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RESUMEN: El propósito de este texto es discutir los aspectos de la producción de la 

talla en Minas Gerais, en el siglo 18, con el estudio de la influencia del retablo mayor 

de la iglesia de Nossa Senhora do Pilar (São João del-Rei), en la producción del 

proyecto del retablo mayor de la iglesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Caeté). 

Teniendo en cuenta que este último espécimen fue el modelo que se utilizó para 

hacer la traza del retablo mayor de la capilla del Monasterio de Nossa Senhora da 

Conceição, en Macaúbas. Esta investigación fue posible a través del examen de los 

documentos históricos y análisis de los retablos de las iglesias enumeradas 

anteriormente.  
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ABSTRACT: The following text brings up to debate aspects that characterize wood 

carving in Minas Gerais in the 18th century, influenced by the drawing of the high 

retable of Nossa Senhora do Pilar church (São João del-Rei), in the production of the 

high retable of Nossa Senhora do Bom Sucesso church (Caeté). Considering that one 

was the model for the drawing of the high retable of Nossa Senhora da Conceição 

chapel in Macaúbas monastery. That research was possible due to the 

documentation available critical analysis, formal and stylistic analysis of those 

retables.  
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A arquitetura, a pintura e a talha em Minas Gerais, durante o século XVIII, 

foram resultados da predominante influência portuguesa exercida nesse importante 

ciclo de produção artística. No entanto, no tangente à fatura de retábulos, há muito 

por se investigar, pois ainda persistem grandes lacunas não esclarecidas pelas 

pesquisas realizadas. Assim, pouco se conhece a respeito da atuação das oficinas de 

talha no contexto artístico colonial luso-mineiro, os modos como eram propagadas 

as referências gráficas utilizadas para compor os retábulos, bem como as influências 

dos riscos de determinadas obras na produção de outras peças retabulares. No 

entanto, o autor deste artigo analisou, em recentes estudos, a atuação de alguns 

desses núcleos de trabalho envolvidos na fatura de retábulos entre os anos de 1730 

e 1760, período esse conhecido como estilo joanino, cuja terminologia foi rotulada 

pelo pesquisador Robert Smith (1962)1. 

Das inúmeras peças retabulares que abrangem esse ciclo da talha joanina 

colonial luso-mineira, desperta a atenção três exemplares: o retábulo-mor da igreja 

Matriz de Nossa Senhora do Pilar (São João del-Rei), o mor da igreja Matriz de Nossa 

Senhora do Bom Sucesso (Caeté) e o mor da capela de Nossa Senhora da Conceição do 

Mosteiro das Macaúbas, localizado na região da cidade mineira de Santa Luzia. Pouco 

se sabia a respeito dessas três obras, pois o desconhecimento de documentação 

primária impedia que fossem esclarecidos os questionamentos elencados por 

alguns pesquisadores que se dedicaram a examinar o assunto.  

Desse modo, Germain Bazin (1983)2, Lygia Martins Costa (1990-1992)3 e 

Myriam de Oliveira (2006)4 analisaram o retábulo-mor da igreja Matriz de Nossa 

Senhora do Pilar (São João del-Rei) e ressaltaram as similaridades dessa obra com o 

retábulo-mor da igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Caeté). Entre as 

discussões emendadas pelos autores listados, menciona-se a hipótese levantada de 

ter sido o entalhador que efetuou o retábulo-mor de Caeté o mesmo que realizou a 

citada peça retabular de São João del-Rei. Uma vez que os registros documentais 

demonstravam que o entalhador José Coelho de Noronha (c.1704-1765) foi o 

responsável pela arrematação da fatura do retábulo-mor da Matriz de Caeté. No 

                                                           
1 SMITH. R. A talha em Portugal. Lisboa, Livros Horizontes, 1962. 
2 BAZIN, G. A Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil. Rio de Janeiro, Record, 2v. 1983. 
3 MARTINS, L. “Importância da Capela-Mor da Matriz de São João del-Rei”, Revista Barroco, nº 15 
(1990-1992), pp. 423-434. 
4 OLIVEIRA, M. “Entalhadores Bracarenses e Lisboetas em Minas Gerais Setecentista”, Revista do 
Centro de Estudos da Imaginária Brasileira, nº 3 (2006), pp. 141-151. 
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entanto, era desconhecido o nome do autor do mor da citada igreja de São João del-

Rei, tampouco a época de sua execução.  

Respostas para essas indagações foram consolidadas nas investigações de 

Aziz Pedrosa (2012), quando o pesquisador estudou a vida e obra de José Coelho de 

Noronha na então capitania de Minas Gerais, comprovando, por intermédio de 

documentação histórica, que foi a referida talha de São João del-Rei realizada por 

Noronha, possivelmente, entre os anos de 1754-17585. Depois de concluídos esses 

serviços, ele se mudou para Caeté, onde, entre os anos de 1758 e 17636, trabalhou 

na fatura do retábulo-mor da igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Obra 

essa possível por intermédio do esforço de entalhadores que compuseram a oficina 

responsável pela execução dos serviços e que, certamente, também esteve envolvida 

na produção da talha do retábulo-mor da igreja Matriz de São João del-Rei. Ressalta-

se que esse arranjo organizacional era desconhecido da crítica de arte, mas foi 

devidamente analisado nos trabalhos de Pedrosa (2012)7. 

Assim, a documentação demonstra que o entalhador José Coelho de Noronha 

se envolveu em ambas as obras em discussão. Essa informação fornece algumas 

repostas suscetíveis de esclarecer as semelhanças formais e estéticas que assinalam 

esses dois retábulos-mores. É também indiscutível que a talha do retábulo-mor da 

igreja Matriz de São João del-Rei (Fig. 1) foi a grande referência para o risco do mor 

da igreja de Caeté (Fig. 2). Ressente-se que a pouca documentação existente não 

elucida quem foi o autor do projeto dessas peças em debate, o que ampliaria as 

possibilidades de estudos sobre a origem dos elementos formais e estéticos que 

compõem as referidas talhas. Contudo, é provável que esses retábulos sejam 

resultados de uma intervenção do entalhador José Coelho de Noronha, cuja atuação 

profissional foi marcada por traças para retábulos e, até mesmo, um projeto de 

arquitetura para a igreja Matriz de São João Batista, em Barão de Cocais8.  

Para além de tudo isso, observa-se que os dois retábulos mencionados neste 

texto apresentam relações estéticas e formais com o mor da capela das Macaúbas 

                                                           
5 PEDROSA, A. José Coelho de Noronha: artes e ofícios nas Minas Gerais do Século XVIII. Belo Horizonte, 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Arquitetura, Universidade Federal 
de Minas Gerais, 2012, 313 f. 
6 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Seção Colonial, Delegacia Fiscal, códice 1075. 
7 PEDROSA, A. José Coelho de Noronha..., op. cit., p. 161.   
8 ARQUIVO ECLESIÁSTICO DA ARQUIDIOCESE DE MARIANA, Livro de Termos da Irmandade do 
Santíssimo Sacramento da Matriz de São João Batista do Morro Grande, 1735 – 1815, fol. 103. 
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(Fig. 3). Lado a lado essas três peças apontam a propagação de um risco inicial e a 

influência de uma oficina que nessas obras atuou, ou que capacitou mão-de-obra 

para tal, repetindo os aprendizados adquiridos em outros trabalhos realizados. 

Todavia, o entendimento das relações existentes entre esses retábulos exige que 

seja examinada a oficina de talha que esteve em atividade com o entalhador lisboeta 

José Coelho de Noronha.  

Como referenciado inicialmente, não se tinha, até o momento, notícias de um 

grupo fixo de artífices que acompanhou José Coelho de Noronha nas obras por ele 

efetuadas, compondo uma oficina de talha sob sua liderança. Entretanto, as 

pesquisas em arquivos apontaram a presença de alguns oficiais que mantiveram 

parceria com Noronha na execução de serviços de talha entre os anos de 1744 e 

17659. Esses nomes aparecem, reiteradas vezes, relacionados à figura do 

entalhador, atuando, sempre, nas mesmas obras em que ele esteve envolvido. As 

relações de trabalho por eles mantidas ficaram explicitas por meio do estudo de 

documentação10 referente aos problemas que se sucederam nas obras de confecção 

de alguns retábulos da Sé de Mariana, fornecendo, desse modo, as informações 

necessárias para subsidiar o mapeamento da mencionada oficina.  

Desse modo, sabe-se que os entalhadores Amaro dos Santos e Manoel João 

Pereira auxiliaram José Coelho de Noronha na execução de serviços de talha na 

igreja Matriz de Santo Antônio (Santa Bárbara), na igreja Matriz de Nossa Senhora 

do Pilar (Ouro Preto), na Catedral Basílica de Nossa Senhora da Assunção (Sé de 

Mariana) e na igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Caeté). Conforme 

Pedrosa (2016), outros oficiais também laboraram na referida oficina, entre esses o 

entalhador Manoel Antônio de Azevedo Peixoto que se envolveu nos serviços de 

fatura do retábulo-mor da igreja Matriz de Caeté. Não se tinha conhecimento da 

presença de outros oficiais na dita obra, salvo o nome de José Coelho de Noronha 

que foi o arrematante dos serviços. Todavia, a escultura de algumas peças do 

retábulo-mor da Matriz de Caeté apresentam traços escultóricos que apontam o 

envolvimento de outros artífices na execução de sua talha, que hoje se sabe se 

                                                           
9 PEDROSA, A. José Coelho de Noronha..., op. cit., p. 163.   
10 PEDROSA, A. “Uma Oficina de talha na Sé de Mariana: o fazer artístico e o contrato de trabalho”, 
Varia História, vol. 29, nº 50 (2013), pp. 597-631. 
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tratarem de Amaro dos Santos, Manoel João Pereira e Manoel Antônio de Azevedo 

Peixoto. 

Pontuou-se a presença do entalhador Manoel Antônio de Azevedo Peixoto na 

obra de Caeté por ter sido ele citado como louvado, no ano de 1763, juntamente com 

Amaro dos Santos,11 no processo em que Noronha reclamava pagamentos, não 

efetuados, referentes à obra do retábulo-mor da Matriz do Bom Sucesso. Esse mesmo 

entalhador assinou documento como testemunha do registro do inventário de 

Noronha, na Vila Nova da Rainha (atual cidade de Caeté), no ano de 1763.  

Ressalta-se que Manoel de Azevedo Peixoto é peça chave para se 

compreender a obra de Noronha em Caeté, além de poder ser de sua autoria a talha 

de alguns retábulos existentes em outras igrejas de Minas. Sobre Azevedo Peixoto 

sabe-se que, finalizados os serviços em Caeté, ele arrematou, no ano de 1767, a talha 

do retábulo-mor da capela de Nossa Senhora da Conceição do Mosteiro das Macaúbas, 

em Santa Luzia12. Obra essa, erroneamente, identificada como sendo de autoria de 

José Coelho de Noronha. Hipótese essa improvável, uma vez que Noronha faleceu no 

ano de 1765.  

Essas indicações são feitas diante das similaridades do retábulo-mor do 

Mosteiro das Macaúbas com a talha do mor da igreja Matriz de Caeté, pois 

apresentam estrutura e preferências ornamentais muito próximas, demonstrando 

que uma dessas peças influenciou a traça da outra. Em busca de respostas para essas 

questões, prosseguiu-se à análise dos registros documentais existentes para que se 

pudessem averiguar as datas de arrematação dos serviços de talha, indicando que, 

naquele momento, já se encontravam finalizados os riscos e demais apontamentos 

                                                           
11 MARTINS, J. Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais. Rio de Janeiro, 
Publicações da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1974, nº 27, p. 73. 
12 Manoel Antônio de Azevedo Peixoto, morador no então arraial de Santa Bárbara, foi ao mesmo 
tempo o entalhador e empreiteiro que a tomou (a obra de talha do retábulo-mor da Capela do 
Convento das Macaúbas, Santa Luzia) a seu cargo. Pelo contracto feito a 8 de agosto de 1767, Azevedo 
Peixoto receberia pagamento de um conto, cento e cincoenta mil réis, em duas prestações: duzentos 
mil réis no meio da obra, e o restante quando lhe puzesse a ultima demão. Seis mezes no máximo 
gastou Azevedo Peixoto desde que metteu mãos á obra até o dia em que lhe pôs o remate, pois a dois 
de Fevereiro de 1768 passou recibo do ultimo pagamento, que fora pactuado para depois de 
concluido o serviço. Cousa mui para notada é a segurança com que procurava garantir-se o 
entalhador. Para a quantia de que se falou foi necessário que as Recolhidas apresentassem abonador 
e principal pagador. (...) Do mesmo Azevedo Peixoto, existe no Capitulo do Recolhimento um trabalho 
de completo relevo, que bem lhe abona o nome de hábil estatuário. É uma bela Imagem 
representando Santa Quitéria, obra de madeira, medindo setenta e um centímetros de altura, e com 
olhos de vidro. Custou a Madre Regente a somma de vinte e cinco oitavas de ouro, como o declara um 
recibo assignado pelo estatuário em 1765. SOUZA, J. Sítios e personagens. Belo Horizonte, Imprensa 
oficial de Minas Geraes, 1930, pp. 284-287.  
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nos quais os entalhadores deveriam se referenciar para produzir as obras. A 

documentação demonstra que o retábulo-mor da Matriz de Caeté foi arrematado por 

Noronha no ano de 175813, momento esse no qual já havia sido definido o risco do 

projeto que foi visto e analisado pelo entalhador, antes da assinatura do termo de 

arrematação, o que lhe acarretou seguir esses direcionamentos para efetuar a obra.  

Por outro lado, a obra de talha da capela do Mosteiro das Macaúbas foi 

arrematada, no ano de 1767, por Manoel de Azevedo Peixoto. Nesse sentido, separa 

a confecção da citada peça e a da igreja Matriz de Caeté um período de, 

aproximadamente, nove anos. Essa informação permite considerar que foi o 

retábulo-mor da igreja Matriz de Caeté o modelo para a traça do mor das Macaúbas. 

Além disso, para a obra da Matriz de Caeté recorreu-se ao uso de elementos formais 

e estilísticos que compuseram a talha do estilo joanino, ainda que coexistam, nessa 

peça, alguns ornatos que demonstram o despontar do Rococó. Em contrapartida, no 

citado retábulo da capela das Macaúbas a estrutura e seus ornamentos indicam 

sintonia com as formas e preferências estéticas do Rococó que, à época de sua fatura, 

predominavam na talha setecentista em Minas Gerais.  

Provavelmente, a existência de elementos formais do Rococó no retábulo-

mor da igreja Matriz de Caeté pode ter sido fruto de intervenções de Manoel de 

Azevedo, visto que no referido exemplar da capela do Mosteiro das Macaúbas o 

entalhador trabalhou temas similares. Outras dúvidas surgem a respeito da 

colaboração de Azevedo Peixoto na talha do retábulo-mor da Matriz de Caeté e, 

talvez, seja essa a maior evidência de que ele tenha desempenhado grande papel na 

produção da dita obra. Isso ocorre pelas similaridades escultóricas existentes entre 

a alegoria do Deus Pai, presente no coroamento dos retábulos-mores da capela das 

Macaúbas e da igreja Matriz de Caeté. Mantém essas esculturas estritas relações de 

semelhança, demonstrando certeiras possibilidades de Manoel de Azevedo ter 

laborado na execução dessas peças em Caeté ou, até mesmo, ter realizado por 

completo sua escultura. Capacitando-o para, posteriormente, reproduzir o modelo 

no retábulo-mor da capela das Macaúbas. Algumas figuras antropomórficas aladas, 

existentes no retábulo-mor da Matriz de Caeté (cabecinhas de anjos que ladeiam o 

Deus Pai), apresentam a mesma escultura das cabecinhas de anjos do retábulo-mor 

                                                           
13 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Seção Colonial, Delegacia Fiscal, códice1075, fls.104 e 127.   
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das Macaúbas, o que permite, conhecida a intervenção de Manoel de Azevedo na 

talha desse último retábulo, apontar ser dele a escultura dessas peças no exemplar 

de Caeté. 

Assim, demonstra-se que repostas para as dúvidas existentes relacionadas ao 

retábulo-mor do Mosteiro das Macaúbas podem ser encontradas diante da presença 

de Manoel de Azevedo na oficina de talha de Noronha, em Caeté, o que lhe permitiu 

perpetuar o estilo consagrado pelo mestre. Além disso, o estudo da obra de Azevedo 

Peixoto pode esclarecer seu provável envolvimento na confecção de alguns 

retábulos da igreja Matriz de Caeté, cuja autoria ainda é desconhecida, mas que 

mantém afinidades escultóricas e ornamentais com o retábulo-mor e os colaterais da 

capela do Mosteiro das Macaúbas que, apesar da documentação não indicar o nome 

do artista que os executou, provavelmente são de autoria de Manoel de Azevedo.  

 

ANÁLISE FORMAL E ESTILÍSTICA DOS RETÁBULOS 

 

As semelhanças entre os retábulos-mores das igrejas Matrizes de São João del-

Rei e de Caeté podem ser observadas desde o registro da predela (ou banco), onde 

encontram-se pares de mísulas com palmetas e cabecinhas de anjos. Repara-se que 

nesse momento foram suprimidos os atlantes envolvidos em mísulas, uso esse que 

perdurou por mais de quatro décadas na talha colonial luso-mineira, desde os 

exemplares do estilo nacional português que datam dos primeiros anos do século 

XVIII. Ainda nessa seção o sacrário de ambos os retábulos apresentam esculturas de 

anjos adultos ladeando a composição, juntamente com cabecinhas de anjos. No 

retábulo-mor da capela do Mosteiro das Macaúbas o autor do risco, possivelmente 

Manoel de Azevedo Peixoto, instalou mísulas compostas por poucos elementos 

ornamentais, colocando entre elas lambris com ornatos curvilíneos e sinuosos, ao 

gosto do Rococó.  

Na estruturação do registro do corpo os retábulos-mores de São João del-Rei 

e Caeté apresentam uma mesma configuração, com uso de possantes colunas de 

tipologia salomônica, fustes recobertos por elementos fitomórficos e o último terço 

estriado. No intercolúnio desses exemplares foi instalado nicho para abrigar 

imagens devocionais. Observa-se nesses nichos um dos aspectos mais acentuados 

do trabalho do entalhador José Coelho de Noronha, o uso de dossel de forma 
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poligonal com lambrequins, algo que o entalhador Manoel de Azevedo tentou repetir 

no exemplar das Macaúbas, porém com desenho mais simples. É de se notar no 

retábulo-mor das Macaúbas o uso de pares de colunas torsas, sem o terço inferior 

estriado. 

Ainda na região do corpo retabular os exemplares das igrejas Matrizes de 

Caeté e de São João del-Rei receberam camarim com monumental trono escalonado 

em degraus, acentuando as relações de semelhança entre ambas as peças. Além 

disso, a renda da boca da tribuna desses retábulos segue a uma mesma traça, 

destacando-se o uso de relevos curvilíneos em forma de “C”, elementos fitomórficos 

e figuras antropomórficas de meninos. Por sua vez, no retábulo-mor da capela das 

Macaúbas esses ornatos são mais simples e apenas cabecinhas de anjos foram 

utilizadas nessa região, lembrando os mesmos elementos existentes na renda da 

boca da tribuna do retábulo-mor da igreja Matriz do Pilar de São João del-Rei. No 

exemplar das Macaúbas as dimensões do trono e o número de degraus foram 

reduzidos, são poucos os ornatos aplicados e o camarim apresenta solução 

ornamental singela, condizente com os modelos de retábulos do período Rococó.  

O entablamento dos retábulos-mores de Caeté e São João del-Rei segue um 

similar desenho, inclusive reproduzindo a movimentação côncava dos tramos 

externos cujo movimento foi iniciado na predela. No caso do retábulo-mor da capela 

do Mosteiro das Macaúbas foram mantidas as referências extraídas dos exemplares 

acima mencionados, contudo com representação mais simples e menos 

arquitetônica. Acredita-se que, nos outros retábulos em debate neste texto, a forte 

entonação arquitetônica do entablamento foi resultante da formação de Coelho de 

Noronha no campo da arquitetura. 

Os coroamentos dos retábulos-mores da igreja Matriz do Pilar de São João del-

Rei e de Caeté receberam anjos nas laterais sentados sobre base. Internamente anjos 

adultos estão sentados sobre fragmentos de frontões curvos. Essas figuras 

antropomórficas observam a cena que se desenvolve no remate desse registro, 

composto por frontão contracurvado e sustentado por pilastras em formação de 

mísulas, envolvendo a representação do Deus Pai, a pomba do Espírito Santo, o 

globo simbolizando o mundo recém-criado e figuras antropomórficas de anjos. De 

desenho mais simples, o remate do retábulo-mor de Caeté demonstra ter sido fruto 

do labor de outro entalhador, que não foi o mesmo que executou o exemplar da 
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igreja Matriz de São João del-Rei. Acredita-se que essas peças do retábulo-mor da 

Matriz Caeté foram entalhadas por Manoel de Azevedo Peixoto, que realizou 

similares elementos no retábulo-mor das Macaúbas. Cujas figuras antropomórficas 

e os demais ornatos composicionais da referida talha são idênticos, revelando que 

foram produzidos por um mesmo artista. Todavia, no retábulo-mor da capela do 

Mosteiro das Macaúbas esses elementos, bem como toda a região do coroamento, 

seguem desenho simplificado, com menor número de elementos ornamentais. 

A análise formal revela que os três retábulos-mores em estudo foram 

resultados de um risco inicial que subsidiou a traça dos demais. Nesse sentido, são 

três gerações de peças retabulares envolvendo um ciclo de, aproximadamente, 14 

anos. Trabalhos esses que podem ter sido um, referência para o outro, devido ao 

impacto causado no meio artístico das formas e elementos ornamentais do retábulo-

mor da Matriz de São João del-Rei, para onde José Coelho de Noronha canalizou 

referências atualizadas da estética e da arte contemporânea a essa obra 

fundamental da talha em Minas. Além disso, esses três exemplares são testemunhos, 

ímpares, das alterações que assinalaram a arte da talha no transcorrer do século 

XVIII e das rápidas assimilações das tendências estéticas em voga que possibilitaram 

a produção do retábulo-mor da Matriz de São João del-Rei, marcado pela estética do 

estilo joanino, ao gosto Rococó que determinou as escolhas do artista que riscou e 

executou o retábulo-mor da capela do Mosteiro das Macaúbas.  

Assim, na igreja Matriz do Pilar de São João del-Rei o retábulo-mor foi 

produzido com a eliminação de alguns elementos que por décadas se fizeram 

presentes na talha colonial luso-brasileira, citando-se os atlantes envolvidos em 

mísulas. Apareceram nessas peças retabulares espaços em branco e as formas 

ornamentais começaram a assimilar influências dos estilos ornamentais franceses 

do Regência e Luís XIV. Essas características foram acentuadas no retábulo-mor da 

Matriz de Caeté, com a simplificação de alguns elementos e a eliminação de outros. 

Surgiram também rocalhas de inspiração Rococó, que podem ser vistas nas paredes 

do camarim do retábulo-mor da igreja Matriz de Caeté. No entanto, ainda é pujante 

a estruturação arquitetônica dessas duas peças retabulares, fruto da provável 

formação de Coelho de Noronha no seio da escola de talha lisboeta, cuja obra do 

retábulo-mor do entalhador Santos Pacheco de Lima, na igreja de Santa Catarina 

(Lisboa), pode ter sido a grande referência.  
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Por sua vez, no retábulo-mor da capela das Macaúbas predominou o Rococó 

que à época se fez presente em outros retábulos erguidos em Minas. No entanto, 

ainda sobreviveram nesse exemplar alguns aspectos que remetem ao estilo joanino. 

Essa característica possibilita compreender que o repertório artístico do entalhador 

Manoel de Azevedo Peixoto foi resultado das influências finais da talha joanina e do 

despontar do Rococó, cujas aplicações podem ser observadas em sua obra nas 

Macaúbas, em que se buscou a interação entre esses dois momentos, gerando 

adaptações realizadas por um mestre que atravessava um período de transição e de 

assimilação de um novo gosto estético.  

Nesse sentido, as explanações realizadas demonstram a propagação de um 

risco retabular inicial servindo como referência para outras duas obras, que 

assinalam importante momento da produção artística colonial luso-mineira. Estudo 

esse possível pela fundamental associação de pesquisas documentais, análises 

formais e estéticas dos objetos artísticos em debate.  

Por fim, espera-se que, a partir dos estudos da vida e obra do entalhador 

Manoel de Azevedo Peixoto, novas discussões possam ser realizadas, uma vez que 

não é conhecida sua intervenção em outros serviços de talha nas Minas do século 

XVIII. Todavia, é provável que existam trabalhos do referido entalhador, ainda não 

identificados. Sobre o tema desperta a atenção os retábulos do arco-cruzeiro da 

capela de Nossa Senhora da Conceição (Macaúbas), de autoria desconhecida, mas que 

podem ter sido realizados por Manoel de Azevedo Peixoto e a oficina que com ele 

atou. Além disso, as citadas peças da capela do Mosteiro das Macaúbas apesentam 

afinidades formais e estéticas com os retábulos do arco-cruzeiro da igreja Matriz de 

Nossa Senhora do Bom Sucesso, também de autoria desconhecida. As semelhanças 

entre os elementos formais e traços escultóricos dos retábulos do arco-cruzeiro da 

Matriz de Caeté, comparados aos citados retábulos da capela das Macaúbas, 

permitem elencar hipóteses de Manuel de Azevedo ter colaborado na fatura de 

ambas as peças citadas. 
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Fig. 1 Retábulo-mor da igreja Matriz de 

Nossa Senhora do Pilar, José Coelho de 

Noronha, c.1754-1758. São João del-Rei. 

Foto: Aziz Pedrosa [AP]. 

Fig. 2 Retábulo-mor da igreja Matriz de Nossa 

Senhora do Bom Sucesso, José Coelho de 

Noronha, 1758-1763. Caeté. Foto: [AZ]. 
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Fig. 3 Retábulo-mor da capela de Nossa Senhora da 

Conceição, Manoel de Azevedo Peixoto, 1767. 

Macaúbas/Santa Luzia. Foto: Adalberto Andrade. 


