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Com esta chamada para artigos pretende-se reunir 
em livro os contributos de investigações  
recentemente concluídas, ou em curso, que versem 
sobre a arquitetura, as artes decorativas, a arte 
efémera, a escultura e a pintura, no âmbito do 
mundo luso-brasileiro, na Idade Moderna. Para 
além da conexão histórica/geográfica entre ambos 
os territórios e os seus povos, já alvo de continuas 
reflexões e estudos, pretende-se com o lançamento 
deste tema agregar investigadores e produzir um 
corpus ensaístico, onde se apresentem e debatam 
múltiplas perspetivas de aproximação às linhas 
temáticas da publicação.  Depois de vários anos de 
trabalhos intensivos, encontros e publicações sobre 
a arte luso-brasileira, de que foram expoentes mais 
visíveis os Colóquios Luso-Brasileiros de História de 
Arte, organizados entre Portugal e o Brasil (1990-
2014), os tempos mais recentes, por condicionantes 
várias, não têm dado lugar a mais amplos encontros 
entre os historiadores de arte de ambos os países, 
com significativo impacto no âmbito editorial. Com 
esta publicação pretendemos mitigar algumas 
vertentes desta lacuna e colocar em diálogo vários 
autores em torno de temas que têm vindo 
recentemente a surgir ou a ser alvo de novas 
abordagens e leituras. 
 
 A disseminação do conhecimento nestas 
áreas de trabalho, que congrega, essencialmente, 
mas não só, investigadores do mundo ibero-
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americano, torna-se fundamental para solidificar 
cientificamente os estudos mais recentes, bem 
como para alcançar novos interlocutores e novos 
públicos. O contacto entre os vários 
participantes e o conhecimento mútuo das áreas 
de estudo de cada um favorece, também, o 
avanço das pesquisas, que amiúde se 
entrecruzam. Destes encontros podem surgir 
ainda a criação de redes de trabalho e de futuras 
colaborações, que se revelem em mais 
desenvolvidos e impactantes projetos de 
investigação. 
 
 Uma das correntes estéticas influente, 
plenamente aceite e vivida como forte elo entre 
os dois territórios foi o Barroco. A sua ampla 
implementação na Metrópole e na América 
Portuguesa, Brasil, deu origem a um diálogo de 
formas, baseado em múltiplos modos de 
conceção e criação artísticos. As influências da 
arte europeia, maioritariamente italiana e 
francesa, filtradas pela sensibilidade e o 
entendimento portugueses geraram obras de arte 
de arquitetura, de pintura, de escultura, mas 
também de artes decorativas e de arte efémera, 
numa fase inicial produzidas na metrópole, que 
rapidamente se consolidaram como matrizes a 
serem mimetizadas.  
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Barroco luso-brasileiro 

ENREDARS 

1

Neste processo, as formas, a composição e a 
plasticidade das obras futuramente produzidas, 
mantendo o essencial da matriz, reinventaram-se ao 
sabor de outros entendimentos e sensibilidades. No 
cerne deste movimento esteve sempre presente, 
como polo agregador, a forte presença da Igreja e os 
seus objetivos e orientações para a implementação 
da vivência católica nos novos territórios 
portugueses. 
 
 A criação de uma identidade artística 
própria no Brasil, partindo dos modelos 
fundacionais barrocos reinóis, permitiu também às 
comunidades locais o desenvolvimento do 
sentimento de pertença, de integração e de 
emancipação. 
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 É em torno destas questões enunciadas e 
de outras confluentes, que esta chamada de 
artigos se articula. A montante da imediata 
divulgação de novos estudos e da interação entre 
investigadores, pretende-se implementar um 
debate profícuo e cientificamente comprometido, 
útil enquanto ferramenta de esclarecimento e de 
intervenção num património, que, em muitos 
casos, se encontra esquecido e em perigo de 
destruição, mas dotado de inúmeras 
possibilidades de conhecimento e fruição. 
 
 Áreas temáticas: 
• ARQUITETURA 
• ARTES DECORATIVAS 
• ARTE EFÉMERA 
• ESCULTURA 
• PINTURA 
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Este estudo aborda a forma de instalação e organização das oficinas de talha 
itinerantes, maneira de organização profissional relativamente comum no 
Brasil Colonial. Para tanto, utiliza-se como estudo de caso a trajetória de 
Guardiano José das Chagas (Rio de Janeiro, ca.1744 – Guaratinguetá[?], após 
1809), entalhador nascido no Rio de Janeiro e que se estabeleceu com oficina, 
sucessivamente, em Parati e em Guaratinguetá, com obras nessas duas 
cidades e em povoações próximas. O registro de suas mudanças de município 
é um caso bastante interessante para se compreender como se davam as 
relações entre contratantes e os artífices contratados no Brasil de fins do 
século XVIII e inícios do XIX e as dinâmicas de confecção e entrega de 
obras de grande peso e volume, como os retábulos das igrejas das cidades 
mencionadas. 

Ofic inas i t inerantes ,  enta lhadores  nômades :  
Guardiano das Chagas ,  um enta lhador car io ca 
na Capi tania de  São Paulo  

Expoente da prataria barroca portuguesa, o altar de prata do 
convento da Encarnação foi realizado por alguns dos melhores 
ourives da cidade de Lisboa, durante as primeiras quatro décadas do 
século XVIII: Manuel Rodrigues Palmela, Luís Rodrigues Palma e 
Pedro da Silva de Oliveira. A sua participação na execução do altar 
(trono e sacrário) é agora revelada através dos contratos assinados 
com a irmandade das Escravas do Santíssimo Sacramento, que na 
capela-mor da igreja tinha a sua sede.  

O altar  de  prata do convento da Encarnação ,  em 
Lisboa 

Os sacri monti (montes sagrados) reproduzem, de forma analógica, o monte 
Gólgota, como cenário à representação dos Passos da Paixão e da devoção à 
Santa Cruz. Após a Reforma Católica e no contexto cultural e artístico do 
barroco, os sacri monti, assumem uma crescente teatralidade, como estímulo à 
sensorialidade e à emoção. O estudo de caso dos sacri monti inicia pela 
unidade de análise matricial do monte de Varallo, a partir do qual são 
examinadas as unidades sucedâneas de Braga e Congonhas. 
Complementando a pesquisa bibliográfica, nos domínios da história da arte e 
da antropologia do fenómeno religioso, com a observação direta dos sítios, a 
investigação tem o propósito de identificar os tópicos identitários dos sacri 
monti, as particularidades arquitetónicas e paisagísticas do lugar e a forma 
como reflete a tradição da narrativa religiosa e da devoção popular 

Sacr i -mont i :  r epresentações  do Calvár io  nos  
montes  de  Varal lo ,  Braga e  Congonhas   

Arte fac tos  e  ar t i s tas  em movimento no espaço ibero -
at lânt i co  no per íodo barroco :  uma his tór ia  g lobal  
po l i c êntr i ca  

Acompanhar os circuitos trans-imperiais das pessoas, da riqueza, dos 
bens de consumo, dos artefactos e das obras de arte no espaço do 
Atlântico Sul na época colonial é de alguma forma escrever uma 
história global, que exige de nós uma perspectiva  descentrada e um 
questionamento dos lugares-comuns da historiografia tradicional. 
Com efeito, e focando-nos em exemplos da cultura material, algumas 
dessas circulações mostram-nos um mundo em movimento, 
articulado através de trocas globais e histórias conectadas, organizado 
em múltiplos eixos, e sustentado maioritariamente por redes 
informais de natureza transfronteiriça, em contradição com a visão 
tradicional de impérios imutáveis e de fronteiras impermeáveis. 

Títulos e resumos para o Livro 
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A historiografia luso-brasileira desenvolve-se no século XX, a par e passo 
com a definição da arte barroca colonial. Nesse período, a análise do azulejo 
como decoração na arquitetura, o reconhecimento da abertura dos pintores a 
influências exógenas, e a assunção positiva da divergência entre a periferia e o 
centro da Europa foram ideias primordiais para a definição do azulejo como 
um campo de estudos independente. De forma recorrente, a identificação do 
azulejo com os valores da arte nacional foi um tema central da investigação 
dos historiadores, entre as quais se destacam as obras de síntese de Mário 
Barata (1955), Reinaldo dos Santos (1957), Robert Smith (1968), João Miguel 
dos Santos Simões (1963-1979) e José Meco (1985 e 1993). 

Breve  panorama da his tor iogra f ia  do azule jo  em 
Portugal  e  no Bras i l  no sé cu lo  XX 

O jardim de Friburgo, construído pelos holandeses no Recife, Brasil, 
é um caso único de síntese entre as influências europeias e americanas 
experimentadas na América do Sul no século XVII. O lugar de 
Friburgo já era entendido como uma importante plataforma para a 
introdução de exóticos na Holanda. No entanto, defendemos uma 
mudança de perspectiva, uma vez que a circulação de plantas, objetos 
e ideias ocorria num movimento de vaivém. Segundo o 
enquadramento conceptual de Fabrizio Baldassarri e Oana Mattei de 
'jardins como laboratórios', este capítulo argumenta que o jardim 
brasileiro funcionou como um laboratório para um melhor 
conhecimento da flora e fauna americanas, mas também para a 
aclimatação de plantas mediterrâneas já introduzidas no Brasil pelos 
portugueses. Portanto, afirmamos que o jardim de Friburgo foi na 
verdade um ponto de fusão das culturas de jardins holandesa, 
brasileira e mediterrânea, sendo esta última introduzida sobretudo 

O Jardim do Palác io  de  Friburgo no Rec i f e :  uma ponte  
entre  a  Europa e  o  Bras i l  

Caetano Luiz de  Miranda e  Andrea Pozzo:  
p intura ,  quadratura e  arqui t e tura no Arraia l  do 

Neste trabalho pretendemos apresentar algumas contribuições sobre a 
produção artística de Caetano Luiz de Miranda, pintor e escultor que viveu 
no Arraial do Tejuco e provavelmente foi discípulo do já conhecido guarda-
mor José Soares de Araújo. Pelo inventário post mortem de Miranda pode-se 
constatar que é o único artista de que se tem notícia durante o período 
colonial e início do império a ter em sua biblioteca o tratado Perspectiva 
Pictorum et Architectorum do jesuíta Andrea Pozzo. As aproximações entre 
o tratado de Pozzo e a produção de Caetano Luiz de Miranda são evocadas 
nas estruturas de quadratura para os véus quaresmais (as "Sibilas") e também 
no oratório construído pelo artista, exemplos de que nos ocupamos. Com 
essas observações esperamos inserir o artista nessa rede de circulação de 
ideias que conectam o fazer artístico entre Europa e o Brasil colonial. 

Sacrár ios  es f é r i cos  entre  Lisboa e  Minas Gerais :  uma 
abordagem i conográ f i ca  e  e s t i l í s t i ca  

As normativas do Concílio de Trento (1545-1563) e as regras 
específicas delas derivadas, nomeadamente pelas constituições 
sinodais, replicaram-se por todo o mundo católico. A compreensão 
de como estas ações condicionaram a produção artística barroca luso-
brasileira de uma das peças fundamentais da liturgia: os sacrários, 
concretamente aqueles que adotaram a forma esférica em talha 
dourada, será um dos objetivos deste estudo. A sua fortuna 
iconográfica e estética alicerça-se nas grandes produções teológicas e 
imagéticas produzidas no seio da Companhia de Jesus, 
nomeadamente na sua igreja romana do Gesù. Esta estética, também 
replicada em Lisboa, na banqueta de prata que o ourives Frederico 
Ludovici desenhou e executou para os jesuítas do colégio de Santo 
Antão, que incluía um sacrário esférico, alcançou vasta fortuna e 
derivou de Lisboa para o resto do país, bem como para o Brasil. 
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Do poder  e  da ar te :  A casa de  Almendra  dos  
Cast i lho e  Távora Falcão e  Mendonça 

O palácio (Residência Senhorial ou Casa Nobre) dos Castilho e Távora 
Falcão e Mendonça - Viscondes de Almendra, situado em Foz Côa, é 
considerado um dos melhores exemplos da arquitetura civil da segunda 
metade do século XVIII, em Portugal, e representa a última das grandes 
construções barrocas da família Távora. A Casa de Almendra mantem-se na 
família desde a sua construção há 12 gerações sucessivas. 
 Monumento classificado como de Interesse Público, pelo decreto n.º 
129/77, DR, I Série, n.º 226, de 29-09-1977, a Casa de Almendra tem como 
património principal inicial o Palácio dos Viscondes de Almendra, com toda 
a área a que correspondem os jardins e anexos.  
 A Casa nobre de Almendra representa as Ordenanças de Almendra e 
Castelo Melhor, pela sucessão dos seus maiores Capitães-Mores desde 1600 
até 1824, os quatro vínculos de Morgados e o Viscondado de Almendra. A 
história da sua construção, intimamente ligada às  incursões da família no 
Brasil, lança novos desafios à investigação em torno deste conjunto 
arquitetónico. 

MAIS BARROCO...  



 

 

    

 

http://www.upo.es/ceiba/ 
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