qual 

sobre um momento específico: o Gloria por sua redescoberta; o Te Deum em 

agradecimentos pelos esforços de todos os envolvidos na visibilidade das 

pinturas e o Réquiem pelo ato burocrático que levou à clausura das pinturas. 

O GLORIA 

 
As pinturas da capela de santo Antônio em São Roque. 
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Quando Mário de Andrade foi pressionado por Rodrigo Melo Franco de 

Andrade para escrever um artigo (A capela de Santo Antônio) para o primeiro 

número da Revista do SPHAN, o literato encontrou nos escombros da capela 

do sítio de Santo Antônio em São Roque, restos de pinturas nas tábuas dos 

forros. Foram estas pinturas consideradas por Mário, o que havia naquele 

momento de melhor naquelas ruínas do sítio. 

Como pintura, o que interessa grandemente são as decorações dos tetos. Todas elas admiráveis, apesar do 

estado ruinoso em que se acham, ainda proporcional a este interior silencioso e desengonçado, o seu timbre 

mais sincero de suntuosidade. Saborosamente patinadas pelo tempo, embora conservando ainda a claridade 

de suas cores, são do melhor tipo de decoração figurativa. Representam aliás a decoração de tetos que era 

usada mais frequentemente na região, e que difere bastante da das igrejas maiores do Brasil    Nestas 

decorações da capela de Santo Antônio, que repetem as do oratório do Sítio Velho e talvez seja do mesmo 

pintor, apenas bem no centro do teto da nave há um pequeno painel com figuras. Na da parte do altar-mor 

o painel, menor ainda, não tem figuras humanas, mas, entrelaçadas, uma cruz, um ramo de lírios e um 

livro. No do teto da sacristia provavelmente se repetia também um pequeno painel sem representação 

antropomorfa, pelo que se pode presumir.     Pelo que ainda existe destes tetos bonitos, considero-os possíveis 

de restauração quase completa o que deve ser feito (Andrade, pgs. 28/29). 

 
Continuou o literato a investigar outras pinturas que talvez pertencessem a 

antiga capela e até tivessem servido de modelos para o retábulo (o que o autor 

não está errado pois as pinturas e desenhos – retábulo em perspectiva – 

serviam de modelo para os altares entalhados de ouro). Procurou-as em Itu, 

sem contudo encontrá-las. Porém, sua paixão pela capela levou-o à compra do 

sítio e posterior doação pela família à União. 

Este artigo com desenhos de Luis Saia mereceu o elogios de Rodrigo Melo 

que o apontou como modelo naquele alvorecer das pesquisas sobre os 

monumentos históricos do Brasil e em especial para São Paulo onde os 

monumentos são excassos. 

Em seguida Mário recebeu outra incumbência para escrever sobre o padre 

Jesuíno do Monte Carmelo, o que o fez até o final de sua vida em 45. 
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Novamente a pintura o encantou e viu naquela pintura da nave da Ordem 

Terceira do Carmo em São Paulo, o que deveria ser tombado ou não. 

Vaticinou que sob aquelas pinturas – visão central com uma Virgem do 

Carmo – estaria a verdadeira pintura com as pinceladas do artista santista. 

Chamou-se de Pintura Invisível, e que na primeira década deste século foram 

descobertas e restauradas no mesmo período em que se redescobriam as 

pinturas de São Miguel. 

Evocar Mário é necessário. Este mulato de sacristia fez as descobertas dos 

tesouros da arte colonial paulista que só agora trilhamos para um 

aprofundamento. Setenta anos depois de tais percepções de Mário é que 

alguns monumentos se tornaram visíveis. O Gloria de Mário foi harpejado, 

que de onde estiver, ecoa em nossas mentes para que encontrem as soluções 

plausíveis para nosso patrimônio. Evocar Luis Saia é também fundamental 

pois tutelou os dois monumentos mais antigos de São Paulo – as capelas de 

Santo Antônio e de São Miguel. Naqueles tempos heroicos onde praticamente 

a arquitetura é que era a finalidade de preservação – caso contrário hoje 

seriam ruínas – também foram cuidadas as pinturas encontradas naquela 

capela de Santo Antônio e guardadas com restrição pelo Iphan as de São 

Miguel. 

O restauro das pinturas de São Roque, do forro da nave, capela-mor e 

sacristia, além do retábulos foram realizados na década de 1980. 

Pinturas de São Miguel – descoberta e ocultamento na década de 40 

 
O Gloria continua com acordes mais graves para as pinturas encontradas na 

Capela de São Miguel que não tiveram o mesmo destino. Foram levadas ao 

ostracismo por setenta anos. Não se sabe se Mario, tão amigo de Saia, soube 

da existência das pinturas por detrás dos altares. Se não fossem realizados 

restauros na capela, até quando as pinturas ficaram apenas na esfera mínima 
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do Iphan? Seria necessário saber o porquê desta atitude de um órgão de 

manutenção dos monumentos e sua difusão cultural. 

Resumindo para maior esclarecimento sobre São Miguel : as pinturas murais 

foram executadas sobre as taipas das paredes do arco cruzeiro emoldurando 

os dois nichos escavados na taipa em data posterior a sua execução de 1622. 

Seguiu o modelo modo nostro jesuítas de se fazer as capelas em arquitetura chã. 

Uma entrada sob o coro, uma nave ampla com mesa da comunhão antes do 

arco triunfal e capela mor rasa com retábulo. Na parede do arco, foram 

abertos nichos posteriormente da construção. Outros nichos foram abertos na 

sacristia para guardar os vasos sagrados, os dois da nave para São Miguel e 

outro para a Virgem e outro menor do lado direito perto do altar. Este 

modelo se repete em Itaquaquecetuba e Freguesia da Escada nas adjacências e 

em outras capelas da atual grande São Paulo. 

Depois da expulsão dos jesuítas em 1759 a capela foi administrada pelos 

franciscanos tendo a frente o frei Mariano da Conceição Veloso que a 

renovou com o alteamento da cumeeira e a colocação de dois altares no arco 

triunfal e paredes laterais no espaço do presbitério junto à mesa de comunhão 

( ver relatório anterior sobre as reformas franciscanas). Com a colocação 

destes altares simplificados – não há nada neles que os transformem em peças 

artísticas - foram encobertas as pinturas - altares em perspectiva. Atitude louvável 

por reconheceram um testemunho a ser preservado para futuras gerações, 

como maneira de construção jesuítica. 

Com o tombamento da capela pelo Iphan em 1938 seguiu-se o restauro sob a 

direção de Luis Saia, que o elevou a símbolo da cultura jesuítica na terra dos 

bandeirantes junto com a capela de Santo Antônio. Naquela ocasião foram 

descobertas as pinturas parietais dos jesuítas por detrás das tábuas dos altares 

feitos pelos franciscanos. Foram fotografadas e encerradas novamente e ficou 

na esfera restrita do Iphan, poucos sabiam do tesouro oculto por falta de 
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condições técnicas de restauro. Em 2002 tiveram início das novas obras para 

restauro e em 2007 quando de removeu parte dos altares franciscanos 

reapareceram as pinturas ao redor dos dois nichos das paredes do arco. 

Ampliando a remoção das tábuas dos altares as pinturas apareceram em sua 

integridade. 

Em 2011 foi elaborado um projeto para o restauro das pinturas e estudos 

sobre as possibilidades de sua visibilidade tanto em ocasiões especiais como 

permanente. Foi organizado um simpósio sobre estas possibilidades e 

convidados os órgão competentes – Iphan e Condephaat - para a explanação 

dos estudos que foi enviado ao Iphan para deliberação.   O Iphan teve a 

mesma atitude depois de 70 anos : não se encontrou uma solução viável, 

fecha-se e abre-se em ocasiões especiais. Em termos de época de comunicação 

livre e direito à informação, é difícil de estabelecer a distinção entre as duas 

atitudes. Difícil atitude do órgão quando permitiu estampar a descoberta em 

sua recente publicação comemorativa dos 70 anos. 

GLORIA pela criação e permanência das pinturas. 

 
O Gloria é de exaltação pela criação da obra encontrada. Os especialistas que 

se deparam com ela exultaram e viram a possibilidade de sua visibilidade 

como um tesouro desvendado diante da escassez das pinturas murais no 

Brasil. Depois ampliou-se esta visão para todo o Cone Sul incluindo as misiones 

jesuíticas do Paraguai e Argentina também carentes de pinturas parietais. 

Os estudos sobre a excepcionalidade da obra foram elaborados e divulgados 

em artigos e publicações especializadas sobre o restauro da capela. A relação 

entre o modelo da igreja do colégio de São Paulo foi o primeiro aventado 

quando uma coletiva da imprensa foi organizada em 2011. Continuando a 

possível datação do altar em perspectiva, o relator datou de finais do século 

17, segundo características estilísticas. Foi organizado um encontro com os 
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especialistas e as pinturas apresentadas como únicas em sua integridade no 

Brasil daquele período. Visitas de especialistas se seguiram e de estudiosos de 

arte sacra. 

Tamanho interesse vem do fato primeiro de ser ímpar como suporte – taipa – 

e de preservação graças a visão do franciscano que viu naquela expressão 

pictórica um testemunho daqueles jesuítas catequizadores. Se sem valor, seu 

apagamento da história seria imediato. Este momento pode ser valorizado 

como o a glória de sua criação, portanto seu segundo nascimento. 

Porém a glória maior em si é aquele momento da criação entre o encontro das 

culturas europeia com os silvícolas. Os jesuítas adaptaram todos os métodos 

do ensino da catequese – os autos de Anchieta, as matérias empregadas nas 

construções das capelas, os cantos e danças para as procissões, a língua tupi 

que passou a ser escrita, ensinaram as letras e as artes. As pinturas de São 

Miguel são testemunhos deste encontro na cidade que de isolada nos século 

coloniais passou a capitanear a economia e progresso da América Latina. 

TE DEUM 
 

As primeiras pinturas de forros paulistas a serem salvas estão na Capela Velha 

dos carmelitas em Itu. A autoria ainda está para ser desvendada. Em São 

Paulo, Te Deum pelas pinturas em caixotões que sobraram contando a vida de 

santa Teresa, obra de Jesuíno, trasladada do antigo monastério das freiras para 

os corredores dos terceiros carmelitas paulistanos. A grande tela do forro da 

Sé de São Paulo, de Almeida Júnior, conservada e restaurada no Museu 

Paulista. Foram movimentos ensaiados com os acordes dissonantes da 

modernidade quando o centro histórico da capital foi assolado pelas 

demolições da Sé, São Pedro, Recolhimento de Santa Teresa e conventos 

carmelita e beneditino. Na ocasião salvou-se apenas o medalhão de São Bento, 

obra de Patrício da Silva Manso. 
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Voltando para o interior, sem saber a proveniência, o forro da sacristia dos 

terceiros carmelitas de Mogi das Cruzes, salvo de alguma igreja talvez 

franciscana do Vale do Paraíba (talvez Taubaté?), se encontra em ótimo 

estado, com o frescor das primeiras pinceladas com pássaros e frutos em 

porcelanas chinesas, no vestíbulo da sacristia. As pinturas dos oratórios das 

fazendas do Piraí em Itu e Feiticeira na Ilhabela, restauradas pelo Museu de 

Arte Sacra de São Paulo em 2004 (Tirapeli, 2004). 

No final do século XX, o restauro da pintura do retábulo de Santo Alberto, 

um São João, do século XVII, tão antigo quanto o Cristo na coluna (1652) da 

portinhola do sacrário da capela da freguesia da Escada em Guararema. Estas 

duas pinturas, certamente jesuíticas, formam uma trilogia com as pinturas de 

São Miguel. Estas porém com uma complexidade maior devido o suporte 

taipa de pilão. Na Escada, está o Cristo, visível no sacrário e o São João, 

exposto no Museu Carmelita de Mogi. 

Neste século, méritos sejam dados às descobertas das autorias das pinturas 

dos forros de Mogi das Cruzes, Manoel do Sacramento para o Êxtase de Santa 

Teresa na nave e Antonio dos Santos para o medalhão da Virgem do Carmo na 

nave. Busca-se a autoria de Santo Elias na nave da igreja dos primeiros. Aos 

restauros das pinturas da igreja da Boa Morte, na rua Tabatinguera, próxima a 

Ordem Terceira do Carmo paulista – forros da nave, da capela-mor, do coro, 

obras de Jesuíno e da Virgem do Carmo na sacristia da mesma igreja, obra do 

mestre de Patrício da Silva Manso, mestre de Jesuíno. Às descobertas dos 

ornamentos pictóricos dos forros das naves de São Francisco e Santo Antônio 

também na capital. 

Com acordes lentos como um adágio, sons acinzentados e gosto terroso nas 

vozes, todo o acervo imagético e pictórico da igreja da Ordem Terceira de São 

Francisco aguarda o brilho dos altares e o retorno das celebrações naquela 

igreja considerada retentora do maior acervo pictórico paulista. Duas pinturas 
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de forro de Patrício aguardam o restauro. Assim como as pinturas dos forros 

carmelitas de Mogi das Cruzes. 

REQUIEM 
 
A pintura colonial paulista tem acordes dissonantes. Olhou-se tardiamente 

para as visões das pinturas ilusionistas que ainda chegaram até no século 

modernista. Algumas sequer foram encobertas pela fuligem da industrialização 

– o primeiro caso foram as pinturas de José Patrício da Silva Manso no 

mosteiro beneditino paulista. Foram salvas as telas hoje no mosteiro de 

Sorocaba e uma cena do forro que se encontra no claustro com São Bento e as 

regras. 

A segunda, mais dramática, do mesmo autor no forro dos carmelitas paulistas 

quando em 1927 foi demolida a igreja e o convento. Sequer há fotografias. O 

terceiro foi em Sorocaba, restando do convento das freiras reclusas apenas 

fotografias. 

O quarto movimento, lento, quando as pinturas de Jesuíno no forro da nave 

dos carmelitas ituanos foram encobertos por tintas nefastas. Apenas parte de 

Santa Teresa envolta por um grande manto mortuário, cinzento a ocultar toda 

a colorística de Jesuíno, cantado por Mário de Andrade. 

Em seguida, um Requiem com acordes de violas, as tábuas pintadas do Sítio 

Mandu, ainda em compasso de espera para sua montagem. 

 
 
 

 
Réquiem – de corpo já ausente 

 
Sobre as pinturas de São Miguel veio de uma decisão técnica do Iphan em 

fechar as pinturas, recolocar os altares para preservar a visualidade franciscana 
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já na memória do povo e abrir em duas ocasiões especiais para o público. A 

descoberta seria apreciada por meio mediático, didático com fotos e vídeo. A 

solução apresentada pelos técnicos do restauro não fora acatada por não 

apresentar solução plausível para o deslocamento do altar. O aparato proposto 

não satisfez o técnico do Iphan que ao invés de estudar outro, propôs a 

remontagem do altar. Não se propôs outra solução a não ser a remontagem 

do altar quando não era esta a proposta, e sim a visibilidade das pinturas, 

desejo de especialistas (segundo o encontro) e expectativa da comunidade. 

Foi organizado um ano antes um encontro para apresentar para os 

especialistas tanto as pinturas como a solução viável para sua visibilidade. O 

órgão competente não se manifestou (já foi apontado em outro relatório). 

Passada a expectativa da solução o laudo de apreciação foi contrário sem 

apresentar uma solução plausível para a visibilidade frequente e até mesmo 

contínua. Assim a capela de São Miguel fica privada de se tornar o exemplo 

único no Brasil por apresentar estas obras parietais. Se a base do altar fosse 

fixa, o corpo sem dúvida poderia ser móvel. 

Voltamos a aquela solução do fechamento das pinturas, instalação do altar 

para completar a visualidade franciscana em detrimento da visualidade original 

jesuítica que norteara todos os outros restauros onde os acréscimos de torres, 

puxados, pisos foram removidos em nome de um restauro que levasse o mais 

perto da originalidade. O único avanço foi a sustentação autônima do altar 

sem encostar nas paredes. 

Quando as soluções sofisticadas e até onerosas marcam a presença em países 

latinos nossa solução foi cerrar pela segunda vez as pinturas jesuíticas. Sem 

dúvida está em desacordo com tudo o que se tem feito inclusive em São Luis 

do Paraitinga refazendo por completo a capela das Mercês arrasada pelas 

enchentes de 2010. Vai em descordo do restauro da pintura dos carmelitas 

terceiros de São Paulo que se removeu a pintura visível do século XIX e se 
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investiu na busca da originalidade da pintura de Jesuíno. Vai em desacordo 

com os restauros do retábulos paulistas de Santo Amaro que estavam 

desmontados no acervo do Museu de Arte Sacra e com fotos do Iphan, foram 

remontados e entregues ao público que busca a historia colonial paulista. 

Bastariam estes três exemplos para justificar que o Iphan é competente em sua 

soluções e que neste caso faltou um amadurecimento para uma solução que 

foi levada para o futuro. Perdem todos os que lutaram durante anos pelas 

soluções tão acertadas em todo restauro da capela. Perdem todos os que a 

visitam agora a capela como espaço museal. Perde São Paulo que vê fechada a 

redescoberta da pintura, em uma atitude retrógada e que fora justificável a 

setenta anos atrás. Perde a tecnologia de restauro que foi motivo de soluções 

tão complexas como a Reconquista de Congonhas na década de 50. Perde o 

povo brasileiro inferiorizado na conservação de sua história e cultura. 

O que mais chama a atenção nesta solução do Iphan é o fato de que o 

exemplo da igreja de Anchieta no Espírito Santo de nada valeu com avanço 

no conceito do que deve ser preservado, o que deve ser visível e se o altar de 

São Miguel é mais importante – em todos os sentidos – que as pinturas. 

Como apontei no relatório anterior, em Anchieta o altar mor foi removido em 

detrimento das pinturas como testemunho do momento jesuítico e não os 

acréscimos dos séculos posteriores. O relator não mostra sequer um item do 

porque preservar aqueles altares franciscanos. Não propõe uma solução viável 

a não ser a mesma negativa de 70 anos atrás. A coragem do restauro, da 

arqueologia que moveu os técnicos do Iphan do Rio de Janeiro, não ocorreu 

com a capela irmã, fundadas ambas por Anchieta. E mais, aqui em São 

Miguel, o estado de originalidade está mais preservado e lá (vide revista Iphan 

1998), e que tiveram uma intervenção maior pois o suporte parietal – com 

pedras – assim o permitiu. 
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Um Gloria a quem fez as pinturas. Um Te Deum aos que a conservaram 

quando do apagamento da memória jesuítica. Um Réquiem para a não solução 

para sua visibilidade permanente. Cabe sem dúvida um diálogo para se chegar 

em um consenso sobre a visibilidade permanente da pintura e não apenas 

recursos áudio visuais e duas visitas anuais em ocasiões especiais para se ser as 

pinturas. Basta ver o numero de visitantes anuais no espaço museológico e 

quantificar os cidadãos que serão privados da visão destas pinturas feitas na 

gênese da nossa cultura. 

Relator                 

Prof. Dr. Percival Tirapeli 

No final de agosto foi realizada uma visita técnica com a diretora do Iphan de 

São Paulo e com o técnico que deu seu parecer. 

No mês de setembro 2012 foi realizada uma visita com um técnico da 

Formarte, dois restauradores do Ateliê Julio Moraes, acadêmicos da 

FAU/USP e IA/Unesp, e este relator, acompanhando um visita do Diretor 

dos Arquivos dos Jesuítas em Roma, Padre Morales. Impressionado com o 

restauro arquitetônico, observou atentamente a exposição da imagem da 

Virgem sem o restauro finalizado (sem o rosto), e sem dúvida, admirado pelas 

pinturas de perspectiva e o excelente projeto museográfico. Já se sabia do 

fechamento das pinturas com o altar remontado. Morales destacou a 

simplicidade e singeleza dos altares franciscanos – concorda que não há o que 

apontar de artístico neles - que cobrem as pinturas, além da possibilidade de 

estar fixa a base do retábulo e a mobilidade no corpo do mesmo. Ainda, 

debruçou-se sobre as cariátides da mesa de comunhão e apontou que era um 

raro exemplar de integridade e visualidade das capelas catequéticas jesuíticas. 

Por fim deu uma entrevista sobre o assunto para a TV Gazeta, que fazia 

matéria sobre o aniversário do bairro de São Miguel. 
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Visita de Padre Martin M. Morales, diretor dos Arquivos dos Jesuítas em Roma, às pinturas 

de São Miguel em 14 de setembro de 2012. 
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