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apresentação

E

sta publicação tem em sua origem sentimento e pesquisa: não só antiga paixão e vivência de espaços, mas especialmente o aprofundamento do tema no
curso de pós-doutorado que fiz na Universidade Nova de Lisboa sob a orientação do professor doutor Carlos Moura, em 2008. O curso in loco fez-me deslocar por
todo o território português a pesquisar e visitar os colégios e igrejas da Companhia
de Jesus, munido de publicações específicas sobre a arte dos jesuítas, seus retábulos, igrejas e colégios. Da igreja de São Roque, em Lisboa, às
do Porto e do Algarve, ou daquela da Ilha da Madeira, busquei
os referenciais para as primitivas construções daquele Brasil a
nascer sob a égide dos jesuítas, ainda em 1549.
No Brasil, já iniciara as pesquisas com os escritos de
Lucio Costa, Robert Smith e o clássico Serafim Leite para
esboçar o artigo sobre a descoberta das mais antigas
talhas do altar da igreja de São Vicente, cuja imagem
da Imaculada é reconhecida como a mais antiga executada em território brasileiro, ainda em 1559. Estes estudos afinal resultaram em minhas pesquisas publicadas
em As mais belas igrejas brasileiras (1999) e Igrejas paulistas:
barroco e rococó (2003), nas quais se destacavam as igrejas
baianas, paraenses, maranhenses, pernambucanas e das
antigas reduções ao redor de São Paulo.
Para que ocorresse uma pesquisa completa sobre
as igrejas barrocas, deveria incluir também aquelas da América Colonial Espanhola, em especial
das Missões dos jesuítas no Paraguai, na Argentina
e, no Sul do Brasil. A oportunidade foi na publicação de Patrimônio da Humanidade no Brasil (2000) e com maior profundidade em Patrimônio colonial latino-americano (2018), em que
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apresentei as mais importantes edificações das ordens religiosas – agostinianos,
franciscanos, dominicanos, incluindo as jesuíticas de toda a América Latina.
As longas viagens de pesquisa pela América Latina começaram nos anos 1980 do
século modernista – Bolívia, Peru e México inicialmente – e foram acrescidas por
outras e ainda por palestras no Paraguai e na Colômbia. No México, palestras em
simpósio em Tepotzotlán sobre o legado deixado quando da expulsão dos jesuítas
nas Américas me levaram à certeza de um panorama mais amplo sobre as expressões artísticas dos inacianos nas Américas. Em 2018 fui convidado para falar em
dois simpósios internacionais: em Salamanca, Espanha, apresentei pesquisa sobre
a arte das missões de Chiquitos na Bolívia; no mesmo ano, em Roma, no simpósio
internacional A la luz de Roma, analisei pinturas Vita Ignatii, obra do grande pintor
Cristóbal de Villalpando, atividades que selaram meu ciclo sobre a arte dos jesuítas.
Percival Tirapeli

Giuseppe Brasanelli. Anjo músico (c. 1722). Madeira policromada, 85 cm.
Museo del Barro. Assunção, Paraguai [pág. anterior].
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Antônio Simões Ribeiro. Pintura ilusionista
no forro da biblioteca da Casa Professa.
Salvador, Bahia.
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PALAVRA DO EDITOR

N

as comemorações do Ano Inaciano (2021-2022), que recorda os
530 anos de nascimento de Santo Inácio de Loyola, Edições Loyola
tem a honra de trazer ao público brasileiro a obra “Arte dos Jesuítas
na Ibero-América – Arquitetura, Escultura, Pintura”, de autoria do
renomado pesquisador brasileiro Percival Tirapeli.
Fruto de intensa pesquisa que perpassou pelos países que
foram o “berço” da Companhia de Jesus na Europa e por boa parte
dos países do continente ibero-americano – Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Guatemala, México, Paraguai, Peru e
Santo Domingo -, a obra explora em suas 352 páginas as manifestações
da arte e da arquitetura que foram expressão da presença e ações da
Companhia de Jesus durante sua obra de evangelização iniciada na
América ainda no século XVI.
Por meio de um texto vigoroso e mais de 300 imagens, o autor
revela aos leitores elementos por vezes inéditos da arquitetura e das
artes dos padres, configurando-se como obra imprescindível para os
estudiosos.
Para além das famosas Reduções jesuíticas paraguaias, nesta obra o
leitor poderá ter contato com um universo muito mais amplo e variado
representado pelas inúmeras missões e estabelecimentos dos padres
que, nos mais diferentes ambientes do continente americano, se
dedicaram ao afã de buscar a salus animarum, a salvação das almas,
não poupando esforços também na utilização dos recursos artísticos
e arquitetônicos para atingir esse fim, alcançando assim o lema tão
característico da Companhia: ad maiorem dei gloriam (para maior
glória de Deus).
Ao trazer exemplos pouco disponíveis para o público brasileiro
da vastidão, da beleza, e mesmo da decadência do patrimônio
jesuítico, “Arte dos Jesuítas na Ibero-América” revela-se como obra
fundamental para arquitetos, artistas, historiadores e para aqueles
que desejam se aprofundar na história da Companhia de Jesus e seu
legado cultural para as sociedades em que ela se fez presente.
Prof. Gabriel Frade
Editor � Edições Loyola
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