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Ele viveu sobre andaimes instalados na Matriz de Avaré por mais de três anos. Foi 

assim que conseguiu magistralmente decorá-la por dentro.  
Contudo, até hoje, Francisco Pavlovic (ou Paulovic) permanece um ilustre desconhecido 

na cidade. Poucos dele já ouviram falar, mas não há quem não fique pasmo diante de sua obra 
artística. 

Este genial pintor de origem eslava imprimiu muito talento nas paredes do principal 
templo da cidade entre abril de 1942 e outubro de 1945.  

Encontrado pelo pároco da época, padre Celso Ferreira, quando pintava a Matriz de 
Pirajuí, lá recebeu o convite para ornamentar a Igreja de Nossa Senhora das Dores. 

Discreto, Pavlovic aceitou o desafio e concretamente transformou o interior do nosso 
Santuário. Com efeito, Avaré tem um valioso patrimônio cultural, pois ficamos com o melhor da 
sua sólida produção artística, distribuída entre anjos, santos e arabescos.  

Ainda nos seus estágios iniciais, os estudos sobre a arte de Pavlovic prometem fazer 
dele um dos expoentes da cultura eslovena no Brasil. A pesquisa sobre a história do pintor, 
iniciada em julho deste ano, é um incentivo a retirá-lo do injusto anonimato. Cuidadosamente 
vem sendo feita pelo pesquisador Adalberto Lovato e conta com apoio de Angélica Zoqui 
Paulovic Sabadini, neta do artista. 

________________________________ 

 

 

 

Pintor, tímido, quis viver 
no anonimato 

 
A pequena Eslovênia, terra de origem de 

Francisco Pavlovic, está na divisa entre Europa Ocidental 
e Oriental, no caminho dos Balcãs.  

Postoina, cidade onde ele nasceu em 29 de 
outubro de 1892, está carregada do barroco italiano e 
fica no lado ensolarado dos Alpes. Aliás, no país vizinho, 
a Áustria, ele estuda pintura e escultura na Escola 
Superior de Artes Aplicadas de Viena, ainda no tempo do 
imperador Francisco José.  

Na juventude, a vida do artista tem parte dramática. Capturado pelo exército russo 
durante a 1ª Guerra Mundial, ele é mantido num campo de concentração. Durante o tempo em 
que esteve preso, pintou telas com retratos dos militares russos. Isso lhe garante um tratamento 
diferenciado e depois a liberdade. 

Finda a guerra, Pavlovic convive com artistas de diversas correntes em Viena e 
desenvolve seus trabalhos em países do Leste Europeu e na Itália. 
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 Contudo, convidado pelo irmão, deixa sua pátria transformada numa república comunista 
e chega ao Brasil em 1923. Passa a morar na pequena Pirajuí, onde se casa com Antonia 
Penko, também eslovena e com ela tem três filhos.  
 Pessoa introvertida, o artista mora em Cafelândia na maior parte da vida. Era, porém, 
muito admirado por aqueles que o conheceram pessoalmente. Gostava de coisas simples e 
preferiu viver no anonimato. Não assinava os painéis que pintava nas igrejas. 
 Pavlovic é quem traz para o Brasil a profissão de pintor-decorador de igrejas, técnica 
aprendida com mestres europeus. Soube cuidar da decoração de doze templos em São Paulo e 
um no Paraná, entre os anos de 1923 e 1966.  

A partir de então passa a dedicar-se inteiramente à pintura em óleo sobre tela e sobre 
madeira. Nessa fase, a natureza com paisagens e flores era o tema da sua predileção. Morre em 
21 de setembro de 1981, aos 89 anos, e é sepultado em Cafelândia, onde ainda residem seus 
descendentes. 
 
 

 

Mestre em pintura mural 
 
A igreja de Matão foi a primeira a receber o pincel de 

Pavlovic. Em seguida, sucessivamente, ele decora os 
templos de Pirajuí, Dourado, Descalvado, Avaré, 
Pirassununga, Araras, Cafelândia (onde ornamentou a 
antiga catedral), Aparecida de São Manuel, Birigui, Marília e 
Guarantã. A matriz de São José, em Rolândia, no Paraná, 
foi a última em que trabalhou.  
 Estudou no começo do século XX em Viena e lá 
conviveu no efervescente ambiente artístico da capital do 
Império Austro-Húngaro. Sofreu influência indireta de Hans 
Makart, especialista em decoração mural, e Gustav Klimt, 
célebre pela técnica em desenho ornamental.  
 Na sua obra, aos poucos redescoberta, graças aos 
estudos do pesquisador Adalberto Lovato, Pavlovic usou 

cores, desproporções e expressões faciais que revelam temas como dor e arrependimento, 
efeitos de seu contato com a psicanálise nascente na obra de Freud, seu contemporâneo.  

O ambiente do Kusthistorisches Museum (Museu de História da Arte, Viena) também o 
influencia nas pinturas religiosas, uma vez que as cores escolhidas e os arcos esboçados 
formam um conjunto indissociável para elevar o pensamento dos fiéis à glória celeste. 
 “Se para cada igreja havia um tema diferente, em todas elas Pavlovic colocava alguns 
elementos comuns: o quadro do Pai Eterno, um quadro de Santa Cecília e uma profusão de 
anjos. Com o primeiro deles queria dizer, talvez, que acima de tudo está Deus. No segundo, 
pode-se notar que as cores são sempre mais alegres. Quem deixa de associar a música à 
alegria? Ou a intervalos de alívio nos encargos desta vida? E, por último os anjos. Tanto nas 
igrejas, como nas telas, os anjos de Pavlovic chamam a atenção”, observa Lovato.  
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O estudioso vê aí as marcas da Eslovênia de sua infância. “É bem possível que 

estivesse fazendo um esforço para trazer para sua terra adotiva, alguma beleza de sua terra 
natal. Se esse foi o seu intento, com certeza conseguiu atingi-lo”, reconhece. 

Em Avaré, por exemplo, Pavlovic usou dos recursos aprendidos em Viena e da 
influência de Klimt para realizar sua maior obra. Com base no barroco, não deixou de empregar 
técnicas impressionistas para exprimir, no conjunto da obra dor, redenção e glória. 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________ 
“Paulovic criou painéis sacros de uma beleza estonteante. Maravilhosa, a pintura da igreja 
de Avaré é de deixar qualquer um de queixo caído”. 
Flávio Prado, Folha online 
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No Santuário, painéis maravilhosos 

 
Quem entra no Santuário Nossa Senhora das Dores pode observar integralmente o 

estilo da arte sacra de Pavlovic.  
A ábside da capela mor foi a primeira parte da igreja a ser decorada e nela o artista 

pintou a sua obra prima: uma Pietá, ou seja, a imagem de Maria, aos pés da cruz, com o filho 
morto nos braços. Inaugurado em 15 de agosto de 1942, o afresco custou 20 contos de réis.   

Há no belo templo uma série de painéis murais, todos com produção financiada por fiéis 
benfeitores, a saber: Anjos no teto (Joaquim do Amaral), São Miguel (André Moreno), Calvário 
(Alzira Pavão), Eis o Cordeiro de Deus (Família Serodio), Agonia no Horto (Galhana Ferezin), 
Última Ceia (Família Scheuber Bannwart), São Nicolau (Família Bannwart), Santo Antonio (João 
Theodoro Bannwart), Anjo da Guarda (Theodoro Bannwart), Anunciação (Bertha Raatmaakers), 
O Sacrifício da Missa (Família Enz), Os Doze e Sua Missão (Maria Chacon), Jesus anda por 
sobre o Mar (Genez Parise), A Transfiguração de Jesus (Jorge Calixto), Nascimento de Jesus 
(Angelo Paulucci), Anunciação do Nascimento (Ederaldo e Ferdinand Padredi), Fuga para o 
Egito (Egydio Martins da Costa), Menino Jesus no Templo (Ernesto Vendramini), Jesus purifica o 
Templo (Família Righi) e Morte de São José (Padre Maurício Soto). 

Houve ainda afrescos confeccionados em memória de pessoas falecidas: Sagrado 
Coração de Jesus (Israel Araújo Novaes), Sagrada Família (Alfredo e José Costa), Jesus cura os 
Enfermos (Elza Schwab e José Bannwart), Sermão da Montanha (Isabel Bastos Cruz), O Filho 
Pródigo (Coronel João Cruz) e Nossa Senhora das Graças (Elisa Pires Amaral Cruz) 
 As obras custaram, na época, Cr$ 228.600,00 e foram pagas a Pavlovic em prestações 
mensais. Conforme estimativas baseadas em dados para conversão do Banco Central, em 
valores atuais, os painéis tiveram custo de 170 mil dólares ou cerca de 350 mil reais. 

Conheça mais sobre o assunto acessando as seguintes páginas virtuais: 
www.geocities.com/igrejamatrizavare/nave.html e http://paulovic.zoqui.com/avare 


