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Visibilidade Possível – patrimônio pictórico jesuítico da Capela de São 

Miguel Paulista. 

A História da Arte é plena de superações, de formulações inusitadas ante as 

antigas hipóteses. A oportunidade que a História da Arte reservou para todos 

os envolvidos com o restauro atual da Capela de São Miguel, repete-se da 

mesma maneira que os pioneiros da conservação do nosso patrimônio tiveram. 

Não se pode apontar acasos. As pinturas que lá se conservam tem os seus 

conservadores ainda na gênese da nossa História da Arte. Primeiro, o jesuíta 

que soube delegar a um indígena o ato artístico do exercício pictórico mais 

simples: as pinturas e ou desenhos de ornamentos grotescos realizado em 

1622 (?). Seria natural assim pensarmos se não nos detivéssemos de maneira 

mais atenta o que só agora tem uma Visibilidade Possível. 

O segundo momento a ser celebrado é o ato tão barroco do velar uma verdade. 

Não seria arriscado comemorar este segundo nascimento, comum na História 

da Arte, quando obras são encobertas seja qual forem os motivos e a 

celebração do renascimento é tão importante quanto sua criação. Teria sido 

obra de Frei Mariano da Conceição Veloso o autor desta possibilidade de uma 

Visibilidade Atemporal? 

O terceiro momento foi o da Visibilidade Parcial. No restauro de 1939-41 

foram encontrados os vestígios de pigmentos por debaixo dos altares do arco 

cruzeiro. Que teria ocorrido com esta Visibilidade Parcial? Quanto mais 

estariam no barrado da nave, se ocultos tivessem sido por tijolos que 

suportavam a taipa? 

O quarto momento é o da Visibilidade Possível, neste tempo em que a 

tecnologia nos favorece e a revelação das pinturas (parece) se dá na 

totalidade. Não se pode falar em acaso mas de uma ação programada pela 

ação de pessoas sensíveis, atemporais, e que agora são reveladas em um 

tempo que tem as condições de voltar à gênese desta obra pictórica. 

A gênese e sua conservação no tempo. 
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A emoção do desvelar desta obra, quem sabe concebida na data que se tem a 

sorte de estar gravada, é grande, pois nos dá a oportunidade de sua 

contemplação em diversos níveis : a da direita, onde certamente ficava a 

imagem de São Miguel, o padroeiro e o da esquerda, com o nicho da 

Imaculada primitiva e as interferências franciscanas com a colocação de uma 

imagem maior da mesma invocação. No da direita, a conservação da pintura 

central, foi proposital, obra de mente sábia, que ao velar a obra concorria para 

sua integridade (atemporal). No altar da esquerda, a ação devocional daquele 

que interferiu, pulsou mais, interviu, mas não destruiu totalmente. 

A parte central, o nicho e o pequeno retábulo representado pelas quatro 

colunas, haviam ainda de sofrer outra ação, acima, com a colocação dos 

tijolos, lá expostos, e mais uma vez foi salvo. Retirada a parte superior, talvez 

em madeira pois seria difícil fazer um arco todo em taipa, a parte central mais 

uma vez ficou intata. Para precisar esta ação, mas o que importa agora é que 

quem a fez conservou a obra em questão, basta pesquisar a origem dos tijolos 

daquela região rica em olarias. A interferência na parte inferior, por detrás da 

mesa do altar, foi mínima, de curioso que riscou a taipa e a pintura que 

certamente fazia um barrado em toda extensão da capela. 

Visto que a conservação do tempo não pode ser vista como um acaso, mas 

como uma obra que mereceu todo respeito, pode-se especular  sobre a 

gênese. Isto se faz agora, pois se a ação dos guardiões da obra não ocorresse 

nesta sintonia atemporal, a ausência da obra sequer seria lastimada. 

A prática de se pintar um retábulo, ou este pequeno altar, antes que se fizesse 

de madeira, foi prática. Pode ser considerada como o provisório que ficou 

definitivo sejam lá quais forem as razões, desde econômicas até mesmo da 

práxis catequética embricada com o ensino das artes. Acima das suposições 

está a obra, sulcada primeiramente na taipa branda, técnica adaptada do 

afresco no suporte possível.  

O referencial do altar aponta para um modelo maneirista com inovações 

estilísticas de colunas torsas de obras barrocas do período do estilo nacional 

português. A busca estilística neste momento é secundária ante a possibilidade 
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de uma prática possível de ensino ou mesmo de feitura de obra com uma 

técnica renascentista feita pelo mais simples dos aprendizes na escala 

hierárquica da prática pictórica mural até o barroco. 

Pode-se pensar que estamos diante de uma parte apenas da pintura do altar 

que continuasse acima sobre madeiras e abaixo se nota nos vestígios de uma 

possível cidade a julgar pelas curvas de montanhas e triângulos com possíveis 

telhados de casas. Esta possibilidade aumenta mais a intrigante ação dos 

protetores desta parte central da pintura. Se tivesse sido durante a primeira 

grande intervenção do frei Mariano, mostra o valor da obra, da sensibilidade do 

frei em transformar um espaço tipicamente jesuítico em franciscano. Ao colocar 

os dois altares nos cantos, de plantas triangulares, retos, confirmou o 

pensamento de singeleza e simplicidade, talvez não querendo competir com a 

simplicidade (porém sensível) do retábulo-mor. Aquele colado â taipa e este 

distante o possível para não ferir totalmente com a pintura. O frei teria agido 

como guardião da obra, renovador do espaço jesuítico para o franciscano. 

Sabe-se que o espaço arquitetônico jesuítico reservava a parede do arco 

cruzeiro para um nicho, ou altares de frente para os fies, a lá se expunha 

relíquias ou mesmo o santo protetor. No retábulo mor, o ostensório ficava 

acima nos degraus e abaixo, no retângulo que aqui se nota, pinturas referentes 

ao tempo litúrgico. Os franciscanos tem os altares na nave, junto ao arco 

cruzeiro, e tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, com planta triangular 

ocupando espaço tanto da parede lateral como do arco cruzeiro. 

O suporte precário. 

A estrutura que deveria suportar todo o madeiramento do retábulo, é adaptação 

há esta hipótese acima esboçada. O resultado, agora é saudável pois a pouca 

sustentação da estrutura na parede possibilitou a conservação da pintura mas 

acarretou uma sobrecarga das tábuas que passaram a agir como estrutura em 

si do retábulo. No caso do altar da esquerda, isto não ocorreu pela função de 

abrigar uma imagem maior, e como disse, o devocinal superou o racional da 

conservação do patrimônio que os franciscanos tinham legado dos jesuítas. A 

interferência foi mais intensa e parte da obra perdeu-se. 
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Teria colaborado este retábulo para a conservação das pinturas? Sim, e sua 

“precariedade” pode agora ajudar mais uma vez na visibilidade possível da 

obra. A pintura que lá se encontra, teve várias fases de reforço da 

pigmentação. Esta prática da repintura das pinturas sobre taipa, durante 

tempos foi comum nas igrejas do altiplano boliviano. Não sei se aqui seria tão 

diferente. Ao olhar as pinturas, há possibilidade de se ver a olho nu que várias 

camadas foram sobrepostas intencionalmente na mesma coloração. É a este 

fato que me refiro que as pinturas destes retábulos – seria difícil me referir 

como trompe l`oeil, pelo seu caráter de extrema simplicidade resultando uma 

pintura planar – serem de um prática de ensino tanto pictórica como de um ato 

de embelezamento da ornamentação da igreja. Esta acumulação teria 

concorrido para criar uma camada mais espessa e não se desprender. 

A conservação e visibilidade possível 

No que refiro ao quarto momento da sobrevida destas pinturas deve-se ampliar 

para a Visibilidade Possível e integral. Se frei Mariano teve esta sensibilidade, 

porém a opacidade matérica da madeira foi um imperativo para a 

transformação espacial e conceitual do modo nostro jesuítico para o devocional 

franciscano, apenas acoplando o retábulo à estrutura da taipa a abrigar o 

legado dos inacianos, a sua Visibilidade Possível deve ser um dos pontos 

cruciais deste restauro. Se a estrutura não danificou a pintura mas 

comprometeu seus elementos (tábuas), a solução a ser apontada seria a 

conservação das duas possibilidades que o tempo permitiu : o jesuítico com o 

retábulo pintado e o franciscano com o retábulo “móvel”. Para que isto ocorra, a 

solução tecnológica de dar sustentação ao retábulo franciscano e Visibilidade 

Possível ao jesuítico, pois os dois foram feitos para serem contemplados, deve 

ser a solução mais racional e sensível.  

Deixar velado o que foi visível por mais de 150 anos, e continuar invisível o que 

foi sensivelmente encoberto (e conservado) por mais de 200 anos, seria 

insensibilidade do nosso modo de pensar a conservação de um bem desta 

importância. Sua importância pode ser confirmada, estudada e debatida. Sua 

visibilidade porém está no mesmo nível que sua conservação, dos atos 
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sensíveis de seus guardiões, que a partir deste momento de sua revelação 

total passamos a fazer parte desta atemporalidade que faz o sentido da 

investigação  da História da Arte.  

 

Percival Tirapeli 
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