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RESUMO: Este artigo trata do resgate dos painéis parietais barrocos da capela-mor da 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária de Itu, cidade histórica do interior do estado 
de São Paulo. Executados nas últimas décadas do século XVIII, provavelmente pelo mestre 
pintor José Patrício da Silva Manso ou pelo padre Jesuíno do Monte Carmelo, as 
composições representam cenas do Antigo Testamento em tons monocromáticos de azul 
sobre fundo branco – lembrando as pinturas sobre madeira recortada imitando azulejos 
existentes em outras igrejas do período colonial brasileiro, porém, inédita na produção 
artística paulista dos setecentos.  

 
Palavras-chave: pintura colonial paulista; arte sacra paulista; Jesuíno do Monte Carmelo; 
José Patrício da Silva Manso; igrejas paulistas. 
 
 
ABSTRACT: This article deals the discovery of the Baroque parietal panels in the main 
chapel of the Church of Nossa Senhora da Candelária in Itu, a historic city of São Paulo 
state. Performed in the last decades of the eighteenth century, probably by master painter 
José Patricio da Silva Manso or by the priest Jesuíno do Monte Carmelo, the compositions 
depicting scenes from the Old Testament in monochromatic shades of blue on white 
background - recalling the paintings over wood that imitates tiles existing in other churches of 
Brazilian colonial period, but until now have not been found in the paulista artistic production 
of the 1700’s.  
 
Key words: São Paulo colonial painting; São Paulo sacred art; Jesuíno do Monte Carmelo; 
José Patrício da Silva Manso; paulista churches. 
 

A histórica cidade paulista de Itu1 apresenta expressivo conjunto barroco, formado 

principalmente pelas igrejas setecentistas e oitocentistas lá preservadas, sendo até 

conhecida pela alcunha de “Roma brasileira”, por conta da importância que os 

templos, as irmandades e a religiosidade extrema tiveram na formação e no 

desenvolvimento econômico da região. Chegou a possuir, durante o período 

colonial, dois grandes conventos: o de São Francisco, fundado em 1692, e o de 

Nossa Senhora do Carmo, fundado em 1719; além de capelas dedicadas ao Bom 

Jesus, Santa Rita, São Benedito, Nossa Senhora do Patrocínio, Senhor do Horto e 

São Lázaro, entre outros.  
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Figura 1. Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária de Itu / SP (2005). 

Construção de 1780, com fachada remodelada no final do século XIX por Ramos de Azevedo. 

Imagem disponível em http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Igreja_matriz_de_Itu.jpg 

 

Dessa relação de templos ituanos, é notória a importância para a história da arte 

paulista a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária (figura 1), cuja atual 

edificação data de 1780.2 Internamente, esta apresenta representativos exemplares 

de talha (retábulos, púlpitos e tribunas), imaginária e pinturas (figura 2). A capela-

mor é ornamentada por riquíssima composição no teto e doze grandes painéis 

representando cenas da vida de Cristo e de Maria (figura 3). Essas pinturas foram 

executadas, em parceria, por aqueles considerados os dois maiores pintores do 

período colonial paulista: José Patrício da Silva Manso (1740-1801) e o padre 

Jesuíno do Monte Carmelo (1764-1819).3  

 

Figura 2. Interior da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária de Itu / SP. 
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Fotografia de Rogério P. D. Luz (2009) 

 

Figura 3. Detalhe da parede lateral da capela-mor da Igreja Matriz de N. Sra. da Candelária de Itu. 

Entre os quadros, os painéis parietais de autoria padre Jesuíno do Monte Carmelo (?) que lembram 

os painéis de madeira recortada que imitam azulejos. Fotografia do autor (2014). 

 

O historiador Carlos Cerqueira, da 9ª Superintendência do IPHAN de São Paulo 

(9ªSR/IPHAN), ao estudar a obra de José Patrício e de Jesuíno do Monte Carmelo, 

levantando fontes primárias sobre a ornamentação da Matriz de Itu, apresentou uma 

cronologia da pintura do templo. A partir de documento publicado por Luís Roberto 

de Francisco, diretor do Museu e Arquivo Histórico de Itu em 2004, descobriu-se que 

as pinturas da capela-mor que hoje vemos foram contratadas em 28 de novembro 

de 1786, conforme “Escritura de ajuste que faz d. Maria Francisca Vieira com Joze 

Patrício da Silva para o douramento e pintura da Matriz desta Villa” (CERQUEIRA, 

2007, p.18). Interessante notar que tal escritura anulava outro contrato feito 

anteriormente entre Dona Maria Francisca Vieira, patrocinadora do vultoso montante 

destinado à ornamentação da igreja, e o pintor Joze Duarte do Rego – escolhido 

pela benfeitora para decorar o templo –, para então estabelecer novo ajuste com o 

mestre pintor José Patrício. O pintor Duarte do Rego foi preterido por interferência 

do bispo Dom Manuel da Ressurreição (1718-1789), que se indispondo com a 
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poderosa família Ferraz – dominadora do cenário político e religioso de Itu –, 

considerava dele a decisão de escolher o artífice para a pintura da igreja matriz, 

cabendo a Dona Maria Francisca apenas fazer a doação da “esmola a Nossa 

Senhora Candellaria”. E justificava: “não satisfazia elle com a obra de Joze Duarte 

pella inspiração e falta de conhecimento da arte, [intervindo a favor de José Patrício, 

por ser este] melhor artífice na verdade e por todos havido, e reputado por tal” 

(CERQUEIRA, 2007, p. 18). Por fim, o novo contrato estipulava que José Patrício 

deveria executar o forro “a ólio e com suas melhores pinturas e no meio um painel 

do Mistério da Purificação” – figura 4 (CERQUEIRA, 2007, p. 21). Não se fez 

nenhuma referência, nesse contrato, às pinturas sobre tela que adornam as paredes 

da capela-mor 4, muito menos as pinturas que revestem as paredes, estas que foram 

recém-encontradas e são o objeto de estudo deste artigo. Segundo o modernista 

Mário de Andrade, biógrafo do padre Jesuíno do Monte Carmelo, os quadros que 

adornam as paredes laterais da capela-mor da matriz são de autoria do padre 

artista, com poucas interferências do mestre José Patrício. E quanto às pinturas 

parietais, estas sobre os tabuados de madeira que revestem a taipa da capela-mor? 

Seriam também do padre Jesuíno?        
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Figura 4. Detalhe da pintura do forro da capela-mor da Igreja Matriz de N. Sra. da Candelária de Itu, 

de José Patrício da Silva Manso, com o Mistério da Purificação, executada entre 1786 e 1791.  

Fotografia de Ligia Caligaris (2012). 

 

Desde 2002, a Matriz de Itu vinha recebendo intervenções – em etapas anteriores 

de restauro foi refeito todo madeiramento do telhado, troca de telhas, calhas, rufos, 

hidráulica, elétrica, forro da nave, recuperação do madeiramento com cupim dos 

nichos laterais e douramento de alguns pontos; o teto da capela-mor passou por 

limpeza, remoção de cupins e recuperação da pintura de José Patrício da Silva 

Manso, assim como das imagens de São Paulo e São Pedro, entre outros detalhes –

, trabalho realizado por diversas empresas especializadas, tanto paulistas quanto 

ituanas. Foi nesse momento que se fizeram as primeiras prospecções sobre os 

painéis de madeira que revestem as paredes de taipa da capela-mor. Descobriu-se 

que esse tabuado tinha, por baixo de cerca de sete camadas de tinta branca, uma 

composição figurativa, provavelmente com cenas do Antigo Testamento (figura 5). A 

descoberta foi realizada pela equipe do restaurador Júlio Moraes e anunciada em 

meados de 2003.  

 

Figura 5. Detalhe da pintura parietal encontrada nas primeiras intervenções realizadas na capela-

mor, ainda sem a retirada do cadeiral. Percebe-se a moldura rococó e a monocromia de azul à 

maneira de azulejos encontrados sob sete camadas de tinta branca. Fotografia do autor (2009). 
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Todavia, foi apenas em 2013, quase uma década após a divulgação da descoberta 

da pintura parietal, e com a retirada de um cadeiral – instalado na capela-mor na 

década de 1830 e que obstruía parte do acesso à parte inferior da parede, e dos 

doze quadros do padre Jesuíno –, que as sete camadas de tinta branca foram 

decapadas e revelaram um conjunto de pinturas inéditas na produção paulista do 

século XVIII. Essa etapa do trabalho foi realizada pela equipe do arquiteto ituano 

Alberto Magno de Arruda em conjunto com o engenheiro Jair de Oliveira.   

As pinturas recuperadas, que revestem toda a verticalidade das laterais da capela-

mor, retratam passagens do Antigo Testamento: cenas da vida de Abraão, José e de 

Moisés (figuras 6, 7 e 8), além da representação de paisagens tipicamente 

europeias e de ruínas da antiguidade. Foram executadas em tonalidades 

monocromáticas de azul sobre fundo branco e são emolduradas pelo contorno 

assimétrico de rocalhas e concheados dourados. Essas molduras rococós e a 

monocromia lembram os barrados recortados em madeira que imitam os azulejos 

nas capelas-mores de algumas igrejas barrocas mineiras, principalmente aquelas 

executadas por Manoel da Costa Ataíde na Igreja Matriz de Santo Antônio, em 

Santa Bárbara, e na tão celebrada Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da 

Penitência de Ouro Preto. 
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Figura 6. Detalhe da parede lateral da capela-mor da Igreja Matriz de N. Sra. da Candelária de Itu. 

Entre os quadros, os painéis parietais de autoria padre Jesuíno do Monte Carmelo (?) que lembram 

os painéis de madeira recortada que imitam azulejos. Fotografia do autor (2014). 
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Figura 7. Detalhe de painel parietal representando o Sacrifício de Isaac. Fotografia do autor (2014). 
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Figura 8. Detalhe de painel parietal representando José sendo vendido como escravo por seus 

irmãos. Fotografia do autor (2014). 

 

Imaginava-se que, a exemplo de outros templos barrocos dos setecentos e 

oitocentos ainda conservados em outros estados, algumas igrejas paulistas 

pudessem ter recebido pinturas nas paredes e não apenas nos forros, mas não se 

conhecia nenhuma que as tivesse preservado. A fúria de se caiar ou pintar as 

paredes de branco, sacrificou, por questões de gosto ou conservação, tesouros de 

nossa memória artística. Mário de Andrade comenta que encontrou relatos que 

afirmavam que a Igreja do Carmo de Itu, a apenas alguns quarteirões da matriz, era 

toda pintada: paredes e forros, da nave e da capela-mor. A afirmativa é corroborada 

por uma fotografia do início do século XX que chegou às mãos do pesquisador: 

havia pintura de santos e santas nas paredes do templo. Porém, escurecidas pela 

umidade que quase apagara a composição e corroída por cupins, as madeiras 

pintadas das paredes foram retiradas na reforma de 1918 e dela nada se preservou 

(ANDRADE, 2012, p. 138 e 139). Daí a importância de se resgatar o único exemplar, 

provavelmente, de pintura parietal barroca em São Paulo.   

 Não se sabe ainda de quem é a autoria dessas composições parietais na matriz 

ituana. Tudo leva a crer que sejam do artista santista Jesuíno Francisco de Paula 

Gusmão, que se tornaria o padre Jesuíno do Monte Carmelo. Segundo os 

especialistas, o que reforça essa tal afirmação é o fato de que não há pintura de 

cenas bíblicas por baixo dos painéis de Maria e Jesus, o espaço por baixo das telas 

está vazio, o que leva a concluir que essa pintura parietal poderia fazer parte do 

programa pictórico originalmente pensado para aquele espaço. Também poderia ter 

sido um acréscimo posterior, onde o artista tivesse apenas pintado os vazios entre 

os quadros, mas pela análise do desenho das molduras douradas e do concheado 

que arremata as cenas, elas estão muito próximas dos concheados e das molduras 

presentes tanto no forro de José Patrício na mesmíssima matriz quanto nos 

concheados executados por Jesuíno alguns anos depois, entre 1796 e 1798, no 

forro da nave da Igreja da Ordem Terceira do Carmo de São Paulo.5  
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O historiador Carlos Cerqueira localiza a realização das pinturas da Igreja da 

Candelária de Itu entre 1786 e 1791. Caso seja comprovada a autoria do padre 

Jesuíno, com orientação de José Patrício, seria curioso nos indagarmos como essa 

solução artística e estética – preencher o espaço vazio entre os quadros com 

composições imitando azulejos, chegou até Itu naquele período. Mestre Ataíde 

utilizará tal solução apenas nos primeiros anos do século XIX em Minas Gerais. O 

exemplar paulista, à sua maneira, precede a produção mineira? De onde teria vindo 

tal ideia: uma solução mais econômica na impossibilidade de encomenda e 

aquisição de azulejos verdadeiros ou solicitação feita pelos contratantes do serviço? 

Como essa concepção artística chegou até o local, no interior do estado, em 

povoado economicamente próspero, mas geograficamente isolado? De onde os 

artistas executores do trabalho teriam tido contado com essa solução plástica? 

Supõe-se que o mestre pintor José Patrício tenha passado pelo Rio de Janeiro e 

pela Bahia durante sua formação, teria ele tido contato com os azulejos 

genuinamente portugueses de algum claustro franciscano, por exemplo, nessas 

suas andanças? Teria o mestre indicado a Jesuíno como e o que executar naquele 

espaço entre os quadros? As características plásticas do desenho parietal, em 

contraposição às figuras dos quadros à óleo, levam a crer que o artista tenha mais 

copiado do que criado (figura 9). E a partir de agora, conhecendo-se o teor das 

imagens representadas, seria possível encontrar os referenciais iconográficos 

utilizados para essas composições? Seria possível localizá-las e identificá-las, à 

maneira que fizeram os pesquisadores Hannah Levy e Luís Jardim em artigos 

antológicos para a revista do SPHAN, no início da década de 1940? São inúmeras 

as questões ora levantadas e que deverão ser aprofundadas pelos estudiosos da 

arte sacra colonial paulista nos próximos anos.  
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Figura 9. Detalhe de painel parietal representando paisagem com pirâmide, provavelmente cópia de 

gravura europeia. O tabuado está bem deteriorado, percebe-se a ação de cupins. Fotografia do autor 

(2014). 

   

Por fim, em maio último foi anunciado o restauro completo das pinturas recém-

descobertas, numa ação conjunta entre o Ministério da Cultura, Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), prefeitura da cidade de Itu e 

Paróquia Nossa Senhora da Candelária. O restauro será realizado pela empresa 

Júlio Moraes e está prevista para ser concluída em 2016.  

Desse modo, este artigo pretende introduzir e compartilhar a descoberta de uma 

composição inédita na produção pictórica paulista do período colonial, numa igreja já 

muito conhecida e estudada pelos historiadores e pesquisadores devido aos seus 

tesouros sacros, artísticos e históricos, aos quais se somam, agora, as 

surpreendentes pinturas parietais resgatadas.  

 

 

NOTAS 
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1 Município localizado a 102 km da capital do estado de São Paulo, Itu foi fundada pelos bandeirantes em 1610, 
que iniciaram um povoado a partir da construção de uma pequena capela devotada a Nossa Senhora da 
Candelária. Foi elevada à Freguesia de Santana do Parnaíba em 1653, à categoria de vila em 1657, à comarca 
de Itu em 1811 e finalmente elevada à cidade em 1842. Durante a segunda metade do século XIX chegou a ser 
considerada a cidade mais rica da província de São Paulo, possuindo no período um importante e ativo núcleo 
de políticos e intelectuais do movimento republicano, sendo também reconhecida como “Berço da República”.  
2 A capela primitiva fundada pelos bandeirantes, em 1610, ficava no local onde hoje se encontra a Igreja e o 
Santuário do Bom Jesus. A matriz atual é uma construção da segunda metade do século XVIII, finalizada em 
1780. Na década de 1830 a fachada recebeu a torre sineira centralizada e, em fins do século XIX, foi remodelada 
ao gosto eclético pelo arquiteto Ramos de Azevedo. O endereço da matriz é: Praça Padre Miguel – Centro – 
Itu/SP. 
3 Tombamento – IPHAN: Processo Nº 0188-T-38.  
4 As doze composições de grande formato representando cenas da vida de Cristo e de Maria são: Telas largas – 
Vida de Cristo: 1. Lava-pés; 2. A Ceia; 3. Aparição a Madalena no jardim; 4. Visita de Nicodemos; 5. Banquete 
em casa de Simão; 6. Os discípulos de Emaús; Telas altas – Vida de Maria: 1. Anunciação; 2. Visitação; 3. 
Nascimento de Maria; 4. Nascimento de Jesus; 5. Apresentação de Maria ao templo e 6. O batismo (ANDRADE, 
2012, p. 94).   
5 A pintura do padre Jesuíno do Monte Carmelo executada no forro da Igreja da Ordem Terceira do Carmo de 
São Paulo estava oculta havia mais de um século e foi redescoberta e restaurada integralmente entre 2008 e 
2012, sob coordenação do historiador Carlos Cerqueira, do IPHAN, e pela equipe do restaurador Júlio Moraes. 
Foi tema da dissertação de mestrado do autor deste artigo, pelo Instituto de Artes de UNESP e orientação do Dr. 
Percival Tirapeli.   
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