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APRESENTAÇÃO

A

Revista BARROCO, relevante publicação de História da Arte Brasileira, foi fundada em 1969 pelo poeta e ensaísta mineiro Aﬀonso Ávila, estudioso do tema e
seu principal articulador. A partir deste número conta com nova direção da historiadora da arte Cristina Ávila, que busca conjugar passado e presente dando um caráter mais
aberto aos artigos publicados.

Inicialmente veiculada através do Centro de Estudos Mineiros, da Universidade Federal de
Minas Gerais- UFMG, quando fazia parte de seu programa de extensão, está hoje vinculada
ao Centro de Pesquisas do Barroco Mineiro, instituição juridicamente organizada sem ﬁns
lucrativos.
A revista vem divulgando nomes de grandes especialistas nacionais e estrangeiros como os
saudosos Francisco Curt Lange, Germain Bazin, Hélio Gravatá, Francisco Iglesias, além dos
ainda colaboradores, Myriam Ribeiro de Oliveira, Antônio Carlos da Silva Telles, Benedito
Lima de Toledo, Adalgisa Arantes Campos, Rodrigo Duarte, José Manuel Tedim, entre inúmeros outros.
Neste número apresentamos em destaque o ensaio sobre Aleijadinho do prof. e ﬁlósofo francês
Henri Maldiney, através da irretocável tradução do prof. Nelson Aguilar.
Divulgamos, ainda, entre os tradicionais colaboradores, novos nomes, mostrando a dinâmica
do estudo e da pesquisa, revelando relações intersemióticas, enfoques arquitetônicos, artísticos, ﬁlosóﬁcos, literários e outros ligados ao Barroco e ao Neobarroco.
Agradecemos o patrocínio da Petrobrás, que permitiu a viabilização e continuidade da Revista
BARROCO que comemora 35 anos de existência, num recorde de sobrevivência entre as revistas divulgadoras de arte no Brasil.

Sete teses sobre a Cultura Brasileira
CELSO FURTADO

I

O

quadro histórico que conduz à mundialização da cultura européia pode ser descrito a partir de dois
processos germinativos O primeiro tem como ponto de partida essa nova leitura da cultura clássica que chamamos de Renascimento. Ele conduz à secularização, ao neo-platonismo galileano, que
identiﬁca o mundo exterior com estruturas racionais traduzíveis em linguagem matemática, à legitimação
do poder pela eﬁciência, ﬁnalmente à ampliação do espaço em que age e pensa o indivíduo. Essa revolução
cultural, que irradia da Itália, abarca o homem em todas as suas dimensões, estendendo-se dos estudos de
anatomia, com Vesalius, aos de arquitetura, com Bramante. O segundo processo germinativo, que assume a
forma de avanço da fronteira geográﬁca, concretiza-se na abertura das linhas de navegação intercontinentais.
Graças a ele amplia-se consideravelmente a base do processo de acumulação na Europa e estabelecem-se de
forma permanente contatos entre as grandes civilizações contemporâneas do ocidente e do oriente. O foco
de onde parte esse segundo vetor conducente à mundialização da cultura européia é Portugal.

II
A cultura brasileira é um dos múltiplos frutos desse processo de mutação que assume a forma de desbordamento da cultura européia a partir dos inícios do século dezesseis. Mas tem de particular o haver emergido
diretamente de um dos pólos do duplo processo germinativo, o que deve ser tido em conta se pretendemos
captar suas peculiaridades. O avanço das fronteiras geográﬁca e econômica da Europa no século dezesseis é
quiçá a primeira grande vitória política obtida essencialmente com base no uso de recursos técnicos. Durante
três quartos de século os portugueses aplicaram-se em acumular conhecimentos teóricos e práticos que os
capacitassem para alcançar terras longínquas utilizando meios econômicos escassos. O esforço realizado
desdobrou-se em múltiplas frentes pois se tratava de desenvolver a técnica de construção de barcos para a
navegação de longo curso, de formar navegantes e outros especialistas, de elaborar a técnica de navegação
CEKSO FURTADO
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de alto mar, de acumular conhecimentos cartográﬁcos, de abrir novas rotas. Esse projeto ambicioso somente
pôde ser concebido e concretizado porque circunstâncias históricas particulares conduziram a uma aliança
precoce entre a monarquia portuguesa e a burguesia de Lisboa. Não vem ao caso detalhar esse tema,mas
convém assinalar que teve importância na história européia que o sentido de continuidade que caracteriza a
ação dos governos monárquicos fosse posto a serviço de um ambicioso projeto de expansão comercial, cuja
execução somente podia ser assegurada por homens de espírito mercantil. O Estado português esteve presente
em todas as fases do complexo desdobramento do projeto de descoberta do caminho marítimo das Índias e
de exploração comercial destas. Pode-se mesmo aﬁrmar que essa experiência serviu de modelo para a criação
das companhias e na Inglaterra como instituições de direito privado mas exercendo funções públicas. Essa
articulação íntima entre o Estado e grupos mercantis estará igualmente presente na ocupação, na defesa e na
exploração das terras americanas em que se constituirá o Brasil. Isso cabe atribuir o sentido de continuidade
que caracterizará a ação portuguesa, patente na permanente preocupação de preservar a integridade territorial,
a despeito dos altos custos incorridos na defesa de vastas áreas sem perspectiva de valia econômica.

III
Durante todo o período colonial os portugueses foram no Brasil uma minoria em face da presença
indígena e também da presença da população de origem africana, que logo começa a aﬂuir como força de
trabalho. O peso dessa minoria na formação da cultura brasileira será, contudo, considerável. Não apenas
porque os portugueses são os senhores e, os demais, escravos ou quase-escravos. Na verdade, o número
de portugueses que não são proprietários e não exercem funções de mando cresce rapidamente. O que
importa é que os portugueses dispunham de técnicas mais avançadas e continuavam a alimentar-se de
suas fontes culturais européias, com as quais mantinham contato regular. Enquanto os aborígines e os
africanos são isolados das matrizes culturais respectivas e privados de memória histórica os portugueses
têm acesso a um ﬂuxo de valores em permanente renovação.

IV
Durante os três séculos do período colonial desenvolveu-se no Brasil uma cultura que, sendo portuguesa em sua temática e estilo, incorpora não apenas motivos locais, mas também valores das culturas
dominadas. É na arquitetura e na escultura que se expressa a força maior dessa cultura, o que não deve
surpreender posto que o Estado e a Igreja ocupam na sociedade espaço similar ao que haviam ocupado
nas sociedades européias pré-renascentes. A apropriação e a exploração das terras brasileiras ﬁzeram-se no
quadro de explorações agrícolas voltadas para a exportação. Contudo, as atividades comerciais permaneceram mediatizadas por agentes metropolitanos, razão pela qual não emerge no País uma classe mercantil
propriamente dita. As estruturas de dominação social estavam constituídas pelos senhores de terras e pelos
10
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estamentos burocráticos civil, religioso e militar. Na ausência de uma classe mercantil poderosa, tudo
dependia do Estado e da Igreja.

V
O ciclo barroco brasileiro constitui quiçá a última síntese cultural no espírito da Europa préRenascimento. Sua temática e seu poder morfogenético derivam da mesma visão do mundo que nutriu os
pintores ﬂamengos do quatrocentos e primeira metade do quinhentos. Com o Renascimento dissolve-se
a síntese cultural que encontrara nos círculos concêntricos de Dante sua expressão mais pura. A eclosão
do humanismo abre um processo criativo que somente cristalizará em nova síntese com o romantismo.
O quadro histórico em que se forma o Brasil – articulação precoce do Estado com a burguesia e total
domínio da sociedade colonial pelo Estado e pela Igreja – congela o processo cultural no universo europeu
pré-renascente. Daí que se possa dizer com razão ser o Aleijadinho o último grande gênio da Idade Média.
Importa assinalar que, à semelhança da síntese medieval européia, o barroco brasileiro era a expressão da
sociedade como um todo. Sua mensagem atingia senhores e escravos.

VI
A ruptura cultural brasileira pós-barroca não se explica sem ter em conta as mudanças no contexto
maior em que estava inserido o País. A Revolução Industrial, que irrompe na Europa no último quartel do
século dezoito, constitui autêntica mutação no processo acumulativo. Até essa época a acumulação se ﬁzera
com relativa lentidão e de preferência fora do sistema produtivo. A mecanização abre a porta a aumentos
consideráveis de produtividade do trabalho e ao crescimento do excedente, fatores causantes da intensiﬁcação da acumulação. Esse processo engendra elevação e diversiﬁcação dos padrões de consumo. Os dois
vetores da expansão do sistema são o incremento da produtividade do trabalho e a diversiﬁcação do consumo, ou seja, o progresso tecnológico ao nível dos processos produtivos e ao nível da concepção dos bens de
consumo ﬁnal. Ora, o sistema de divisão internacional do trabalho permitiu isolar esses dois vetores. Um
país que se especializasse na produção agrícola para a exportação podia ter acesso à moderna tecnologia ao
nível dos produtos ﬁnais sem ter que modiﬁcar seus processos produtivos. O excedente produzido pelas
vantagens comparativas e acesso a um mercado em expansão permitia pagar os bens soﬁsticados disponíveis
no mercado internacional. Era o processo da modernização dependente, que outra coisa não é senão a utilização do excedente retido localmente para modelar os padrões de consumo de forma a facilitar o ﬂuxo de
importações e aprofundar a divisão internacional do trabalho. A modernização dependente fez que a ruptura
da síntese barroca conduzisse ao bovarismo e não a novo processo cultural criativo, à diferença do ocorrido
na Europa com a passagem da visão do mundo medieval para o humanismo. O distanciamento entre elite
e povo será o traço característico do quadro cultural produzido pela modernização dependente. As elites
CEKSO FURTADO
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voltam-se como que hipnotizadas, para os centros da cultura européia. A visita de uma companhia teatral
européia a uma cidade do País podia ser o acontecimento cultural marcante na vida de toda uma geração.
O povo era reduzido a uma referência negativa, símbolo do atraso. Ignorado das elites esse povo segue seu
curso próprio, reforçando sua autonomia criativa e diferenciando-se regionalmente. O indianismo de um
Carlos Gomes ou de um Alencar não é mais do que uma rejeição do povo real. E a ironia sutil com que
Machado observa este tem o sabor de uma escusa em face de um tema proibido.

VII
A descoberta, casual ou buscada, do país real pelas elites é certamente o traço mais saliente do
processo cultural brasileiro no século atual. São muitos os fatores que intervêm, tanto de origem externa
como interna. De não pouca importância são as grandes guerras, que reduzem o País a relativo isolamento, a ascensão econômica dos Estados Unidos, a crise da economia primário-exportadora conduzindo a
uma industrialização tardia apoiada exclusivamente no mercado interno. Com a urbanização a presença
do povo faz-se mais visível e sua criatividade cultural mais difícil de ser escamoteada. A emergência, na
segunda metade do século, de uma classe média de peso crescente introduz novos elementos na equação
do processo cultural. A classe média forma-se no quadro da modernização dependente, ainda que mediatizada pela indústria local, mas está demasiado próxima do povo para poder assumir a visão bovarista das
antigas elites. Por outro lado, a inﬂuência que exerce a cultura de classe média na massa popular interfere
na criatividade desta. O encontro com o povo é também a descaracterização deste.
Em síntese, neste ﬁnal do século vinte, o processo cultural brasileiro se apresenta como a resultante de múltiplos fatores, cabendo assinalar por seu relevo a forte atuação da indústria da cultura como
instrumento da modernização dependente, a incipiente autonomia criativa de uma classe média em que
existem raízes populares ainda frescas e a força reativa de uma massa popular em processo de descaracterização cultural. A classe média constitui-se no lócus privilegiado da criação cultural, interagindo entre
a modernização dependente e a busca de uma identidade que somente pode vir das raízes populares.
A concentração de renda não é senão o verso da modernização dependente. Portanto, uma nova síntese
cultural, que recolha a força criativa do povo, pressupõe o aprofundamento do processo de democratização e a redução da heterogeneidade social.

(Texto do arquivo da Revista BARROCO
e aqui reproduzido em homenagem à memória do autor.)
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Imagem e escrita no confronto
entre ideologia e emancipação

RODRIGO DUARTE

N

a vida espiritual da humanidade destacam-se duas dimensões primordiais, a saber, os registros
imagéticos e os escritos. Ambos têm em comum o fato de serem produções humanas muito
importantes e surgidas há muito tempo; porém o momento histórico de sua aparição, seus
traços mais fundamentais e até mesmo seu signiﬁcado no que tange ao tipo de socialização a eles associados são essencialmente diferentes. Neste artigo pretende-se mostrar em que medida imagens e escritas são
expressões do exercício de poder – freqüentemente opressivo – de minorias conhecedoras de seus segredos
sobre as maiorias que delas sempre se serviram (e ainda se servem) para se orientarem no mundo. Uma
ênfase especial é dada ao fato de que o relacionamento entre as imagens e as escritas funciona não raro
como um elemento potencializador da dominação histórica exercida sobre a maioria da população desde
tempos imemoriais.
O percurso adotado para essa investigação se inicia com um item intitulado “Sobre a Antigüidade relativa das imagens”, no qual se estabelece que, apesar de o cultivo das imagens pelos homens ser historicamente posterior àquele dos sons (já que nosso ouvido é mais “arcaico” que nossa visão), ele é certamente mais
antigo do que a escrita e que essa sucessão é signiﬁcativa para a compreensão de certos aspectos da cultura
humana em geral. Uma vez que algumas investigações sobre a relação entre imagem e escrita – bastante aceitas atualmente – apontam para as reﬂexões comuns de Horkheimer e Adorno sobre o tema, o segundo item
deste texto, denominado “Imagem e escrita na Dialética do esclarecimento” procura traduzi-las nos termos da
Teoria Crítica da Sociedade. A partir dessas colocações, investiga-se, num terceiro e último item intitulado
“A escrita ‘no fundo das imagens’ e suas implicações”, em que medida o entrecruzamento das informações
imagéticas e sonoras, desde a cultura barroca até os modernos meios de comunicação, desemboca na contemporaneidade em um novo e complexo patamar de manipulação ideológica.
RODRIGO DUARTE

13

1. Sobre a antiguidade relativa das imagens
Tanto investigações cientíﬁcas quanto especulações ﬁlosóﬁcas apontam para uma anterioridade cronológica, nos mamíferos em geral – e no ser humano em particular – do desenvolvimento do sentido da
audição em relação ao da visão. Do ponto de vista da biologia evolutiva, pesquisas inferem que a formação
do aparelho auditivo nessa classe de animais ocorreu no período imediatamente anterior ao surgimento
dos mamíferos mais complexos, como conseqüência da necessidade de esses animais – via de regra menores do que os grandes répteis – se protegerem de seus predadores, saindo à noite em busca de alimento,
pois durante o dia o risco de ser tornar presa daqueles era muito maior. Dessa forma, antes que o sentido
da visão se desenvolvesse decisivamente, de modo que, em algumas espécies até mesmo a capacidade de
enxergar no escuro tenha se consolidado como uma segurança a mais, foi o aguçamento da audição que
garantiu na penumbra ou na escuridão a desenvoltura dos mamíferos – essa classe animal destinada a ser
a mais complexa e desenvolvida do ponto de vista da evolução. Géza Ssamosi sintetizou exemplarmente
essa evolução no trecho que se segue:
Os mamíferos mais antigos eram pequenos animais que evoluíram como um ramo resultante da
adaptação dos répteis à vida terrestre e que não eram, no princípio, muito diferentes de seus predecessores reptilianos. Essas novas criaturas foram forçadas a se tornar ativas durante a noite a fim de
se esconderem de seus perigosos primos, os grandes répteis que mandavam na terra firme durante o
dia. Os répteis de “sangue frio” só podiam ser ativos quando o sol aquecia seus corpos. Em contraste,
os antigos mamíferos já possuíam um mecanismo de controle do calor que lhes permitia serem ativos
à noite. Mas quando esses mamíferos começaram a evoluir para criaturas noturnas, sua visão ainda
era da variedade reptiliana, adaptada à luz do dia, e naturalmente não lhes era de grande ajuda
na escuridão da noite. Como resultado, só poderiam sobreviver se substituíssem a visão pela audição
e/ou o olfato como sentido de longo alcance1.
A relativa incapacidade da audição para prover informações relativas ao espaço na ronda noturna
(por exemplo, a distância da presa ou de um possível predador) levou ao aperfeiçoamento da visão, para
o qual, dentre outras coisas, foi necessário um aumento no tamanho do cérebro e uma complexiﬁcação
nas conexões neurais, num processo que levava ao surgimento do mamífero mais soﬁsticado de todos: o
homo sapiens. Desse modo, talvez não seja errado dizer que a espécie humana herdou dos seus ancestrais
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biológicos essa anterioridade da audição com relação à capacidade de enxergar e identiﬁcar objetos através
da visão. Isso signiﬁca que, quando os pressupostos subjetivos – no sentido biológico-evolutivo – para a
visão se encontravam satisfatoriamente realizados, já existia na espécie humana um lastro de experiências
acústicas que comporiam uma espécie de pré-história dos sentidos de longa distância da mesma.
Talvez tenha sido pela intuição desse fato que Nietzsche teria proposto, agora do ponto de vista
ﬁlosóﬁco e não mais levando necessariamente em consideração resultados da teoria evolucionista, sua
iluminadora contraposição entre os elementos dionisíaco e apolíneo, em O nascimento da tragédia2.
Segundo esse conhecido ﬁlosofema, tais elementos representam forças cósmicas em oposição, de modo
que o momento dionisíaco simboliza a tendência ao caos originário e o apolíneo leva ao principium individuationis, à força construtiva através da qual surgem – ressaltam-se – as coisas individuais sobre o pano
de fundo da indistinção primitiva. A partir daí, Nietzsche propõe que o referido caos originário, simbolizado por Dionísio e indicando as profundezas abissais, possui características sonoras, enquanto a energia
conformadora, representada por Apolo e signiﬁcando a superfície sobre a qual se delineiam os contornos,
tem traços do que é imagético. Para ele, essas realidades cósmicas possuem sua contraparte na existência
humana, respectivamente, na embriaguez (associada a um tipo de sonoridade dionisíaca) e no sonho (em
que se forma a imagem apolínea). No universo estético, como se sabe, a conﬂuência perfeita entre os dois
momentos realiza-se para Nietzsche apenas na tragédia grega e a decadência cultural que, segundo ele, se
seguiu após o seu período áureo seria uma conseqüência da dissociação de ambos princípios.
É importante observar que, embora Nietzsche se concentre principalmente nos produtos dos impulsos dionisíaco-sonoro e apolíneo-imagético, sua proposição estende-se facilmente aos sentidos a eles
correspondentes da audição e da visão. Isso leva a uma interessante constatação: o que Nietzsche propôs
em termos especulativos, coaduna-se perfeitamente com o que foi estabelecido cientiﬁcamente a partir
da teoria da evolução, tal como foi sintetizado por Szamosi no trecho citado acima. Em outras palavras,
a maior originariedade do impulso dionisíaco, que poderia também ser traduzido na capacidade auditiva do ser humano, corresponde a uma anterioridade evolutiva da audição sobre a visão nos mamíferos
superdesenvolvidos – inclusive no homem.
Mas a tarefa aqui é estabelecer o que chamei de “antiguidade relativa” das imagens e o signiﬁcado
da anterioridade da dimensão sonora se tornará claro apenas mais adiante. Se se abandona o âmbito da
história natural e se adentra na ambientação já propriamente humana, se bem que ainda não histórica no
sentido estrito, a enorme antiguidade das imagens dá-se a conhecer especialmente na pré-história, época
em que a reprodução imagética dos objetos do mundo exterior aos seres humanos constitui-se na sua
2
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principal atividade simbólica, com forte signiﬁcado religioso. Para melhor compreender tal característica
das imagens, assim como sua relação com a escrita, lanço mão do modelo proposto por Vilém Flusser,
segundo o qual cada tipo de cultura possui um código fundante, o qual pré-forma e preside toda sua
atividade material e espiritual. De acordo com ele, não existem muitas variedades desses códigos, sendo
que, na verdade, apenas dois tipos já assumiram até hoje a função de código fundante: o bi-dimensional
(ou plano) e o unidimensional (ou linear). O primeiro é o mais antigo e se caracteriza por as informações estarem nele dispostas sobre uma superfície, enquanto no código unidimensional a disposição das
informações, assim como sua decodiﬁcação, se dá linearmente e a partir de uma direção determinada.
Mesmo levando-se em conta que a decodiﬁcação do código bidimensional demanda certo tempo, no
unidimensional o tempo enquanto sucessão propriamente dita faz parte, por assim dizer, da essência do
código. Não é preciso muita ginástica intelectual para perceber que o código bi-dimensional tem nas
imagens, surgidas no período paleolítico da pré-história, o seu paradigma, assim como o unidimensional
tem na escrita – primeiramente aparecida no Oriente Médio no terceiro milênio a.C. – uma de suas concretizações mais antigas e mais fundamentais. Enquanto os códigos bidimensionais (imagens) apresentam
“cenas” imediatamente perceptíveis, embora nelas o olhar possa levar um tempo “passeando” pela superfície, os unidimensionais (escritas) ligam-se a processos essencialmente temporais, nos quais o “passeio”
da vista é obrigatoriamente substituído por uma seriação previamente determinada. Para Flusser, tais
códigos fundamentais são verdadeiros “programas”, a partir dos quais as culturas humanas se organizam
e se mantêm vivas e a precedência histórica do código plano por excelência – da imagem – está, para ele,
perfeitamente adequada tanto à concepção circular do tempo que caracteriza as sociedades pré-históricas,
quanto ao predomínio da magia nas relações entre os seres humanos, entre si e com a natureza:
Para as pessoas que são programadas através de imagens, o tempo flui no mundo tal como os olhos
passeiam nas imagens: ele diacroniza, ele ordena as coisas ao modo de situações. Esse é o tempo do
retorno do dia e da noite, de semeadura, de colheita e de semeadura, de nascimento e morte e renascimento e a magia é aquela técnica adequada a uma experiência do tempo semelhante a essa3.
O surgimento de um novo tipo de código fundante é, segundo Flusser, algo extraordinariamente raro e
digno de nota, o que pode ser atestado pelo fato de que apenas centenas de milhares de anos após a “invenção” das imagens pelos seres humanos, surgiu – a partir delas próprias – um novo tipo de código que foi a
escrita linear pictográﬁca, no norte da Mesopotâmia, da qual se originaram, ao longo da história, hieróglifos,
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alfabetos, códigos numéricos, lógicos, cientíﬁcos4. A partir desse mais do que provável surgimento da escrita
nas grandes civilizações orientais a partir das imagens – surgidas na pré-história –, no qual os elementos pictóricos num dado momento abandonaram sua seriação aleatória numa “cena” e impuseram ao observador
apenas uma direção na decodiﬁcação de seu sentido, dando origem à história propriamente dita, ﬁca estabelecido, pelo menos com relação à escrita, o que chamamos aqui “antiguidade relativa” das imagens. Alguns
aspectos da escrita (p.ex. consciência temporal propriamente dita) e de sua combinação com as imagens,
naquilo que Flusser chamou de “tecno-imagens” ou imagens técnicas, serão retomados adiante.
Uma característica interessante na trajetória das imagens ao longo da história humana é que o
surgimento da escrita, mesmo com a enorme potencialidade de intervenção no meio-ambiente nela préﬁgurada, não signiﬁcou o ﬁm do poder das imagens, com sua temporalidade circular e suas evocações
mágicas. Pelo contrário: tais características se transferiram para uma consciência religiosa mais complexa,
como a das grandes religiões mundiais, por exemplo, dando origem, nas discussões teológicas, à recorrente contraposição entre o ímpeto destruidor das imagens (iconoclastia) e a tendência à continuidade do seu
culto (iconoﬁlia), mesmo que agora mediado pela interpretação de um texto – de uma escritura sagrada,
por exemplo. Mario Perniola encontrou a expressão exata para essa situação quando declarou que:
A batalha em torno às imagens, o Bilderstreit entre iconófilos e iconoclastas, constitui um tema
recorrente em nosso passado. Em Bizâncio, defensores e destruidores das imagens enfrentaram-se de
forma cruel durante mais de um século. Posteriormente, o iconoclasmo encontrou partidários em
várias seitas heréticas, como os bogomilos e os cátaros. No início da Idade Moderna, no século XVI,
a questão das imagens tornou-se motivo de profunda divisão entre católicos e reformados5.
Mas não apenas na religião pode-se observar tal fato: na ﬁlosoﬁa, por exemplo, Platão surge como
um dos primeiros e mais tenazes iconoclastas de que se tem notícia a partir do estabelecimento de sua
teoria negativa sobre a mímesis, na República e em outros diálogos6. No Soﬁsta, por exemplo, o juízo sobre
o pintor é de alguém que, “por uma única arte” julga-se “capaz (...) de tudo produzir” e dá “a ilusão de
que poderá igualmente criar a verdadeira realidade” (234b). Já no Crátilo, Platão distingue rigidamente os
nomes das imagens, argumentando que, mesmo que aqueles tenham certa característica de “imitação” da
realidade, eles ainda mostram a “natureza própria de cada ser” (423a), enquanto as imagens “estão longe
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de encerrar o mesmo conteúdo que os objetos dos quais elas são imagens” (432c). Embora a proibição às
imagens já esteja presente no decálogo de Moisés, na exigência de que não se faça “imagem de escultura,
nem ﬁgura alguma do que há em cima no céu, e do que há em baixo na terra, nem do que há nas águas
debaixo da terra”7, pode-se dizer que a abrangência do interdito platônico é ainda maior, pois o preceito
bíblico condena apenas a antecipação pictórica do supra-sensível, enquanto em Platão toda e qualquer
reprodução da realidade sensível e no limite, essa como um todo, são dignas de censura.
É interessante observar que o confronto entre iconóﬁlos e iconoclastas, do qual a polêmica platônica
é um exemplo clássico, tem características de uma luta pelo poder, na qual os defensores do que Flusser
chamou de “códigos lineares” – especialmente da escrita – combatem, em nome de um patamar superior de racionalidade, o predomínio dos feiticeiros manipuladores de imagens, embora, como o próprio
Flusser indicou, o estabelecimento da escrita tenha signiﬁcado, a princípio, a consolidação de uma casta
de sacerdotes que exerciam o seu poder através da capacidade de escrever e ler textos escritos:
No início da história e no decorrer de sua maior parte, o alfabeto permaneceu reservado a uma elite.
Ele constituía um código secreto e somente os nele iniciados dispunham de uma consciência histórica.
A maior parte da sociedade ainda se orientava no mundo mediante objetos rígidos, principalmente
mediante imagens e graças à língua falada. Isso significa que a maior parte da sociedade vivia numa
consciência mágica e mítica8.
A relação entre o predomínio das imagens e o pensamento mágico, o advento da escrita como um
progresso na racionalização que pôs em cheque aquele predomínio, a magia como técnica rudimentar e
a permanência de uma consciência mágico-imagética mesmo após a consolidação da escrita como código fundante, são tópicos que apontam diretamente para a temática da Dialética do esclarecimento, de
Horkheimer e Adorno, da qual procuro a seguir extrair alguns elementos para a continuidade da discussão, aqui realizada, sobre o relacionamento entre imagens e escrita tendo em vista as relações de poder.
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2. Imagem e escrita na Dialética do esclarecimento
Os tópicos supramencionados relacionam-se na Dialética do esclarecimento do seguinte modo: a
humanidade desenvolve meios para fazer frente à hostilidade da natureza selvagem e, no período em que
ela ainda não dispõe de recursos cientíﬁcos e tecnológicos, todo conhecimento do mundo se dá por uma
aproximação imagética, da qual a magia é o melhor exemplo. Verlaine Freitas, referindo-se à obra de
Horkheimer e Adorno, apontou corretamente para a dimensão “técnica” da magia, bem como para sua
relação com o âmbito das imagens e da mímesis:
A magia já pode ser considerada uma forma de técnica para estabelecer uma relação favorável com
os deuses, mas com a importante diferença de que isso é feito através de imagens, símbolos, gestos,
cantos, que mostram que a relação entre os homens e os deuses não é mediada pela abstração conceitual, mas pela proximidade imagética, simbólica; o que configura aquilo que podemos denominar
de mímesis9.
Desse modo, pode-se dizer que a magia funciona como sucedâneo de um conhecimento técnico
ainda inexistente, que, no entanto, tende a ir sendo substituído, sempre que possível, por abstrações
gnosiológicas que eliminam paulatinamente o caráter “ilusório” da feitiçaria. Quanto mais essas abstrações se desenvolvem, maior é a capacidade humana de intervenção nos processos naturais e menor é a
dependência factual da magia para a resolução dos problemas do cotidiano. Esse processo de “esclarecimento” adquire na sociedade européia moderna sua autoconsciência no sentido de propagar que toda a
superstição e todos os resquícios da mentalidade mítica devem ser eliminados em prol da racionalidade
– encarada como potencial redentora da humanidade diante de tudo que a aprisiona. Mas, uma vez que
tal racionalidade tem em vista apenas os meios para a sobrevivência da espécie num quadro de perpetuação da dominação do homem pelo homem, sem que ela própria possa se estabelecer como um ﬁm em si
mesmo, tem lugar, segundo Horkheimer e Adorno, uma situação em que o domínio crescente da natureza
pelo ser humano transforma-o num escravo de sua própria natureza interna e o almejado predomínio da
racionalidade – uma vez que essa é unilateralmente compreendida – engendra uma irracionalidade tanto
mais perigosa quanto mais tecnologicamente mediatizada. Um resultado visível desse processo é a coexistência de poderosos meios técnicos de intervenção nos processos naturais com uma situação de minoridade da imensa maioria das populações, muito semelhante àquela em que o Xamã exercia o seu domínio
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sobre a tribo a partir de um suposto poder mágico. Para Horkheimer e Adorno tanto o advento de regimes
totalitários com o apoio das massas, como no Fascismo italiano e no Nazismo alemão, quanto o sucesso
da manipulação das pessoas em regimes supostamente democráticos, mediante os meios de comunicação
tecnológicos – a chamada indústria cultural – são exemplos eloqüentes daquela estranha coexistência.
Para além da coincidência do pensamento mágico com uma situação de predomínio das imagens
– como já se viu, posteriormente elaborada por Flusser e outros autores – o tema da permanência dessas, mesmo numa situação que anuncia o predomínio dos códigos lineares, transparece na Dialética do
esclarecimento em termos de uma grande preocupação com as relações entre imagem e escrita, as quais
são abordadas tanto na sua dimensão estética quanto no âmbito da ﬁlosoﬁa da história. Algumas vezes
ambas as preocupações surgem imbricadas, como, por exemplo, na passagem em que os autores falam da
fragmentação daquilo que eles chamam de “palavra originária”, na qual imagem e escrita são aspectos de
um todo indiviso, nas diversas artes e na ciência:
Com a nítida separação entre ciência e poesia, a divisão do trabalho efetuada com ajuda daquela
expande-se para a linguagem. Como signo, a palavra advém à ciência; como som, como imagem,
como palavra propriamente dita, ela é distribuída entre as diversas artes, sem que se deixasse reconstituir por sua adição, pela sinestesia ou obra de arte total10.
Dessa forma, as artes vão se diferenciar de acordo com a natureza da mensagem, de modo que a
sonoridade da palavra originária gera a música, sua imagem as artes plásticas e as palavras ainda não
totalmente esvaziadas, a literatura. A depuração extrema das palavras produzirá o signo – tão desprovido
de ambigüidade quanto possível – das linguagens cientíﬁcas. Uma vez que essa cisão da palavra originária
ocorreu em tempos imemoriais – Walter Benjamin sugere que teria coincidido com a “queda” após o
pecado original11 – e, como insistem Horkheimer e Adorno, não há retorno possível ao estado anterior,
cabe à ﬁlosoﬁa compreender o relacionamento entre imagem e escrita e o seu signiﬁcado para as relações
de poder no cenário contemporâneo. Essas apontam para uma dominação exercida por uma pequena
minoria sobre a maioria esmagadora das pessoas, de um modo que seria impossível sem o recurso ao
enorme poder das imagens.
Diante desse poder, a dialética é para Horkheimer e Adorno o método ﬁlosóﬁco correto, na medida
em que “revela, antes, toda imagem como escrita. Ela ensina a ler dos traços da primeira a conﬁssão de sua
10
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falsidade, a qual tira dela o seu poder e o transfere à verdade”12. Em que pese o laconismo dessa expressão,
torna-se claro que a ideologia contemporânea encontra-se exatamente numa espécie de encruzilhada entre a
imagem e a escrita, na qual aquela usurpa a mensagem especíﬁca do texto, chegando mesmo a substituí-lo.
Como já se disse, os exemplos “clássicos” de dominação estudados por Horkheimer e Adorno são o
totalitarismo e a indústria cultural. Aquele é abordado principalmente no capítulo da Dialética do esclarecimento referente ao anti-semitismo, no qual os autores chamam a atenção para o poder das imagens
na consolidação – com certo apoio popular – da tirania nazista. Elas funcionavam como símbolos que
mobilizavam camadas psíquicas da população associadas a conteúdos arcaicos e acabavam por impor um
certo padrão de comportamento, através do processo denominado “mímesis da mímesis”13.
Mas os mecanismos de absorção da escrita pela imagem utilizados na indústria cultural são bem mais
soﬁsticados e atingem de cheio até as sociedades com grande tradição de estado democrático de direito.
Sua soﬁsticação reside no fato de que, embora haja um enorme potencial de manipulação de mensagens
audiovisuais nas tecnologias empregadas nos meios de comunicação de massa, mesmo quando elas não
são utilizadas e as imagens exibidas preservam sua autenticidade, ainda assim a indústria cultural exerce
sua função de dominação e de manutenção do status quo. Mario Perniola, que vê na situação atual um
desdobramento da polêmica entre iconóﬁlos e iconoclastas, reconhece naqueles que cobram das imagens
mediáticas uma ﬁdelidade canina à “realidade” os sucessores dos iconóﬁlos e nos que denunciam a “espetacularização” da realidade pelos media os herdeiros dos iconoclastas. Aos iconóﬁlos contemporâneos,
Perniola dá o nome de “hiperrealistas”; aos seus pares iconoclastas, ele denomina “hiperfuturistas”. Para
ele, especialmente hoje, o aparato da cultura de massa pode muito bem fazer frente às reivindicações de
ambos os grupos sem que sua essência manipulatória seja atingida de qualquer modo:
No passado, iconofilia e iconoclastia eram posturas opostas; entre os defensores dos ícones e os defensores das visões não havia compromisso possível. Ainda em 1968, os apologistas dos meios de comunicação de massa e os iconoclastas revolucionários pareciam inimigos irreconciliáveis. Hoje, porém, entre
o hiper-realismo, que oferece realidades visionárias, e o hiperfuturismo, que proporciona experiências
já realizadas, existe apenas uma diferença de tom: a hiper-realidade é uma imagem demasiado alucinada para ser de fato real, e a hipervisão é uma realidade visual demasiado cotidiana para ser de
fato profética. Hiper-realidade e hipervisão assemelham-se porque têm a pretensão de ser algo mais
do que imagens, de representar uma substância presente ou futura, um original14.
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O objetivo de Perniola é mostrar que, enquanto houver expectativas de que as imagens sejam mais do
que simulacros, i.e., que elas se relacionem a objetos reais existentes no mundo, incorrer-se-á em grave erro.
No que tange à convergência de iconoﬁlia e iconoclastia na contemporaneidade, ele tem razão se se leva em
conta que o aparato de hoje – especialmente aquele posterior ao que se chama comumente de “revolução
digital” – desenvolveu ao extremo a possibilidade de retratar ﬁelmente a “realidade”. No entanto, me parece
correto aﬁrmar, com Horkheimer e Adorno, que, mesmo nas primeiras décadas de funcionamento da indústria cultural já se conﬁgurara claramente a tendência à fusão entre “hiper-realidade” (versão contemporânea
da iconoﬁlia) e “hiper-visão” (versão atual da iconoclastia): mais exatamente, numa espécie de absorção da
escrita pela imagem. Num ensaio dos anos 1940, intitulado “O esquema da cultura de massa”, Adorno
aﬁrma que as imagens postas em movimento exigem que sejam “lidas” como uma escrita, na qual, porém,
há a sugestão de modelos de comportamento. Esse ensaio exempliﬁca o processo de “leitura” das imagens a
partir de um certo modelo feminino imposto pela indústria cinematográﬁca:
Se um filme apresenta uma garota reluzente, ele pode oficialmente estar contra ela ou a seu favor;
ela pode ser entronizada como heroína de sucesso ou punida como “vamp”. Enquanto signo escrito
(Schriftzeichen), porém, a garota reluzente anuncia algo totalmente diferente dos dísticos psicológicos
que saem de sua boca sorridente. A saber, a instrução de que se deve ser parecida com ela. O novo
contexto, no qual as imagens dirigidas se encontram é, antes de tudo, o do comando15.
É interessante observar que essa absorção da escrita pelas imagens, apontada por Adorno, proveniente da colocação dessas em movimento, resultando nessa forma de “script” que orienta os comportamentos, já tendia a ocorrer até mesmo antes do aparecimento dos meios tecnológicos de difusão de imagens
mais “realistas”. Já se mencionou acima a concepção, introduzida por Vilém Flusser, de “imagem técnica”,
que signiﬁca exatamente aquele tipo de imagem produzida por um aparelho, para cuja produção foi obrigatoriamente necessária a aplicação de soﬁsticados códigos alfanuméricos: portanto de complexos procedimentos lineares muito mais aparentados com a escrita do que com as imagens. Nesse sentido, a imagem
técnica é, para Flusser, uma espécie de síntese entre imagem e escrita; mas ele indica corretamente, que, já
na imagem técnica mais rudimentar, como a fotograﬁa, por exemplo, há a tendência para a absorção da
escrita pela imagem, numa espécie de “remagicização” daquela, a qual está em acordo com o exercício de
poder de uma parcela da sociedade sobre a esmagadora maioria. Um dos exemplos dados por ele refere-se
à noticia de uma guerra num medium perfeitamente assimilado já há muito tempo – o jornal:
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Ibidem, p. 333.
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A fotografia da guerra do Líbano em jornal mostra uma cena. Exige que nosso olhar a escrutine pelo
método já discutido anteriormente. O olhar vai estabelecendo relações específicas entre os elementos
da fotografia. Não serão relações históricas de causa e efeito, mas relações mágicas do eterno retorno.
Por certo, o artigo que a fotografia ilustra no jornal consiste em conceitos que significam as causas e
os efeitos de tal guerra. Porém o artigo é lido em função da fotografia, como que através dela. Não é
o artigo que “explica” a fotografia, mas é a fotografia que “ilustra” o artigo. Este só é texto no curioso
sentido de ser pré-texto da fotografia16.
Mas, na verdade, esse exemplo deve ser entendido como um modo rudimentar de absorção da
escrita pela imagem e, embora, já tenha implicações importantes no plano das relações de poder, está bastante aquém do poder manipulatório das imagens naquele sentido indicado por Adorno, de uma “escrita”
imperativa, que pretende dirigir o comportamento das pessoas e, com isso, garantir a manutenção do
estado de coisas vigente. No caso da televisão, há o agravante que esse predomínio da imagem não se dá a
partir da mera justaposição a textos, mas mediante a “escrita” sui generis advinda do próprio movimento
das imagens.

16

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia, Rio de Janeiro: Relume-Dumará,
2002, pp. 55-6.
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3. A escrita no “fundo das imagens” e suas implicações
Modos de relacionar imagem e escrita semelhantes ao do mencionado no ensaio “O esquema da
cultura de massas” apareceram em momentos posteriores da carreira ﬁlosóﬁca de Adorno, seja nos escritos estéticos, seja naqueles mais direcionados à crítica da cultura. No que concerne a esses últimos, os
textos da década de 1960 sobre televisão e cultura de massa retomam quase literalmente os termos do
referido ensaio dos anos 1940, adaptando-o à nova realidade dos mass media, já então quase completamente dominados pela televisão. Aqui, o sentido da visão, que Adorno associa em outros textos à atitude
humana voltada para o progresso, para o esclarecimento17, regride sob os auspícios da cultura massiﬁcada:
a linguagem visual, aparentemente desprovida de conceitos, torna-se mais primitiva do que a das palavras, sendo que essas, através da transmissão televisiva, são cada vez menos importantes18. Como sugeriu
Vilém Flusser, as palavras se tornam cada vez mais meros comentários às imagens, que sub-repticiamente
assumem o papel principal.
Segundo Adorno, essa preponderância do elemento imagético se traduz, na televisão, no trabalho
com uma linguagem visual, em que os conteúdos são “pré-conceitualmente” introduzidos, já que as palavras, assim como os conceitos a elas correspondentes, são antecedidas por imagens que atuam em camadas
inconscientes da psique dos consumidores e condicionam comportamentos conﬁrmatórios do status quo.
Desse modo, assim como já se sugeriu em relação ao cinema, também na televisão, o próprio processo
físico-físiológico que causa a ilusão de uma imagem estar em movimento é pelo menos parcialmente
responsável pela potencialidade manipulatória desse medium:
Enquanto as imagens querem despertar aquilo que se encontra soterrado no espectador e o que lhe
é semelhante, as imagens intermitentes e fugidias do filme e da televisão se aproximam da escrita.
Elas são concebidas, não consideradas. O olho é arrastado pelas tiras como pelas linhas e no suave
solavanco da mudança de cena, a página se passa a si mesma. Enquanto imagem, a escrita imagética
(Bilderschrift) é meio de uma regressão, na qual produtores e consumidores se encontram reunidos;
enquanto escrita, ela põe à disposição as imagens arcaicas da modernidade. Magia desencantada, elas
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Dentre outros, “Zum Verhältnis von Malerei und Musik heute” (“Sobre a relação de pintura e música hoje”). In: Gesammelte
Schriften 18. Musikalische Schriften IV. Frankfurt (M), Suhrkamp, 1984, p. 142 ss.. Também no texto, escrito juntamente
com Hanns Eisler, que será abordado adiante: Komposition für den Film. In: Gesammelte Schriften 15. Frankfurt (M):
Suhrkamp, 1984, p. 29 ss..
ADORNO, Theodor. “Prolog zum Fernsehen” In: Gesammelte Schriften, vol. 10.2. Frankfurt a.M., Surhkamp, 1996, p. 512.
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não revelam qualquer segredo, mas são modelo de um comportamento que corresponde à gravitação
de todo o sistema, assim como à vontade dos controladores19.
De modo semelhante ao que se sugerira em relação ao cinema, a escrita imagética da televisão se
traduz em estereótipos que reclamam por uma imitação submissa, com o que a continuidade do status
quo deveria estar garantida. O próprio Adorno se adianta, nesse texto, a objeções que apontem para o
fato de que também a arte opera com certos estereótipos, asseverando que, nos construtos estéticos mais
autênticos, aqueles adquirem traços alegóricos inteiramente ausentes da experiência cotidiana, dando
como exemplo os tipos característicos da Commedia dell’arte, que ninguém tomaria por modelos a serem
imitados20. Embora o exemplo se reﬁra a um fenômeno cultural típico do Renascimento, diante do uso
do termo “alegoria” por Adorno, é difícil não se recordar da concepção que Walter Benjamin aplicou à
arte barroca em seu livro A Origem do drama barroco alemão21. Especialmente se se leva em consideração
que Benjamin considerou a alegoria enquanto uma forma de escrita imagética associada, por um lado, aos
hieróglifos e às escrituras sagradas em geral; por outro, associada, de um modo ou de outro, a alguns dos
fenômenos mais típicos do barroco, tais como os dísticos e os textos eivados de elementos visuais, tanto
no sentido literal quanto no ﬁgurado. Mario Perniola, referindo-se exatamente à concepção benjaminiana da cultura barroca, chama corretamente a atenção para a importância que os emblemas adquiriram
nela, ressalvando, no entanto, se tratar o elemento visual, aqui, antes de simulacro, do que de imagem no
sentido tradicional do termo:
O emblema é a produção figurativa barroca que mais ostenta as características do simulacro. De fato,
o emblema, que foi amplamente utilizado no decorrer do século XVII pelos jesuítas para ilustrar os
seus livros, é uma imagem acompanhada de um mote ou de uma sentença, sem nenhuma preocupação realista ou visionária. Trata-se, ao contrário, de uma construção artificiosa que deixa à mostra o
seu caráter conceituoso, arguto, engenhoso. Além disso, a sua própria realização técnica por meio da
impressão gráfica não permite o desenvolvimento de um interesse fetichista em relação a ele, similar
àquele do qual são objeto as obras únicas, os quadros22.
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Ibidem, p. 514.
Ibidem, p. 515.
BENJAMIN, Walter. “Ursprung des deutschen Trauerspiels”. In: Gesammelte Schriften, vol. I-1. Frankfurt a.M.: Surhkamp,
1991, p. 350 ss.
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Pode-se argumentar, diante das características desses objetos estéticos, que o exemplo dado por
Perniola apresenta dois problemas congênitos: o primeiro diz respeito ao fato de eles não serem construtos
singulares, portanto comparáveis, mutatis mutandis, às mercadorias culturais contemporâneas. O segundo
problema, relacionado ao primeiro, é o caráter ideológico – até mesmo propagandístico – que se pode
atribuir a todas as manifestações da cultura barroca, uma vez que esse estilo tem sua origem na contrareforma católica, que pretendia reconquistar pelo menos parte dos ﬁéis perdidos para o protestantismo
através de uma arte repleta de estímulos sensoriais23. Mesmo se se insiste que, de acordo com Adorno,
uma obra de arte sempre possui uma ambigüidade para com os poderes constituídos, a qual inexiste nas
mercadorias culturais e que há incontáveis obras de arte autênticas no barroco, seria interessante localizar
exemplos de escrita imagética que fossem tão isentos dos problemas apontados quanto possível. Um dos
mais interessantes refere-se às obras de Paul Klee que adicionam aos elementos tipicamente visuais outros
que sugerem uma escrita, que, entretanto, permanece – ao contrário daquelas que exortam o observador
a proceder dessa ou daquela forma – enigmática, motivando uma reﬂexão que, no limite é propriamente
antiideológica:
Mediante a organização, as obras tornam-se mais do que são. Em debates recentes especialmente
sobre as artes plásticas, o conceito de écriture tornou-se relevante, debates suscitados por páginas de
Klee que se aproximavam de uma escrita gatafunhada. Esta categoria de modernidade arroja como
projetor luz sobre o passado; todas as obras são uma escrita, e não apenas as que aparecem como tais,
e certamente hieroglíficas, para as quais se perdeu o código e para cujo conteúdo contribui acima de
tudo a ausência de tal código. As obras de arte são linguagem só enquanto escrita24.
Essa passagem, para além da mencionada conexão com a arte barroca através da referência aos
hieróglifos, aponta para um aspecto normalmente negligenciado do teor de verdade que as obras de arte
podem possuir e que certamente contribui para o seu caráter emancipatório: o elemento escrita, que nos
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Quanto a esse segundo ponto, é importante ressaltar que a obra a que Mario Perniola se refere, Imago primi saeculi
societatis Iesu (1640), enquanto publicação comemorativa do primeiro centenário da Companhia de Jesus, tem um caráter
explicitamente “publicitário” no tocante aos feitos dessa ordem religiosa.
ADORNO, Theodor. “Ästhetische Theorie”. In: Gesammelte Schriften, vol. I-1. Frankfurt a.M., Surhkamp, 199, p. 145.
Devo a Álvaro Valls a lembrança desse trecho da Teoria estética de Adorno, a partir da tematização desse tópico feita no seu
interessante texto “A presença/ausência dos artistas plásticos na ‘teoria estética’ de Adorno” (Estudos de estética e filosofia da
arte numa perspectiva adorniana, Porto Alegre: Editora da Universidade, 2002, p. 150).
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construtos ideológicos, como se viu, encontra-se “no fundo das imagens”25, atuando sub-repticiamente
no sentido de obter conformidade ao status quo, nas obras de arte autênticas passa para o primeiro plano
e faz com que essas atinjam no âmbito imagético o mesmo efeito desmistiﬁcador que o pensamento
dialético realiza no plano discursivo. Esse efeito, porém, tem seu fundamento no traço de temporalidade
que, como se viu, é inerente à escrita (enquanto código “linear”, para usar a expressão de Flusser), a qual,
por sua vez, explorada em suas potencialidades estéticas mais essenciais, relaciona-se com um tipo de
linguagem artística que até aqui não foi tratada enquanto tal: a música. Embora não haja espaço para o
desenvolvimento satisfatório desse tópico26, podemos dizer, com Adorno, em conexão com o estabelecimento da anterioridade “antropológica” do som com relação à imagem, que, na arte sonora desenvolvida
às últimas conseqüências no Ocidente, ocorre uma enorme disparidade entre o arcaísmo do sentido da
audição (apontado no início deste texto) e o altíssimo grau de racionalidade atingido pela linguagem
musical. Para Adorno, isso explica em parte a diﬁculdade que a maioria das pessoas tem para compreender os fenômenos musicais mais complexos: “O ouvido prende-se à essência arcaica da música, enquanto
ela própria se encontra inserida no processo de racionalização27”. O correlato dessa diﬁculdade, i.e., a
tendência das massas a se contentarem com a audição de banalidades musicais, foi tratado na Filosoﬁa
da nova música e em outros textos em relação com o que Adorno chama “pseudomorfose da música com
relação à pintura”28. No entanto, pensando no poder desmistiﬁcador que a linguagem musical mais avançada pode ter diante das manifestações ideológicas, Adorno aponta para o fato concreto de um pintor
– Oskar Kokoschka – que, como o supramencionado Paul Klee da écriture, se deixou imbuir pelo espírito
da música em seu trabalho pictórico:
25
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Essa expressão foi tomada de empréstimo a Jean-Luc Nancy (cf. Au fond dês images. Paris, Editions Galilée, 2003,
especialmente p. 11 ss.), embora seu conceito de imagem seja, por um lado, muito mais amplo, por outro, mais “metafísico”
do que o aqui empregado. Para Nancy, o fato de as imagens se destacarem de um “fundo” relaciona-se ao seu caráter de
“distinção”, que, por sua vez, é uma função de seu caráter “sagrado”. O sentido que adoto aqui do “fundo” das imagens
é que, embora Flusser se refira a elas como o que é antes de tudo “superficial” (portanto, sem “fundo”), especialmente no
caso dos meios tecnológicos em que elas são postas em movimento, cria-se uma segunda camada de sentido, a qual não é
habitualmente percebida e que, talvez por isso mesmo, serve de veículo à ideologia.
O leitor pode encontrar nos meus artigos “Dionísio alegórico. Nietzsche e o barroco” (Filosofia Unisinos 2, janeiro/junho
2001, p. 27-53) e “Figuras de Chladni. Sobre o problema filosófico das relações entre som e imagem” (O que nos faz pensar
18, setembro de 2004, pp. 45-63) algumas indicações sobre as características da linguagem musical em conexão com a
ancestralidade do sentido da audição.
ADORNO, Theodor e EISLER, Hanns. “Komposition für den Film”. In: T.W. Adorno, Gesammelte Schriften 15, Frankfurt
am Main, Suhrkamp Verlag, p. 30.
ADORNO, Theodor. “Philosophie der neuen Musik”. In: Gesammelte Schriften 12, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag,
p. 174 ss. Dentre os inúmeros textos em que Adorno trata desse tema, encontra-se o aqui citado “O esquema da cultura de
massa” (Gesammelte Schriften 3, op. cit., p. 308).
RODRIGO DUARTE

27

Provavelmente a pintura de Kokoschka, na Áustria, realiza uma pseudomorfose com relação à
música semelhante àquela que, no Ocidente a música faz com relação à pintura. A dinamização do
fenômeno visível, principalmente a tentativa de captar o fluxo inconsciente, temporal, das vivências,
num retrato, pertence genuinamente antes à música do que à pintura e não à toa os poemas de
Kokoschka atraíram tão fortemente a vanguarda musical. Se se compara, entretanto, esses quadros de
Kokoschka com a – imediatamente aparentada – música de Schönberg ou de Webern da fase expressionista, então dificilmente se escapará à impressão de que, no registro protocolar de algo puramente
interior, o músico é superior na força de objetivação na mesma medida em que ele se mostra “mais
moderno”; assim como, ao contrário, ocorre no Ocidente com a pintura de Picasso relativamente à
música de Stravinsky, que lhe é obediente e, simultaneamente, pervertedora29.
O fato de que, apesar do seu potencial desmistiﬁcador com relação ao poder “secreto” das imagens,
ainda podem restar mesmo na música radical mais desenvolvida traços ideológicos, remete à necessidade,
já anunciada aqui, de o exercício da dialética interceder no sentido de ﬁnalizar um trabalho que pode ﬁcar
inconcluso sem a intervenção do pensamento discursivo. Esse ponto de vista foi exemplarmente sintetizado por Horkheimer e Adorno, no trecho da Dialética do esclarecimento já citado acima: “a dialética revela,
antes, toda imagem como escrita. Ela ensina a ler dos traços da primeira a conﬁssão de sua falsidade, a
qual tira dela o seu poder e o transfere à verdade”.
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“Zum Verhältnis von Malerei und Musik heute”. In: Gesammelte Schriften 18. Musikalische Schriften IV. Frankfurt am Main:
Suhrkamp Verlag, 1984, p 146.
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A pré-história da transdisciplinaridade:
a construção do saber em Alberti e Leonardo

1

CARLOS ANTÔNIO LEITE BRANDÃO

A

busca de alternativas para se pensar a produção de conhecimentos e obras além da lógica
causal e dedutiva que preside as ciências da natureza e para abordar problemas e objetos
complexos, como a arquitetura e o urbanismo, franqueou a investigação sobre metodologias
e relações em patamares pouco explorados e em domínios diversos dos das ciências ditas duras e que
até aqui prevaleceram. Dentre os novos caminhos, investigamos anteriormente três possibilidades que
poderiam servir como alternativas àquele pensamento causal e que se imantam em torno das noções do
“diálogo”, do “jogo”, da “metáfora”.2 Aqui trabalharemos, apoiados no Renascimento, com uma quarta
possibilidade descortinada nesses estudos anteriores: a “tradução” intersemiótica ou entre domínios diversos do saber e da cultura.
1

2

A parte referente a Leonardo foi apresentada inicialmente no X Encontro Nacional de Filosofia da ANPOF, realizado em São
Paulo em 2002. De forma resumida, a parte referente a Alberti, foi apresentada pela primeira vez em 2003 no II Seminário
Interpretar Arquitetura, promovido pelo Núcleo de Pós-Graduação da Escola de Arquitetura da UFMG e organizado pelo
grupo “Hermenêutica e Arquitetura”, sob nossa coordenação. O estudo mais completo do tema albertiano foi apresentado
no XI Encontro Nacional de Filosofia da ANPOF, realizado em outubro de 2004, em Salvador. Tais trabalhos, bem como
este que agora apresentamos por ocasião do XXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte (Belo Horizonte, 27
a 29 de outubro de 2004), integram nossa produção na pesquisa Arquitetura e Humanismo, desenvolvida junto ao CNPq.
Sobre o “diálogo”, o “jogo” e a “metáfora” a inspirarem um pensamento diverso do regido pela lógica estritamente causal,
como a dominante nas ciências da natureza modernas, reenviamos aos nossos seguintes artigos: “Linguagem e Arquitetura:
o problema do conceito” (Interpretar Arquitetura [online]. 2001, v.1, n.1. p. 1-8. Disponível na internet: www.arq.ufmg.
br/ia. ISSN: 1519-468X); “Introdução à hermenêutica da Arte e da Arquitetura” (Interpretar Arquitetura [online]. 2002,
v.2, n.3. p. 7-14. Disponível na internet: www.arq.ufmg.br/ia. ISSN: 1519-468X) e “A tradutibilidade dos conceitos: o
dizível e o visível” (a ser publicado em breve pela Editora da UFMG e o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares
da UFMG).
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“Transdisciplinaridade e Humanismo: aquém e além das disciplinas”, base do que aqui se procura fazer
avançar, é artigo que integra o número 5 da revista eletrônica Interpretar Arquitetura e no qual examinamos
a transdisciplinaridade como estratégia para trabalhar problemas complexos e semelhante à que freqüenta o
Renascimento italiano.3 Nesse artigo suspeitamos da capacidade de uma metodologia cientíﬁca geral e supradisciplinar dar conta dessa complexidade e propusemos pensar a transdisciplinaridade enquanto “tradução”
na qual equivalências conceituais e metodológicas são buscadas entre os vários campos sem que estes percam
sua especiﬁcidade e linguagem próprias. A transdisciplinaridade é uma espécie de “transubstanciação”, não
mera “transliteração”, em que tais conceitos e métodos vêem modiﬁcadas as substâncias originais que tinham
quando no domínio em que foram inicialmente pensados. Ela não visa propriamente a explicar um conceito,
mas a compreendê-lo e a fazê-lo operar prospectivamente dentro do propósito de resolução de problemas
complexos e contextos especíﬁcos. Compensando a “explicação”, hegemônica no procedimento das ciências
da natureza, a transdisciplinaridade coloca a “compreensão”, afeta ao sentido, e a “comparação” como estratégias para a produção do conhecimento e promove um saber mais horizontal que prefere conectar várias áreas
do conhecimento do que aprofundar-se em busca de fundamentos inabaláveis. Como diz Calvino, esse saber
horizontal é conduzido pela velocidade de Mercúrio mais do que pela imersão saturnina que caracterizou a
ciência moderna.4 E menos do que constituir novos objetos e fontes, ele se dedica a aplicar um novo olhar
sobre aquilo que já está disposto a nós. Nesse olhar está implicada a “imaginação” e a “magia”. Por “imaginação” entendemos a capacidade de desenvolvermos um pensamento por imagens nas quais os conceitos são
traduzidos, realizando-se o intercâmbio entre o dizível e o visível. Por “magia” entendemos a capacidade de
supor correspondências entre disciplinas, seres e entes reaproximando-os entre si e trocando reciprocamente
suas substâncias, como se Eros os conduzisse numa fecundação universal que dinamiza o mundo e os saberes.
São as correspondências e proporções entre os seres o que investigam os olhares de Nicolau de Cusa, Marsilio
Ficino, Alberti, Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, Shakespeare e Giordano Bruno, dentre outros
renascentistas. Na medida em que a ciência e a técnica modernas desenvolveram-se a partir da censura a esta
componente mágica e imaginativa e do insulamento das disciplinas, a transdisciplinaridade pode ser vista
como um acerto de contas com essa censura e uma tentativa de fazer retornar – inclusive dentro da própria
metodologia das ciências ditas duras e recém separadas de uma tecnologia autônoma – a componente mágica
e imaginativa, lúdica e erótica, num processo de produção do conhecimento resistente ao mero acúmulo de
informações e dados que torna passiva nossa imaginação e reduz nossa capacidade de fazer dialogar as coisas
e as disciplinas. Ao contrário do Renascimento, a tecnologia moderna tem matado o Eros que permitia a
3
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transdisciplinaridade, a qual não me parece ser inédita no processo pelo qual a humanidade produziu conhecimento. Na medida em que aqui nos propomos a investigar a Arquitetura e a Arte como “indisciplinares”,
“transdisciplinares” ou complexas, é fundamental fazê-lo renascer e é com este propósito que retomamos aqui
alguns aspectos da obra de Alberti e Leonardo da Vinci.

O legível e o visível em Alberti5
No seu tratado sobre Arquitetura, Alberti tenta compreendê-la através do lógos, das palavras e das
letras. Esse era o maior desaﬁo a ser vencido: traduzir os campos técnico, funcional, visual e subjetivo da
arquitetura para o mundo das letras, no qual aqueles não poderiam ser deformados pelas imperfeições
dos copistas. Ao fazer essa tradução, a realidade poliédrica e metamórﬁca da Arquitetura recebe uma
estrutura, um sentido, uma teoria que, substituindo os manuais técnicos dedicados a descrever procedimentos, dota a arquitetura de uma “linguagem” e de uma liberdade antes inexistente. Tendo suas leis
e formas traduzidas em palavras e letras, a arquitetura tornou-se passível de ser aprendida por todos de
modo livre e independente, não subordinando-se mais à mera transmissão oﬁcinal do saber do mestre
para o aprendiz.
Recorrer às letras e aos studia humanitatis foi necessário para uniﬁcar os vários aspectos referentes
ao objeto examinado, formulá-los e ordená-los segunda uma coerência lógica e conceitual capaz de providenciar uma terminologia precisa e um método seguro que não se encontravam em Vitrúvio “uma vez
que ele escreveu de modo incompreensível para nós e é quase como não estivesse escrito nada”.6
Alberti descreve os elementos das colunas comparando-os com as formas das letras e vendo-os
como litterae esculpidas nas pedras e traduzíveis na bidimensionalidade de um “L”, de um “C”, de um
“C” invertido ou de um “S”.7 Em tais ﬁguras, Alberti imagina encontrar as “letras” do alfabeto com que
comporá as “frases” da Arquitetura. Sugere-se aí um procedimento literário e gramatical para o arquiteto
desenvolver a composição das ordens, não apenas por ver as “formas” como “letras”, mas, sobretudo, por
procurar encontrar-lhes o alfabeto universal, ao qual elas recorrem para “escreverem-se”, e interpretar
a Arquitetura como linguagem provida de grafemas e gramática8. Associando formas arquitetônicas às
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Resume-se aqui parte do que por nós foi exposto por ocasião do I Seminário Arquitetura e Conceito promovido pelo Núcleo
de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG em agosto de 2003 e que se encontra
publicado nos anais do mesmo.
6
ALBERTI, Leon Battista. De Re Aedificatoria/L’architettura (a cura di Renato Bonelli e Paolo Portoghesi). Texto latino e trad.
Giovanni Orlandi. Milano: Il Polifilo, 1966. Livro VI, 1, p. 441.
7
Cf. ALBERTI, Leon Battista. De Re Aedificatoria/L’architettura (a cura di Renato Bonelli e Paolo Portoghesi). Texto latino e
trad. Giovanni Orlandi. Milano: Il Polifilo, 1966. Livro VII, 7, p. 569.
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letras, seu texto prescinde de desenhos e ﬁguras, de incerto rigor e clareza diante do trabalho dos copistas.
Seja exigindo que estes escrevam os números por extenso e evitem desenhos, seja vendo as formas como
letras e as letras como formas e instituindo o alfabeto da modenatura das colunas, Alberti investiga a capacidade de as litterae compreenderem a realidade da arquitetura de forma menos equívoca que o “desenho”.
Assim, ele funda uma “língua ediﬁcatória”, uma gramática e uma sintaxe capazes de fornecerem
“...um código geral de comportamento estético cujas malhas fossem tão rigorosas, claras e explícitas
quanto dúteis, amplas e fecundas de implícitos desenvolvimentos. [...] Em resumo, Alberti forjava
uma língua, deixando maieuticamente aos outros a missão de traduzi-la e multiplicá-la em palavras.”9
Pelas litterae constrói-se uma “língua”. Por esta língua, o que é aparentemente pura forma é subtraído do acidental - seja da imagem exterior, seja dos copistas ou das interpretações - e insere-se numa
objetividade e universalidade mais precisas e claras do que a frágil terminologia vitruviana. A Arquitetura
é, em Alberti, matéria quase orto-gráﬁca.
Simetricamente à visão da arquitetura como escritura, também as letras serão consideradas também como formas e não apenas como elementos gramaticais servindo à expressão de uma idéia. O
melhor exemplo do “modo arquitetônico” com que as letras são apreciadas por Alberti encontramos na
Grammatichetta, a primeira gramática do vulgar, escrita por volta de 1435-1438, e que foi precedida pelo
Ordine delle laettere pella lingua toschana, pergaminho manuscrito da Biblioteca Riccardiana, em Florença.
Nessas duas obras, Alberti começa a organizar o toscano em uso e a dotá-lo da mesma dignidade que se
atribuía ao latim, única língua considerada herdeira do grego e do hebraico, perfeita, unitária, imutável
e dotada de regularidade tal que poderia ser pensada gramaticalmente e até confundida com a própria
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Como a goteira e os mútulos, cuja forma é descrita como um “C” ou como um “C invertido”, e as volutas jônicas cujo perfil
é um “S”. Cf. ALBERTI, Leon Battista. De Re Aedificatoria/L’architettura (a cura di Renato Bonelli e Paolo Portoghesi). Texto
latino e trad. Giovanni Orlandi. Milano: Il Polifilo, 1966. Livro VII, 9, p. 593-597 passim e VII, 12, p. 623.
Cf. MOROLLI, Gabriele; GUZZON, Marco. Leon Battista Alberti: i nomi e le figure, p. 11. Segundo Morolli, talvez
sobrestimando um pouco o poder da palavra em Alberti, o autor atesta uma “fiducia tutta umanistica nella parola, nel
sapiente e potente strumento della lingua che, grazie alla sua versatilità e perfezione, riesce a dare conto di ogni aspetto
della realtà, di ogni branca del sapere (e, quindi, anche dell’architettura), rifuggendo per giunta da tutti quegli equivoci che
le raffigurazioni schematiche specialmente di edifici, invece, non riescono il più delle volte ad evitare.” Cf. MOROLLI,
GUZZON. Leon Battista Alberti: i nomi e le figure, p. 10. Sobre esta relação entre o “ornamento” e a “escritura”, Damisch
salienta que o ornamento albertiano procede de “un ordine strettamente grafico, se non orto-grafico, e che appartiene in
quanto tale a un livello d’articolazione anteriore, in termine ontologici, a quello stesso della parola.” DAMISCH. Comporre
con la pittura, p. 190.
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gramática. O mesmo motivo levou-o a escrever tanto em latim como em vulgar e a organizar concursos
literários em vulgar, como o polêmico Certame Coronario, de 1441. Esse esforço era não apenas artístico
ou literário, mas sobretudo político. Era através do vulgar que os conteúdos humanistas poderiam, segundo Alberti, alcançar uma penetração menos restrita a um círculo aristocrático e satisfazer seu propósito
exposto no tratado Della Famiglia, de preferir “ser mais útil e servir a muitos do que a poucos”. Conferir
uma gramática ao vulgar é análogo à constituição de uma linguagem e de uma teoria para a Arquitetura.
Tal teoria, como a da pintura do De Pictura (1435), são concebidas como metáforas da gramática e da
retórica pensadas simultaneamente pelo humanista. Um espírito comum as atravessa e Alberti foi, provavelmente, o primeiro gramático a estabelecer relações signiﬁcativas entre a arte da palavra desenvolvida
nos studia humanitatis e as artes ﬁgurativas.
A aproximação e analogia entre a palavra e a imagem, entre as humanidades, a pintura e a arquitetura, fornece a chave da organização das letras e suas relações recíprocas, tanto na Ordine delle Lettere
quanto na Grammatichetta: a forma, a qual inclui também alguns sinais gráﬁcos indicativos da pronúncia.
A Ordine delle lettere apresenta a seguinte ordem inicial:

irt
num
lsf
ceo
bdv
pqg
axz
ç ch gh
10
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Por impossibilidade de representação gráfica, salientamos que os h desta última linha seguindo o c e o g, aparecem como
sobrescrito no pergaminho da Riccardiana para distinguir, respectivamente, a pronúncia velar surda e velar sonora. Da
mesma forma, o ç desta linha indica a “africata” dental surda. Sobre isso e para maiores detalhamentos da ordenação formal
das letras cf. ALBERTI, Leon Battista. Grammatichetta e altri scritti sul volgare (a cura di Giuseppe Patota). Roma: Salerno,
1996. p. xxv-xxvii e p. 13 e PATOTA, Giuseppe. Lingua e linguistica in Leon Battista Alberti. Roma: Bulzoni, 1999. p. 71.
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Na Grammatichetta, a disposição varia apenas na inversão da terceira e quarta linha e na introdução
do b ao lado do v, na quinta. Vejamos:

irt
num
ceo
lsf
dbv
pqg
axz
ç ch gh

11

A ordem adotada vai das letras formalmente mais simples às mais complexas, segundo as vê o
humanista. As letras da primeira linha têm uma haste curta simples (i), com um apêndice à direita
(r) ou cortada (t). As da segunda linha, são as letras formadas pela união de duas ou três hastes curtas
(n, u, m). As da terceira linha da Ordine delle lettere são as letras formadas por hastes longas simples
(l), com apêndice à esquerda (s) ou cortada (f), e as da quarta linha são as letras formadas por linhas
curvas totalmente abertas (c), parcialmente abertas (e) e totalmente fechadas (o). Na Grammatichetta a
ordem é aperfeiçoada e Alberti prefere abrir com l, s, f a série de letras formadas com hastes longas e
compostas que no texto anterior era interrompida pelas letras em linha curva. Na quinta linha das duas
versões encontramos letras compostas por semicírculos combinados a hastes longas ou traços ondulados dirigidos para cima (b, d, v). Quando os semicírculos combinam-se com hastes e traços dirigidos
para baixo temos as letras da sexta linha (p, q, g). As letras formadas por traços diagonais ocupam a
sétima linha (a, x, z). As duas tabelas concluem com as letras compostas por união ou compressão de
duas outras: ç, ch, gh.
Vimos no De Re Aediﬁcatoria, ao descrever os elementos da coluna, que o literato aﬂorara no arquiteto.
Prestando atenção ao aspecto material da escrita, ordenando as letras pela forma e dispondo-as em colunas
11
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No manuscrito da Grammatichetta, só este h aparece como sobrescrito.
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e linhas conforme seu parentesco morfológico, vemos aparecer o artista no literato. Ele vê o signo alfabético
não apenas como índice de um som ou uma idéia mas também como matéria e forma em que podem ser
aplicadas, por exemplo, a geometria, a matemática e a arquitetura12. Quando Alberti elabora o Sepulcro
Rucellai, as letras entram na arquitetura de forma tão precisa e determinante quanto a arquitetura entra nas
letras. O legível e o visível, a idéia e a forma material, o mundo do pensamento e o mundo construído,
as humanidades e a Arquitetura compenetram-se de tal modo que ﬁca impossível distinguir onde termina
um campo e começa o outro. Diluídas as fronteiras dos campos e disciplinas, estes passam a fecundarem-se
reciprocamente, deixarem-se contaminar uns pelos outros e adquirirem novas formas geradas deste contágio.
Contaminada pelas humanidades, a Arquitetura torna-se outra e é pensada em novas chaves. E essa novidade, repita-se, surge não pela inspiração das musas ou ex-nihilo, mas da “tradução” arquitetônica da tradição
e linguagem próprias a outro universo, como o das humanidades.
Criticamos aqui, simultaneamente, dois vícios comuns aos arquitetos e urbanistas de hoje. Em primeiro lugar, exigimos a “tradução” da língua e do campo, e não sua importação pura e simples para dentro do
território propriamente arquitetônico e urbanístico. É freqüente o vício de importar teorias, linguagens e
procedimentos de outros campos e trazê-los, sem qualquer tradução, para o mundo da arquitetura. Isso gera
efeitos catastróﬁcos, como confundir a Arquitetura com a promoção de edifícios, imaginados ou realizados,
sem qualquer compromisso com a realidade construtiva e com os contextos físicos e sociais. Ou, então,
perder o discurso da arquitetura e do urbanismo e substituí-los pelos discursos do técnico, do economista,
do sociólogo, do ﬁlósofo, do estatístico, do crítico de arte ou do advogado, por exemplo. Essa “importação”
é o contrário da operação albertiana pois retira-lhe os elementos fundamentais: a exigência da interpretação;
a tradução e apropriação devida e própria a um campo disciplinar com suas especiﬁcidades e tradições que
não devem ser abolidas mas transformadas e enriquecidas, tal com o vulgar pelo contato com o latim e
vice-versa; e o ﬁrme propósito de produzir um conhecimento não apenas novo mas sobretudo útil para a
construção de um mundo e de um homem melhores e mais felizes.
Em segundo lugar, criticamos aqueles que pensam ser a criação o advento de uma novidade absoluta
e completamente original, surgindo do nada e desvencilhada de qualquer tradição. Parece-nos melhor
fazer o novo surgir de uma operação ao mesmo tempo hermenêutica e experimental, onde a teoria e a
cultura são dominadas amplamente e onde os vários campos disciplinares são colhidos por um “olhar
alado” e por um pensamento poliédrico, metamórﬁco, múltiplo, rápido, leve e interessado tanto em
conhecer o mundo e a si mesmo quanto em transformá-lo, desde sua dimensão espiritual e formal até
12

Como diz Gorni, Alberti acolhe o signo alfabético como “un’occasione stilizzata di rappresentazione geometrica”. GORNI,
Guglielmo. Leon Battista Alberti e le lettere dell’alfabeto. p. 275-276 apud PATOTA, Giuseppe. Introduzione. In: ALBERTI,
Leon Battista. Grammatichetta e altri scritti sul volgare (a cura di Giuseppe Patota). Roma: Salerno, 1996. p. xxvi.
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sua dimensão mais material e técnica. Pois uma dimensão se compenetra na outra e tudo está em tudo:
as humanidades estão na arquitetura assim como a arquitetura está nas humanidades. Sem, contudo, se
confundirem ou abdicarem de seus discursos e propriedades. Trata-se, portanto, de uma compenetração
avessa a qualquer promiscuidade.

A técnica e a arte em Leonardo da Vinci13
Do entrelaçamento de suas investigações empíricas com as reﬂexões sobre textos cientíﬁcos herdados,
surgem as invenções e desenhos anatômicos, mecânicos, hidráulicos, botânicos e cartográﬁcos de Leonardo
antecipando grandes avanços cientíﬁcos, tecnológicos e artísticos, mas que não tiveram grande impacto
entre seus contemporâneos por permanecerem fora de circulação.
Os trabalhos gráﬁcos e técnicos que estudaremos a seguir mostram como inovações artísticas e
arquitetônicas podem originar-se fora do campo da Arte e da Arquitetura, como, por exemplo, ao desenhar partes do corpo humano, estudar hidráulica e o movimento dos ﬂuidos e descrever máquinas em
perspectivas explodidas ou axonométricas que depois serão exportadas para a representação arquitetônica.
A ciência – entendida entre os renascentistas, a grosso modo, como descrição da natureza – exige técnicas
representativas inéditas para dar conta dos novos conteúdos do conhecimento e da nova natureza que se
apresenta ao olhar de Leonardo. Tais técnicas – entendidas como “habilidade” ou destreza em se fazer algo
– acabam por se transferir e conﬁgurar novos símbolos e conteúdos expressivos, renovando a arte.
A Paisagem de 1473 é, talvez, o primeiro trabalho gráﬁco de Leonardo que temos conhecimento.
Feita em riscos fortes e profundos que se entrecruzam fazendo hachuras, é um desenho de laboratório
ou de oﬁcina gráﬁca, experimento técnico que não “imita”, ao que parece, nenhuma paisagem natural
realmente existente. Ela é mais prospectiva do que perspectiva, mais projeção do que percepção, é um
artifício, um constructo mental onde se inventa imagens o mais palpáveis e intensas. A ênfase das linhas
reforça o caráter artiﬁcial e abstrato da paisagem e o objetivo de investigar habilidades gráﬁcas mais do
que descrever propriamente a natureza ou exprimir-se artisticamente. É, portanto, uma produção mais
técnica do que cientíﬁca ou artística.
Os Desenhos de Igrejas (1487-1490) também comportam um caráter eminentemente abstrato, geométrico e conceitual. Não se referem a um objeto existente a ser descrito nem a um projeto determinado
encomendado por um cliente. São especulações formais e técnicas acerca da planta central do edifício e
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Resumimos aqui parte do exposto na mesa redonda sobre arte e técnica no Renascimento por ocasião do X Encontro Nacional
de Filosofia da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, realizado em São Paulo em outubro de 2002.
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da composição volumétrica da igreja em busca de um ideal de perfeição matemática e simétrica. Também
neles a ênfase está nas linhas e no contorno da ediﬁcação e suas partes principais, comunicando claramente ao espectador os princípios compositivos que presidem o projeto e evitando-se os elementos mais propriamente fenomênicos ou afetos à sensibilidade, tais como as variações de luz e sombra, que poderiam
confundir aquela comunicação. São também prospectivas de novos espaços para a razão moderna e para
a especulação de outras possibilidades estéticas, técnicas e funcionais empreendida no Renascimento. Este
caráter conceitual e especulativo é reforçado pela presença de textos descritivos ou especulativos junto
aos desenhos, como ao veriﬁcarmos o esboço do desenho de uma máquina, simulando uma perspectiva
axonométrica, semelhante aos Desenhos de Manivelas, de 1485-1488. Em parte essa vizinhança se deve
às heranças deixadas pela ausência do papel de desenho, só inventado no século anterior, o que exige
economia e aproveitamento máximo dos pergaminhos e do trabalho exigido para confeccioná-los.14 Mas
em parte esta proximidade física entre as representações estética e técnica mostram-nos como estes dois
universos caminhavam juntos e como a concepção da forma ediﬁcada não se desprende do modo e dos
trabalhos exigidos para construí-la.
Os desenhos típicos de ﬂores do período podem ser exempliﬁcados na Lâmina de Gart der Gesundheit,
de 1485. As ﬂores são representadas de forma esquemática e extremamente abstrata, recortada sobre o
fundo e detalhada tal como na pintura holandesa ou nos desenhos de Simone Martini, no século XIV.
É uma técnica dura, feita por um olhar técnico e esquemático que impõe suas formas mentais sobre a
natureza para descrevê-la dentre de uma bidimensionalidade racional e ﬁgurativa, tal como nos manuais e
esquemas góticos, como os de Villard de Honnecourt. Não é uma visão concreta e humana que apreende
a variedade da natureza, mas uma abordagem dedutiva da natureza, a qual é forçada a entrar nas grades
lógicas do desenho. Não há sombreamento algum, nem claro-escuro, profundidade ou volume.
Diante dessa lâmina conﬁgura-se o valor dos Estudos de Flores de Leonardo, realizados em 1483.
Apesar de ainda serem feitos com contornos nítidos e claros, bem delimitados pela incisão forte dos riscos de metal sobre os quais escorre a tinta preta, vemos aí uma representação menos esquemática e mais
nuançada que a anterior. O olhar do “botânico” descreve a natureza em sua varietà, varia seus pontos de
vista e faz mais justiça à riqueza do mundo físico do que à rigidez do esquema mental em que este deve
ser necessariamente enquadrado. A atitude de Leonardo é mais empírica que a anterior e exige uma técnica mais apoiada no sombreamento do desenho e do claro-escuro de modo a dar conta do volume e da
plasticidade das ﬂores. Aqui, a matriz artística da Renascença italiana e a sua herança giottesca se fazem
14
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Technology, 2002. p. 27-65.
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ressaltar na valorização da profundidade e do desenho sobre a cor, apesar de Leonardo não ser exatamente
pautado pelos hábitos artísticos ﬂorentinos. Pela vitalidade e palpabilidade intensas procuradas, e apesar
da precisão dos contornos e da elegância formal extrema, quase rococó, esses desenhos de ﬂores nos mostram um Leonardo mais livre dos princípios geométricos e abstratos que regulavam aqueles desenhos de
igrejas e que comandavam a técnica da Lâmina de Gart der Gesundheit.
Os Desenhos de Crânios em Perﬁl e Corte (1489) são preciosos. O sombreamento realça profundidade
e volume, e as formas internas e externas de nosso corpo são colocadas em relação e referência recíprocas.
Nesses desenhos, planta, corte, elevação, perspectiva e profundidade são sintetizados de modo a dar conta
da espacialidade interior, da massa e do volume da caixa craniana. Correlacionam-se as várias perspectivas e representações do mesmo objeto através de uma técnica de representação anatômica que depois é
transferida, ainda enquanto técnica, para os desenhos de arquitetura e que, em seguida, atingirá a própria
concepção do espaço arquitetônico. Nesta época, pesquisava-se intensamente modos de representar a
seção e a perspectiva de um interior redondo e os crânios desenhados por Leonardo lidam justamente
com esta diﬁculdade. Através da técnica de representação, com os eixos ortogonais esboçados na “planta”
do crânio e com o sombreamento do desenho, Leonardo consegue a representação bidimensional de
uma realidade tridimensional, de um espaço interior e de um volume esférico ou elipsoidal que, como
veremos, ser-lhe-á utilíssimo para descrever espaços construídos como o das suas igrejas de planta central.
O olhar arquitetônico captura e representa a espacialidade interna e conduz o olhar do anatomista que
descreve a cavidade craniana. A arquitetura, como modo de olhar e estrutura em que os objetos e seres
passam a ser vistos, difere do olhar do pintor naturalista e da arte ﬁgurativa. E é justamente esta dimensão
arquitetônica com que o mundo é visto em sua varietà e em sua profundidade que distingue o olhar de
Leonardo, seja como artista, seja como cientista. Descrever a natureza exige a imaginação e a invenção de
novas técnicas representativas as quais só podem desabrochar quando estão juntos o artista e o cientista, a
habilidade técnica com a capacidade de observar e descrever a natureza. Quanto mais ﬁel a esta natureza,
mais a imaginação é solicitada para compor sua representação. Mas Leonardo vai além disso e muda o
próprio trabalho cientíﬁco: a imaginação e a invenção servem, em última análise, para que seu trabalho
não se limite àquelas observação e descrição e passe a especular sobre os mecanismos invisíveis da natureza
e do corpo humano, através daquilo que o desenho, e não a simples observação empírica ou a leitura de
tratados, é capaz de sugerir. No Crânio Cortado, de 1489, reaparecem a mesma técnica de sombreamento,
a mesma correlação interior-exterior, o mesmo poder sintético e especulativo do desenho. A descrição e
a especulação ﬁgurativa e discursiva estão juntas e deixam-nos ver a amplitude mental em que se move o
interesse do pesquisador.
O Desenho para Igreja de Planta Central (1507), prova-nos como todas essas técnicas, inclusive aqueles
dois eixos ortogonais que estruturam a planta e a representação do espaço circular, são transferidos e aplica38
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dos ao universo espacial no qual se desdobram interesses equivalentes. O olhar arquitetônico que se aplicara
à anatomia encontra aqui o objeto apropriado para realçar a volumetria e unidade da ediﬁcação, e não seus
elementos planos ou lineares; correlacionar planta, elevação, corte e perspectiva dentro de uma representação
única; e descrever de forma privilegiada a espacialidade interior e a massa do edifício. A bidimensionalidade
do desenho passa a dar conta da tridimensionalidade do real. Novas técnicas de representação são exigidas
por um conteúdos e interesses novos a pautarem a descrição produzida por Leonardo. E, depois de formuladas como técnicas novas da representação do edifício, passam a atingir a própria produção da arquitetura,
concebendo-a em termos de massa e volume. Prefacia-se aqui a arquitetura monumental que dominará o
século XVI substituindo a arquitetura mais linear, plana e aérea, construída com base na repetição de módulos, como a que caracterizara o século XV e, especialmente, Brunelleschi.
Concluímos, portanto, que de um campo e uma intenção extra-artística, como a do anatomista
e botânico, tal como os concebemos hoje, podem surgir novas técnicas, representações e conteúdos
artísticos. Reciprocamente, o olhar do artista pode fecundar os objetos cientíﬁcos, inquiri-los através do
desenho como em Leonardo, e dar origem a conteúdos e possibilidades que antes permaneciam ocultas.
A representação torna-se, assim, verdadeira “apresentação” de algo inédito, de um mundo novo e de um
conhecimento novo do mundo. Como bem conclui James Ackerman em seu estudo sobre os desenhos
de Leonardo, se perguntássemos se sua visão do mundo era artística ou cientíﬁca nem ele próprio saberia
responder. Essa distinção, que se ﬁrmará no século XVII, era-lhe estranha pois Arte e Ciência transitavam
num mesmo caminho que ainda não se bifurcara.
A vitalidade, a profundidade e a concretude dos desenhos anatômicos de Leonardo ﬁcam ainda mais
evidentes quando comparamos sua Víscera de Mulher (1509), feita com tinta e água sobre giz preto, com
a abstração e esquematismo apriorístico da Víscera de Mulher, de Gregorius Reisch, de 1522. Refazem-se
aqui as mesmas observações acima sobre a representação das ﬂores, mas acrescenta-se a maior valorização
da profundidade, a correlação interior-exterior e a compreensão da estrutura orgânica do corpo e da
natureza que aqui se especulam com mais intensidade. A representação como forma de conhecimento, e
não apenas de descrição, torna-se aqui mais evidente, tal como nos estudos do crânio.
Mas novas intenções e técnicas despontam nos últimos desenhos de Leonardo. Comparadas com
aquelas ﬂores graciosas e miméticas de 1483, as Folhas de Carvalho desenhadas entre 1505-1508 são bem
mais “impressionadas” pela atmosfera que as circundam. Essas folhas agora reagem com o fundo do papel
e a luz que as banha. Sentimos a umidade em torno delas e a delicadeza de sua presença no meio do espaço
do mundo. Isso exige mudanças na técnica que as representa. Em vez da tinta preta lançada através das
incisões do metal em que se enfatizavam os contornos e a nitidez das linhas, o artista agora usa um desenho mais nuançado, com giz vermelho. Tal técnica e pigmento permitem suavizar os contornos, capturar
os efeitos de luz e sombra do ambiente com que reagem as ﬂores, estabelecer uma maior relação entre o
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objeto e o meio natural e situá-lo dentro de um arco temporal e não apenas dentro de um recorte espacial. Dessa forma, a folha de carvalho é capturada de modo “impressionista”, num momento e situação
particular, dentro de um campo fenomenal. No mesmo momento de sua vida, Leonardo aplica-se tanto
a uma taxonomia das plantas quanto à imitação convincente de uma natureza em permanente mudança,
variável e dinâmica e não mais estática, em repouso e imóvel. Esses desenhos expressam essa dupla direção
de sua pesquisa e que é, a um só tempo, artística e cientíﬁca. A natureza em sua copiosidade e relatividade
é o que passa a lhe interessar, tanto na ciência quanto na arte. O mundo não é visto mais como algo a
ser descrito dentro de grades conceituais apriorísticas mas como algo que experimento e percebo. Esse
“mundo percebido” exige novas técnicas de representação que dêem conta de seu dinamismo e copiosidade, ao contrário do que era permitido pela rigidez das linhas traçadas com o metal ou homologado pelos
tratados e esquemas abstratos herdados da antigüidade e do medievo. Cada vez mais, a investigação do
mundo natural comporta uma extraordinária imaginação artística que leva Leonardo a descobertas cientíﬁcas, técnicas e instrumentais incessantes; a romper e contornar os preceitos antigos em que a ciência
da época ainda se baseava para faze-la avançar com o auxílio do olho e do desenho.
Ao contrário das ﬂores de 1483, as árvores do Bosque de 1500 perdem sua individualidade e representam-se num continuum entre si e com a atmosfera em que estão mergulhadas. Todo o impressionismo
de quatrocentos anos depois já está aqui, nesta relação visceral dos seres com a circunstância espacial e
temporal em que são divisados pelo olhar. Os elementos individuais cedem lugar à visão de conjunto
construída como manchas que formam o recipiente comum de uma luz e atmosfera particular. Ao perderem-se essas linhas começa a formar-se a pictoricidade veneziana e a representação barroca dando início
a uma transformação radical na arte ocidental.
No Coração de Boi, de 1512-1513, desaparece a linha lateral do contorno em nome do volume e
da sensação de plasticidade, palpitação e vivacidade. A homogênea abordagem conceitual do mundo dá
lugar à sua experiência individual, tanto através da arte quanto na investigação de caráter mais cientíﬁco.
Nesta, a representação artística confere uma veracidade que abala a sua formulação moldada através de
um conhecimento livresco e inútil. Como no Bosque anterior, em lugar de descrever ou explicar o mundo,
o artista-cientista coloca-o sob a experiência e registro visual de uma observação particular, única, pessoal,
efêmera e circunstancial.
O homem é ele e as suas circunstâncias, indissociavelmente, como na fenomenologia e nos Desenhos
de Homens em Ações Vigorosas, de 1503. Esses desenhos representam melhor os ideais e a visão de
Leonardo do que o célebre ser que se ﬁxa e proporciona no quadrado e no círculo ou a ﬁgura estática em
primeiro plano da Mona Lisa. Neles, o homem é capturado no movimento em que suas proporções nunca
permanecem as mesmas e dependem das atividades que ele está desempenhando diante do olhar também
circunstanciado do artista. Como Montaigne, Leonardo não pinta o ser mas a passagem, o movimento, os
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moti, aqui entendidos como movimentos físicos. O tema dos moti é o mesmo quando ele faz os Desenhos
de Gatos e Dragão, em 1513: eis, também aqui, a ênfase nas circunstâncias que conformam o ser do gato,
reagindo com o fundo e fornecendo volumes e proporções completamente diferentes conforme o artista
o captura em sua varietà.
No estudo para Madona e Santana com Cristo-Menino e São João (1498-1499), observamos a mesma
representação baseada em manchas, perdendo-se os contornos de modo a que os seres passem a reagir com
a vibrante atmosfera ao seu redor. A técnica se faz através do esboço e traços rápidos, dedicados a capturar
uma imagem em seu fulgor instantâneo, movimentos rápidos sob uma luz fugaz que cumpre eternizar.
A representação fenomenal da natureza em sua passagem, dinamismo e mutação incessante é levada com
sua técnica para a representação circunstanciada do motivo sagrado. A descrição artística serve, aqui, para
moldar a imaginação religiosa e a ﬁguração dos seres bíblicos dentro de uma religiosidade mais humana
e dentro da precariedade e ﬁnitude de nossa condição mortal.
Não é apenas o gato que se introduz neste conjunto quando, em 1513-1514, Leonardo estuda a
Madona, Criança e Gato. Com ele vem o movimento, as contorções e espirais daqueles esboços convulsos
de gatos e a expressão dos moti enquanto estados emotivos dos personagens.
Esta convulsão se insinua também no trabalho técnico do Projeto para Dique realizado por Leonardo
em 1502. A atenção do “engenheiro” não se centra propriamente no dique, mas no redemoinho formado
pela água diante daquilo que a barra. É um trabalho técnico, mas também um estudo sobre o movimento
dos ﬂuidos. Também no Projeto de Canal Ligando Florença ao Mar (1504), o trabalho não é apenas técnico. Feito em sanguínea, ele se conclui num desenho quase abstrato, como as manchas da pop-arte, sem
uma mímesis ou uma descrição apurada do projeto. São canais, mas também são nervuras, veias e linhas
convulsas e espiraladas que formam uma rede. Tal analogia não é gratuita: o próprio Leonardo pensa
nossas veias como rios e vice-versa.
Nos Estudos Hidráulicos (1507-1509), toda a atenção reside na mesma hecatombe do movimento e
na representação da passagem dos torvelinhos líquidos que exigem também um desenho espiralado e uma
técnica convulsa. São as mesmas espirais turbulentas desenhadas e vistas em gatos, dragões e homens em
movimento. O olhar de Leonardo vê o ﬂuxo constante de imagens e seres em suas diversidades caóticas
às quais o espírito está exposto e cuja representação melhor se dá no desenho do que numa razão que se
pretenda universal e de posse de verdades ﬁxas inabaláveis. Suscetível ao fenômeno da mundo, o espírito
de Leonardo se expõe lépido e sem peso, suspendendo os poderes do juízo e passando a conﬁar na sua
percepção do mundo. Essa “crença irrestrita no mundo” é o ponto de partida de sua ciência e de sua arte,
conduzida pela idéia de um espírito que move e se modiﬁca continuamente e não pela de um espírito
que se mantém como um puro e caduco pensar metódico: também aqui Alberti prenuncia Leonardo. E
também, talvez, o ceticismo de Montaigne.
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O desenho inferior desses Estudos Hidráulicos é quase irreconhecível. São como manchas superpostas e
imaginadas no movimento da água feitas para compreender e “apresentar” o movimento e o comportamento
dos ﬂuidos. Contudo, eles já apresentam o motivo, a técnica e os mesmos movimentos que comporão o caos
do Armagedon, com o qual se preocupa Leonardo ao ﬁnal de sua vida. O Caos, de 1513, é preparado nos
trabalhos técnicos em que se estudava aquele movimento dos ﬂuidos. Nestes, se engravida o expressionismo
e a subjetividade trágica daquele desenho. A visão do Armagedon é a visão do artista “prospetivada” na técnica, na hidráulica, na ciência e na descrição da natureza. Como dissemos, nem o próprio Leonardo saberia
dizer se o cientista precede o artista ou se o artista precede o cientista. Arte, técnica e ciência são um corpo
só: é rio e veia ao mesmo tempo; é dique, redemoinho e caos num espaço só.
Aplicando a habilidade técnica à ciência, Leonardo faz com que esta ultrapasse seu discurso descritivo ou explicativo para conferir-lhe um caráter especulativo, experimental e técnico. Aplicando a
experiência concreta da natureza, ou sua observação qualiﬁcada pela experiência possível, Leonardo faz a
Arte superar a imitação dos antigos, e mesmo contemporâneos, e a obediência a preceitos manualísticos
herdados das oﬁcinas. Com ele, como em Alberti, a Arte se torna modo de conhecimento novo do mundo
e construção de mundos possíveis, captura de uma realidade mais humana do que divina e produção, não
apenas de um artefato ou objeto, mas do próprio espírito que deverá habitar e percorrer, de modo lépido
e sem peso, estes novos mundos possíveis e os diversos campos disciplinares constituídos ou em vias de
se constituírem, como em nossos tempos.
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O sermão – Imagem falada
CRISTINA ÁVILA

M

ais que prazer literário do ponto de vista escritural, o sermão torna-se, na perspectiva lúdico
formal da linguagem barroca, que acentuamos em estudo anterior, o prazer da convivência
literária através da linguagem falada. A palavra divina é aí reescrita, recolocada, numa teia
de citações, imagens, alegorias e citações morais.
A pregação é o meio privilegiado utilizado para a propagação do evangelho já no século XVI. O gesticular, a palavra enfática e a decoração barroca das Igrejas são notas que destacam o valor programático
do pregador na época pós-tridentina. E sabe-se que as Minas não ﬁcariam tão afastadas de Trento que
não chegassem a vivenciar a pregação como instrumento de exaltação e de propagação da palavra divina.
Segundo Laura de MELLO E SOUZA, ao contrário “do que dizem historiadores como Hoornaert, Trento
não andou tão longe assim da colônia. Com os rudes e boçais, há que ter paciência e ilustrar1 com exemplos
de pregação.”
Dessa forma, acreditamos que a palavra do pregador seria o sustentáculo para a palavra divina, na
propaganda da fé contra-reformista e na consolidação do mistério que ela continha. Passar aos auditórios
incultos uma verdade quase indizível, pelo mistério que a palavra de Deus apresenta aos homens, seria
uma das principais tarefas dos religiosos conscientes de sua ação missionária.
Para o Concílio de Trento (1545-63) não só se deﬁnia a doutrina pelos aspectos sacramentais como
também se elaborou um vasto programa de divulgação da própria doutrina, baseado sobretudo na formação dos sacerdotes, na pregação e na didática do catolicismo.
Tornaram-se fundamentais tanto as questões relacionadas à fé como à disciplina. Foram promulgados dez decretos dogmáticos e dez decretos disciplinares. Tornaram-se relevantes os Princípios da
Revelação.2 Contra os protestantes, que queriam que o único princípio da fé fossem as Sagradas Escrituras,
1
2

SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a terra de Santa Cruz. São Paulo: Cia das Letras, 1986. p. 92.
Como Revelação se compreende as visões, os milagres, as intuições, os escritos de homens santos e/ou doutores da Igreja.
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o Concílio de Trento declarou na IV sessão que os livros de santos e as tradições orais vindas através de
apóstolos que reproduziam a fala de Cristo, ou outros textos advindos através da inspiração do Espírito
Santo, são fundamentos da verdade ou da moral, fazendo parte, portanto, da revelação.
A doutrina do Pecado Original foi formulada na V sessão, após debates entre franciscanos, dominicanos e agostinianos. O Concílio deﬁniu que Adão, ao transgredir o comando de Deus, instigou a
cólera divina e a morte, o que enfraqueceu seu corpo e sua alma; que seu pecado não só o prejudicou,
como também a seus descendentes, pois foi transmitida não apenas a falta como a pena; que essa transmissão não se faz pela imitação mas através da propagação e que talvez possa ser amenizada através de
Jesus Cristo e do batismo e que, por conseqüência, o batismo é necessário a todos, crianças ou adultos; a
graça conferida no batismo remove da alma as características do pecado. A Justiﬁcação da fé, ocorrerá no
entanto, através da oração, da penitência e das boas ações, podendo dessa forma o homem se renovar dia
após dia. A mesma importância terão os outros sacramentos – a conﬁrmação, a eucaristia, a penitência e
a extrema-unção, a ordenação dos sacerdotes e o casamento.
A XXV sessão tratou do purgatório, da invocação dos santos e das indulgências. A 3 de dezembro
de 1563, são publicados dez decretos dogmáticos sobre o purgatório e o culto dos santos e dez outros
decretos de reforma, o primeiro concernente aos monastérios, o segundo de caráter geral. No dia seguinte,
4 de dezembro, é promulgado um decreto sobre as indulgências.
Será esse o ponto fundamental de difusão do catolicismo tridentino, a possibilidade de se recorrer a
indulgências e orações, o culto às suas relíquias em favor das almas, garantem a segurança da pós-morte
dos ﬁéis. Por outro lado, a invocação dos santos, a veneração de suas imagens e as da Virgem foram aconselhadas com atenção contra os abusos que poderiam ser cometidos. Mas, no que diz respeito à fé popular
e à palavra de sacerdotes e sermonistas, os símbolos, como o culto às imagens, relíquias e outros objetos
de devoção foram aceitos e incentivados quase sem restrições, observando-se a necessidade do ﬁel de ter
algo palpável (literalmente) em que se apoiar. Isso se veriﬁcou sobremaneira na Colônia e em especial em
Minas Gerais, onde a fé se desenvolveu pelas mãos de leigos, nas irmandades e ordens religiosas terceiras,
relegando a segundo plano aspectos litúrgicos em favor da relação mais direta e afetiva entre santos e
ﬁéis. Os oratórios, peças de caráter doméstico, de uso extenso na Colônia provam essa necessidade quase
fetichista entre o homem comum e a piedade devocional.
Além desses dogmas rapidamente descritos, o Concílio se preocupou também com o caráter regulador e disciplinar de sua hierarquia eclesiástica. Entre toda uma série de deveres com relação a um clérigo
instruído e bem preparado está o dever da pregação.
De acordo com Manuel MORAN e José ANDRÉS – GALLEGO, a pregação, concretamente, foi
objeto de uma das primeiras sessões (a quinta efetuada já em 1546) da Assembléia magna Tridentina, de onde
emanou o importante decreto SUPER LECTIONE ET PRAEDICATIONE, datado de 17 de junho, a que
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se seguiu entre outros o canône IV do DECRETUM DE REFORMATIONE, aprovado na 24 sessão (1563).3
Assim os pregadores seriam os mensageiros, as vozes de Deus
na terra, instrumento da bondade divina e trombetas de Cristo
como escreveu Diego VALDÉS em Rethorica Christiana, publicada em 1574 e lida em toda Europa e América.4
Dois séculos mais tarde, a pregação ainda mantém o espírito
contra-reformista, apresentando-se na forma tradicional em sessões sacramentais especiais, dentro do contexto da formação da
sociedade mineradora brasileira.
Faz-se necessário pensar o estudo da literatura religiosa, tal
como o das artes plásticas, a partir da veriﬁcação dessa absorção
artística das Irmandades dentro do contexto da proibição da
entrada e ﬁxação de ordens religiosas regulares em Minas Gerais.
Sabe-se que no mundo moderno, com o avanço dos empreendimentos cientíﬁcos, a expansão geográﬁca, os embates ideológicos propiciariam um afastamento e mesmo uma perda do prestígio político papal ao nível internacional. Esse se manteria através
das diretrizes políticas do Estado Absolutista. A empresa mercantil
– colonial fez, assim, uso da Igreja para implantar sua política
colonizadora através da Contra-Reforma e de sua programática
evangelizadora de atrair ﬁeis, e da ação opressora da Inquisição.
A convergência de toda espécie de aventureiros para a região
Oratório em ovo de ema. Século XVIII.
Museu do Oratório.
mineradora, em busca do enriquecimento fácil, aspecto já amplamente divulgado pela historiograﬁa brasileira, resulta num clima de
insegurança, instabilidade e desgoverno das primeiras povoações. Portugal não estabeleceria uma política
precisa para a região, mas uma das principais leis que o Estado Absolutista impôs para a área estava na que
proibiu a entrada de religiosos regulares, sob a alegação de que esses seriam os responsáveis pelo extravio do
ouro brasileiro e insuﬂadores de revoltas5.

3
4
5

Ver a propósito: O pregador. In: O homem barroco. Lisboa: Presença, 1994.p.118.
Ibidem. p.117.
Sobre o tema torna-se essencial a leitura da obra: BOSCHI, Caio. Os leigos e o poder. São Paulo: Ática, 1986. Trata-se do mais
completo estudo sobre o papel de Associações leigas em Minas Gerais, destacando-se a ação político-social das mesmas.
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Distantes do Reino, as associações leigas ocupam aí um espaço em aberto, sendo as principais
arregimentadoras da mão-de-obra artística da região e do trabalho didático e intelectual, incluindo a
contratação de oradores sacros.
A ação dessas instituições visava a facilitar a vida social, desenvolvendo inúmeras tarefas que funcionaram como “agentes de solidariedade grupal, congregando, simultaneamente, anseios comuns frente à religião
e perplexidades frente à realidade social.”6
Coube a essas instituições, assim, organizar a vida social em Minas Gerais, a partir do fenômeno da
religiosidade popular. Com a implantação das igrejas eram escritos livros de irmandades que buscavam
regulamentar cada confraria. Entre outros se destacam os códices manuscritos ou um determinado gênero
de impressos onde se registram dados oﬁciais relativos àquelas associações. Dentre esses instrumentos de
regra e organização destacam-se:
1. Livro de Abecedário ou simplesmente Abecedário – contém lista ou rol dos nomes de irmãos,
seguindo-se em ordem alfabética;
2. Livro de Assentamentos ou de Entrada de Irmãos – contém registros gerais sobre os irmãos
das associações;
3. Livros de Receitas e Despesas – contêm dados referentes à contabilidade ;
4. Livros de Receita de Missas e Sufrágios – contém recibos de celebrações fúnebres por intenção
dos irmãos falecidos, passados pelo padre capelão da Irmandade;
5. Livros de Termos e Deliberações de Mesa – contêm atas de reuniões administrativas das associações;
6. Livro de Compromissos – contém a lei geral da irmandade, confraria ou ordem terceira;
7. Livro de Estatuto – contém as normas estatutárias ou o regimento interno.

6

BOSCHI, Caio. ibidem p. 14.
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Dentro desses livros é possível veriﬁcar não apenas os contratos para a elaboração de sermões, como
a própria relação entre o texto e a imagem, através das ilustrações presentes nos livros de Compromisso
e de Ordem. Esses eram profusamente ilustrados com elementos icônicos que se apresentam tanto nas
Igrejas como em templos religiosos.
No período barroco é possível veriﬁcar esse entrelaçar de imagens que se apresentam dentro da perspectiva do que Aﬀonso ÁVILA chamou de primado do visual. Nessa perspectiva encaramos os sermões
mineiros como um mosaico de imagens que se interligam a outras (essas estritamente visuais), conformando uma literatura caracteristicamente imagética.
Mas como compreender esse fenômeno sem lembrarmos que o sermão, mais que um ato de escrita
é um ato teatral e por si só depende da fala enfatizada para ser totalmente compreendido. Completando
a informação oral teríamos a informação iconográﬁca presente nos templos barrocos, tudo compondo
uma sinfonia de gestos, palavras, ﬁguras, ornamentos e música. O sermão, dessa forma, passa a ser compreendido como um veículo de múltiplas possibilidades artísticas.

O Sermão - Veículo Poético de Múltipla Transplantação
Compreendido como ﬁcou a função social religiosa num contexto social bem característico devemos
trazer a tona que, o púlpito, local de pregação, cercado de informações iconográﬁcas, sugere a produção
literária sacra mais abundante de todo Portugal, incluindo aí a colônia. Inspirado no propósito de ediﬁcar,
persuadir, condicionar ideologicamente, não deixa de trazer em si valores poéticos e documentais para o
estudo do homem colonial.
Época em que a carreira religiosa propiciava mais que apenas a conﬁrmação de uma vocação, mas
conﬁrmava os propósitos de uma carreira intelectual (como usamos compreender modernamente), com
seus objetivos de sobrevivência e prestigio social, quando as perspectivas de sucesso proﬁssional eram
pequenas, excetuando-se as atividades burocráticas ou aquelas ligadas à mineração, à agricultura ou ao
comércio, tratando-se especiﬁcamente do caso brasileiro, da Capitania de Minas Gerais.
Independentemente dos propósitos ideológicos que cercam a oratória sacra brasileira sugerida pelo
modelo paradigmático do Padre Antônio VIEIRA, essa apresenta mesclada, aos propósitos doutrinários,
uma complexa retórica, recheada de citações, fragmentos e redundâncias.
O estilo cultista pode abrir espaço a uma linguagem mais direta, conceitual ao modo de VIEIRA,
com o intuito de se fazer uma comunicação mais fácil, com o sentido de estimular não só o sentimento,
mas a ação e o intelecto.
Assim ao estilo cultista, hiperbólico e exagerado, se contrapunha o conceptista, mais sutil, mais rápido, mais direto, mais grave, porém ainda coberto de alegorias, analogias, giros frásicos, citações e outros
ornamentos formais, como se vê em toda a obra do Padre VIEIRA.
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O discurso parenético usual nas Minas Gerais não se afasta dos silogismos, da fragmentação, do
encadeamento sintagmático das frases e das epífrases, da ênfase social e do conteúdo moral dogmático
e persuasório. Mas a principal característica que gostaríamos de ressaltar é a fatura em segunda mão,
conﬁgurando-se dentro do espírito do simulacro e tendo como modelo não apenas os manuais do bem
escrever, mas a obra de VIEIRA.
Acreditamos que a elaboração do sermonário mineiro se faz exatamente pela possibilidade da repetição, na qual não apenas a citação literal, mas a introdução de um pensamento, uma idéia e uma concepção de linguagem através da apropriação folgada, livre e quase literal de textos anteriores.
O uso do modelo como consolidação de um estilo plástico transplantado no barroco mineiro já
foi diversas vezes abordado pelos estudiosos do tema, desmistiﬁcando a originalidade e considerando as
possibilidades valorativas das transplantações culturais e adaptações.
Na verdade o hábito da inﬂuência, da releitura estilística, da citação e da reelaboração é uma
constante na atividade artística da humanidade, podendo ser facilmente detectada ao longo dos vários
momentos da história da arte, desde a antigüidade clássica.
Na atividade literária não seria diferente e, mais ainda, naquela permeada pela função ideológica
doutrinária contra-reformista, que deveria conter ensinamentos básicos, seguir o calendário hagiológico e
as datas consideradas fundamentais para a evangelização de incultos ou ignorantes.
Nada mais apropriado para a realização dessa tarefa do que o uso da retórica enquanto práxis, aprendizagem do discurso no sentido grego da palavra techné, como uma ciência poética do fazer. No entanto
o que se veriﬁca não é a atitude do fazer enquanto exercício-ato da língua, mas como simulação, no uso
do modelo sublinearmente, por seu valor funcional e formal.
Para Antoine COMPAGNON7, que trabalha o exercício da linguagem como colagem de palavras
alheias, a inserção do outro, do alheio em um discurso faz com que os autores sejam cúmplices dos resíduos assimilados por várias culturas.
Como já dissemos, a forma da pregação e da elaboração do discurso sacro foi uma preocupação
constante do Concílio de Trento. Diversos autores religiosos se especializaram na elaboração de manuais
de estilo e ﬁzeram da retórica uma arte da repetição estilística. Não se pretendia que a oratória sagrada
se reduzisse à dialética mas que ﬁzesse estimular a vontade da prática católica. A discussão sobre a forma
mais apropriada da linguagem seria portanto fundamental para aqueles que pretendiam exercer a atividade parenética. A discussão se fazia através das contraposições formais entre a retórica de inﬂuência clássica
helenística e a latina, derivada de Cícero como observou MORÁN e ANDRÉS-GALLEGO: “ambos os
estilos se baseavam, pelo menos em parte, na teoria clássica Latina e Grega; muito das melhores expressões do
7

Ver a propósito: COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Belo Horizonte: UFMG, 1986.
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“grande estilo” derivavam de Cícero, ao passo que o estilo “lhano” se baseava sobretudo em Sêneca e na tradição
Ática, porque a retórica helenística, nas suas principais manifestações, preferia formas mais sóbrias do que as
romanas”.8
A oratória que viria a se propagar como a mais usada seria aquela derivada de Cícero, mas a outra
forma se faria também presente ainda que praticada dentro do espírito ornamental da época, com se vê
no caso de VIEIRA. Para Aﬀonso ÁVILA que se deteve no exame da questão sempre posta, no caso,
em debate, “Vieira soube, com mestria que remarcará por igual todo o seu sermonário, desmontar o estilo dos
excessos decorativos, aclará-lo da tonalidade ofuscante da imagem culta e rebuscada, mas sem com isso violentar
a estrutura do sermão, a sua natureza de artifício construído segundo o jogo retórico, que ele procurará todavia
tornar mais denso pela precisão semântica e o rigor do amarramento sintático, mais eﬁcaz como processo persuasório pela técnica de recorrência iterativa da linguagem.”9
No caso de Minas Gerais veriﬁca-se uma grande incidência de documentos – sermões, onde a presença da intertextualidade é indubitável. Ver nesses discursos o entrelaçar de outros discursos, seja ao nível
do tema ou da forma, leva à reﬂexão sobre a importância da obra de VIEIRA como paradigma e fonte
temática para seus sucessores, em outro momento histórico da conformação da cultura luso-brasileira.
Nesses discursos vemos a mescla de valores culturais, a religião recolocada dentro da perspectiva do
momento histórico da aventura do ouro e conformadora das mentalidades locais. Nada mais lógico do
que a reutilização de temas, palavras e fórmulas do grande mestre e mais ainda nada mais possível que
o uso da palavra em segunda mão, para se obter na fala anterior o ornamento e autoridade valorativa da
“minha” palavra via a do outro.
A leitura do sermonário mineiro nos leva a reﬂetir sobre a presença intertextual de VIEIRA no discurso de homens como XAVIER DA SILVA, José de ARAÚJO LIMA e ANDRADE E MORAIS. Esses
três autores, atuantes na região da Minas Gerais em meados do século XVIII, se dedicaram a pronunciar
seus sermões na cidade de Mariana, respectivamente nos anos de 1738, 1748 e 1759. Todos esses sermões
tratam do Ciclo da Paixão e têm como ícone referencial os olhos ou o olhar.
Se ampliarmos a nossa reﬂexão para o nível da representação plástica, teremos, na imagem do olho,
ou da visão, a metáfora do próprio estilo, onde o gosto ornamental se faz presente tanto na fala, quanto na
escrita, através tanto das funções internas do textos como das extratextuais, veriﬁcáveis ou na concepção
gráﬁca da página, ornada por vinhetas, letras capitulares etc., como na própria concepção ornamental do
texto, em seus ornamentos léxicos, fônicos ou intertextuais.

8
9
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MORÁN, Manuel & ANDRËS-GALLEGO, José. O pregador In: O homem barroco. Lisboa: Presença, 1994. p.118,119.
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Serão desses valores que mostraremos aqui, ao tentarmos identiﬁcar as similitudes temáticas e estilísticas entre a retórica de VIEIRA e de seus discípulos do século XVIII. Em plena consciência das luzes,
face ao setecentos, são essas ressonâncias da tradição, advindas ainda do medievo e acrescentadas de outros
valores ideológicos contra-reformistas que trataremos a seguir.

A Palavra dos sermonistas mineiros e o Ciclo da Paixão
Fortalecidas nossas proposições com o apoio crítico teórico que antes desenvovelmos, individualizando aspectos aparentemente óbvios mas sumamente fundamentais dentro do espírito de nossa tese, que,
em todo o calendário católico, nunca houve uma festa mais importante e mais coberta de uma mescla de
luxo e drama que o Ciclo da Paixão de Cristo.
Em ﬁns da Idade Média, a imagem de Cristo como Rei inatingível vai sendo substituída pela consciência da humanidade de Jesus Cristo, podendo ser compreendido pelos ﬁéis pela semelhança nos sofrimentos, de acordo com a visão de São Francisco de Assis. A reativação de uma identidade emocional do
homem comum com Cristo teve como ponto fulcral a cruz, que se tornou motivo de interesse comum
dos devotos. As irmandades e outras associações tinham na cruz o símbolo da graça salvadora.
O sermão, em conjunto com a as aulas de catequese e da primeira comunhão, constituía o modo
mais imediato de ensinamento da doutrina cristã ao povo. Nada seria mais útil que a união do símbolo
da graça – o sofrimento do Filho de Deus na Cruz e a pregação como estratégia religiosa para a catequese,
veriﬁcando-se a repetição do tema ao longos dos anos como parte das comemorações da morte de Cristo,
mesmo no século XVIII.
Segundo a historiadora Adalgisa Arantes CAMPOS, que tem se dedicado com argúcia a esse tipo de
estudo, na “colônia a lembrança da Paixão e morte de Jesus estava em toda parte. Era o nome de nossa terra
– Terra de Santa Cruz –, seus méritos eram invocados nos cabeçalhos dos testamentos; dava forma ao “Nome do
Pai” e ao “Pelo Sinal”, residia nos altares dos templos; capelas de passos, cruzeiros rurais e citadinos eram um
atributo indispensável à morte cristã. A bela, a Vera, a santíssima Cruz e o Filho de Deus na Circunstancia do
Senhor do Horto, da prisão, ﬂagelado, coroado de espinhos, da Cana Verde, da Coluna, dos Passos, da Agonia,
Do Sepulcro e ﬁnalmente da Ressurreição, dentre outras modalidades, eram fonte de saúde, de perdão e graça
aos ﬁéis do catolicismo barroco.” 10

10

CAMPOS, Adalgisa Arantes. Quaresma e Tríduo Sacro nas Minas Setecentistas: Cultura Material e Liturgia. In.: BARROCO.
Belo Horizonte: Formato Editorial, n.17. p. 209. 1997.
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Ao lado de outras atividades, como as procissões, as “domingas”11, confecção de passos, a cerimônia
dos lava-pés, missas etc, os sermões ganhavam ressonância especial sendo contratados sermonistas de
maior gabarito e prestígio para as prédicas desse período do calendário cristão.
Entretanto passemos ao enfoque mais direto de autores que compõem o universo do discurso parenético barroco em Minas Gerais.

A palavra de Joseph de Andrade e Moraes
Joseph de ANDRADE E MORAES nascido em Portugal pronuncia o sermão ORAÇÃO HISTORICO-SAGRADA DA SACROSANTA PAIXÃO DE JESU CRISTO, na Matriz da Vila do Carmo
(atual cidade de Mariana), durante o ciclo da paixão, conﬁrmando a importância que a atividade parenética tinha no calendário cristão.
A página de rosto do sermão mantém uma organização gráﬁca tradicional, com centralização do texto,
informações sobre a localidade onde foi pronunciada e a dedicatória ao rei Dom João V. Apresenta no ﬁm
da página uma tarja ilustrada, do tipo heráldico, onde dois anjos seguram festões que ornamentam as armas
de Portugal. À direita, ao alto, aparece o carimbo da Biblioteca Real. Esses aspectos atestam a preocupação
estética com a fatura editorial do sermão, muito bem cuidada. As letras tipográﬁcas signiﬁcam a edição portuguesa, pois à época era proibida a imprensa no Brasil, só sendo fabricados entre nós manuscritos.
Seu sermão, publicado em Lisboa em 1741, obteve todas as licenças necessárias, tendo obtido os
maiores elogios de Dom Frei Manuel da Cruz, em Lisboa, no convento de São Paulo.
José de ANDRADE E MORAES nasceu na província de Transtagana, em Portugal, a 17 de abril de
1701. Após ter se formado na Faculdade dos Sagrados Cânones da Universidade de Coimbra, veio para o
Brasil, ﬁxando-se na capitania de Minas Gerais, onde logo adquiriria elevado conceito como pregador sacro.
Encontrava-se em 1733 em Vila Rica, tendo sido um dos oradores das solenidades religiosas do
Triunfo Eucarístico. Exerceu relevantes atividades na administração eclesiástica da diocese de Mariana.
Foi primeiro integrante do Cabido diocesano nomeado por D.Frei Manuel da Cruz.12 Mais tarde torna-se
11
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Segundo a mesma historiadora o termo, domingas, era uma forma popularizada de dominica (latim), e se referia às
comemorações que se efetuam durante a Quaresma, aos domingos, que funcionavam como mini páscoa. As domingas
tiveram grande importância resultando como preparação para a páscoa, com demanda de armações e decorações nos templos,
música e sermões. Ver a propósito: CAMPOS, Adalgisa Arantes. Ibidem. p. 209, 219.
Levantamos aqui a título de hipótese ser o mesmo Frei D. Manuel da Cruz, primeiro bispo de Mariana, quem teria dado seu
aval para a publicação do sermão em Lisboa. As datas, no entanto, podem levantar dúvidas, já que as Licenças da publicação do
Sermão são assinadas em 1740, enquanto em 1738 D. Frei Manuel da Cruz estaria nomeado bispo do Maranhão. Nota-se, no
entanto, que eram comuns as diferenças de datas entre as nomeações e as posses dos cargos eclesiásticos, podendo ter ocorrido
o atraso da posse do referido bispo. Trata-se de tema a ser pesquisado com maior cuidado antes de qualquer afirmação.
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Procurador do Cabido para tratar na corte de vários problemas incluindo o aumento do pagamento dos
cônegos, onde também passou a defender a corrente contrária ao bispo D. Frei Manuel da Cruz. Não
tendo obtido êxito, pede demissão do cargo em Mariana e permanece em Lisboa, não se tendo notícia
da data exata de seu falecimento.13
A estrutura do texto de Andrade e Moraes evidencia uma postura tradicional, na retórica de elaboração mais cultista e na pretensão literária da forma. O autor busca os efeitos em giros frásicos e a linguagem
erudita, com citações implícitas no texto, dando ênfase à simbologia e às metáforas como estratégia para
colorir a linguagem.
O texto se inicia como uma grande voluta, ou giro frásico, referindo-se como introdução ao argumento que de tão elevado não tem palavras que lhe alcancem a grandeza:
“Sem tema que sirva de argumento ao discurso, sem discurso que sirva de eloquência, sem eloquência que se adorne de Rethorica, sem Rethorica que se ostente ornada de palavras, sem palavras que
expliquem cabalmente os conceitos...”
O autor indica ainda o tom de seu discurso ao introduzir como ﬁgura o termo Nênia:
“Oh! se para a nossa funebre Nenia, para a nossa Oratoria triste pudessemos inventar novos tropos,
introduzir novas figuras!” 14
Nênia advem do grego nênia e do latim nenia, e designa um canto fúnebre. Após essa referência
vemos o desenrolar do texto como uma cantiga triste, encadeada por rimas e entremeada de metáforas e
símbolos cristãos.
No trecho abaixo vemos um desencadear rítmico em solução mais próxima da poesia do que da
prosa, criando uma relação tonal entre os fonemas:
Oh! Amor Infinito!
Oh! Divino Amor!
Agora sim
13
14
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A maior parte desses dados foi retirado do livro: ÁVILA, Affonso. Resíduos seiscentistas em Minas; textos do século do ouro e
as projeções do mundo Barroco. v.2 Belo Horizonte: Centro de Estudos Mineiros,1967. p. 642, 644.
ANDRADE E MORAES, Joseph. ORAÇÃO HISTÓRICO SAGRADA DA SACROSANTA PAIXÃO DE JESU
CHRISTO; que na matriz da Villa do Carmo das Minas do ouro, no anno de 1738 recitou. Lisboa: Opficina Joaquiniana
da Musica de D. Bernardo Fernandes Cayo, 1741. p. 1.
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que podes cantar a soberania de teus triunphos;
pois toda vitoria do amor consiste na união,
dos que se amam,
em não se apartarem os que se querem. 15
São inúmeros os símbolos usados: Divino Pelicano, Divino
Amante, Cisne, Rei dos Céus, Autor da vida, para representar
Cristo, Crocodilo humano e grego16 para tratar de Judas, Turba e
algozes para falar dos soldados etc.
Usa ainda de diversas metáforas como:
“Cuberta de negro manto a face da noite, palco de resplendores o candor da lua, apagado no Ceo o farol das estrellas,
suprimida nos polos a respiração dos ventos, calladas nas
arvores as lingoas de esmeralda, mudas nas feras as tristezas dos bramidos, vestidos os montes de obscuras trevas,
postos os abismos das agoas, os eixos do mundo, os coluros
das esferas em surdisssimo silencio...” 17

Representação gráfica de um pássaro divino
de inspiração oriental, século XVIII.

ANDRADE E MORAES, no entanto, não se detém em citações explícitas em latim, do evangelho ou
de outros sermonistas. Suas citações têm características intertextuais, na forma de uma história contada, com os
detalhes necessários e intervenções, com o sentido de chamar os católicos para a meditação sobre o mais triste
episódio do calendário cristão – A Paixão de Cristo, usando para tanto de argumentos de apelo emocional:
“Chega, pois, Catholico, chega que o senhor não move os pés, por te esperar; tem as mãos prezas porque te não castigue; tem o peito aberto para te meter o coração; tem os olhos fechados por não ver o
horror de tuas culpas. E sendo tanto os sinaes que Jesus te ama, porque não fazes, Peccador, alguma
demonstração de o amares? Ay meo Deos (dize alma contrita) Ay meo Deos, ay amoroso Senhor, eu
vos amo, eu vos estimo sobre todas as cousas, porque sobre tudo sois digno de seres amado.” 18
15
16
17
18

Ibidem. p.4.
Aqui o autor se refere ao episódio da Guerra de Tróia.
Ibidem. p.5.
ANDRADE E MORAES, Joseph. Op. Cit. p.25.
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O ﬁm do texto é o ápice, quando o sermonista evoca o perdão de Jesus, em emocionada “minha
culpa”. Todo o sermão tem um tom dramático, como pede a ocasião, e está imbuído do desejo de convencer e doutrinar. Na conclusão está a maior tensão, o sentimento exaltado, as apótrofes, interrogações
e exclamações.

*

*

*

A palavra de Joseph de Araújo Lima
É outra a índole lingüística e conteudística do discurso persuasivo e cristão de ARAÚJO LIMA,
estilo mais limpo e mais aproximado de VIEIRA,vemos no SERMÃO QUE NA QUARTA DOMINGA
DA QUARESMA EXPOZ EM A CATEDRAL DE MARIANA NAS MINAS DO OURO ANNO DE
1748, E DEDICA A VIRGEM MÃY DE DEOS Joseph de ARAUJO LIMA19.
A publicação do referido sermão segue, é certo, o modelo da época. Em letras tipográﬁcas apresentam-se a folha de rosto, a dedicatória; as licenças do santo Ofício; os pareceres do ordinário e do paço,
para em seguida iniciar-se o sermão propriamente dito. Esse contém citações em latim, com as referências
nas margens das páginas, capitulares ao gosto barroco, além da epígrafe.
A dedicatória do sermão é feita em homenagem à Virgem Maria que apresenta o singular título de
Senhora da Porta. A Virgem ganha este título por ter uma imagem sua, de acordo com a invocação de
Nossa Senhora da Conceição colocada no tabernáculo da entrada do templo, sobre a porta principal da
suntuosa igreja da Misericórdia da Vila dos Arcos, na Província do Minho, região de Braga em Portugal.
Uma gravura dessa imagem pode ser vista na página posterior quando reproduzimos a dedicatória do
sermão.
A dedicatória é toda ela pautada na metáfora da porta- passagem da terra para o paraíso e sua antítese
passagem do paraíso para a terra. A passagem refere-se a um “entre-lugar” – uma situação intermediária
entre situações e estados diferenciados: vida-morte, claro-escuro, luz-treva, ignorância-sabedoria, pecadosalvação, prisão-liberdade etc. Baseia-se na Bíblia, no Velho Testamento, em Gêneses 3, 22/24:
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Não temos dados concretos sobre a biografia de ARAÚJO LIMA. Segundo Sacramento BLAKE, esse seria brasileiro, mas
não podemos afirmar que a suposição seja correta. Acreditamos que pelo conhecimento e dedicatória que o autor faz em seu
sermão ele seja originário de Portugal, da região do Minho, suposição que não podemos comprovar até o momento.
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“Disse então Javé Deus: Eis que o homem se tornou um de nós, conhecendo o bem e o mal! não aconteça agora que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, dela coma e viva para sempre!
Lançou-se então Javé Deus para fora do jardim paradisíaco do Éden de delícias, para que cultivasse
a terra de onde fora tirado. Ele expulsou o homem e colocou no lado oriental do jardim do paraíso os
querubins e a flama da espada fulgurante para o caminho da árvore da vida”. (grifo nosso).
A árvore da vida remonta simbolicamente à mãe e ao nascimento, ao sacrifício de Cristo na Cruz
– nascimento, morte, renascimento, onde a cruz se converte em árvore da vida espiritual e onde o sacrifício divino corresponde ao novo nascimento.
A porta, onde está a Virgem, é a passagem para os pecadores e sofredores, que querem o consolo da
Virgem. A porta é o meio pelo qual se entra para o outro lado, no caso o templo, onde a Virgem é a guardiã.
Transportando-se para a sua realidade espacial, ARAÚJO LIMA faz diversas considerações sobre a
distância entre o Minho e Minas, que só o discurso parenético pode minimizar, via reﬂexão espiritual. A
saudade do reino aparece na metáfora da Senhora da Porta – a guardiã da passagem – que estabelece uma
comunicação semiótica entre orador e receptores, numa convergência espacial de autonomia sígnica que
antecipa as modernas tecnologias de recepção de som e imagem.
A metáfora passagem cumpre aí o papel de interligação semântica, diluindo-se a distância através da
interpenetração de crenças locais. A peregrinação do Minho a Minas se faz pela palavra – solta ao vento
– dita – escritura falada.
Mais aproximada de Vieira pela estrutura direta da linguagem, a obra de ARAÚJO LIMA tem ainda
referências históricas que integram o discurso sacro à problemática regional. A abundância das riquezas
das Minas, o estatuto urbano da Vila do Carmo, depois cidade de Mariana, os usos e costumes do vestuário local, etc. Aí as tensões históricas possibilitam ao mesmo tempo tanto a leitura doutrinária de cunho
religioso, quanto uma leitura antropológica ligada aos hábitos e modos de ver e ser no mundo colonial.
O sermonista trata, como veremos mais à frente dos problemas morais da colônia, do enriquecimento fácil, que leva o ﬁel a transgredir as leis de Deus especialmente pela vaidade e a luxuria:
“Como se conformão com o Divino Senhor os ricos? Hé por ventura nos seus bordados, galoens, renda,
lavores de suas custosas galas, porque tudo hé moda?” 20
Por essas palavras vemos que ARAÚJO LIMA trata dos usos e costumes locais, se interessando
inclusive pela moda, a qual considerada, por ele, um luxo desnecessário aos colonos.
20
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A palavra de Francisco Xavier da Silva
Mais barroquista talvez, em determinadas inﬂexões formais e ideológicas de seu estilo de discurso, a
oração do TRIUNFO DA CRUZ E DO TRIUNFO DO CARMO recitada na capela de São Gonçalo,
na tarde de Domingos de Ramos, no ano de 1759 apesar de conter a data mais recente é, no entanto,
ainda bastante tradicional.
De origem ignorada, Aﬀonso ÁVILA presume que XAVIER DA SILVA tenha nascido em Portugal:
“Embora Sacramento Blake o suponha “natural se não me engano de Minas Gerais”, a hipótese nos parece
improvável, porquanto, segundo a lição abalizada do Cônego Raymundo Trindade, historiador da Igreja
mineira, foi Francisco Gomes de Souza o único brasileiro a integrar o primeiro cabido da Sé de Mariana.”21
O nome de XAVIER DA SILVA não está na relação do clero encontrado no bispado de Mariana em
1748 por Dom Frei Manuel da Cruz, o que leva a crer que tenha chegado em companhia do mesmo ou na
mesma época. O certo é que sua participação nas festividades de posse do bispo foi das mais destacadas.
Além de autor das composições de maior importância poética no Áureo Trono, trabalhou em atividades plásticas, como na concepção do emblema do Sol Mitra, símbolo do poder prelatício apresentado
em carro triunfal na procissão, de 28 de novembro de 1748 e recitado por ele num longo poema-exposição. Coube-lhe ainda a tarefa de dizer o elogio fúnebre a Dom João V nas exéquias celebradas na catedral
de Mariana em 23 de dezembro de 1750.
A vida de Francisco XAVIER DA SILVA não obedeceu sempre a tranqüilidade que se espera de um
religioso. A 8 de outubro de 1752 teve ele sua prisão ordenada, em virtude de estar envolvido na chamada questão do culto ao Sagrado Coração de Jesus, não sendo, porém, levada a efeito a referida prisão.
Posteriormente o religioso se envolve em crime de inconﬁdência contra a coroa, com relação à expulsão
dos Jesuítas do Brasil, da qual era contra. É encontrado um papel sedicioso, a favor dos Padres da Cia.
de Jesus em janeiro de 1760, após ser decretada a expulsão dos Jesuítas do Brasil. Na devassa o inquérito
aponta como culpados o padre Francisco da Costa, autor do papel, e o cônego Francisco XAVIER DA
SILVA, que teve conﬁscados os seus bens e foi mandado preso para Portugal.
Segundo Aﬀonso ÁVILA, que traçou a melhor biograﬁa do religioso22, não se sabe ao certo o período que durou a prisão, mas em aviso datado de 8 de março de 1765, o secretário de Estado Francisco

21
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ÁVILA, Affonso. Resíduos Seiscentistas em Minas, 2 vols. Belo Horizonte: Centro de Estudos Mineiros da UFMG, 1967. p. 636.
A referência acima coloca ainda em dúvida a nacionalidade de ARAÚJO LIMA, que teria nascido no Brasil segundo Sacramento
BLAKE no Diccionário Bilbiográfico Brasileiro, p. 315. A hipótese de BLAKE parece não ter fundamento documental. Pela
profundidade da pesquisa de ÁVILA a afirmação possa talvez se estender ao que se refere a XAVIER DA SILVA.
Ibidem p.637.
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Xavier de Mendonça determinava que se restituísse
ao cônego de Mariana a sua cadeira, que lhe fossem
pagas todas as côngruas vencidas e que lhe devolvessem os bens seqüestrados.
Ainda de acordo com ÁVILA23, o regresso
se deu antes de 26 de março de 1767. Após três
anos da morte de Dom Frei Manoel da Cruz, era
Francisco XAVIER DA SILVA nomeado reitor do
Seminário da Boa Morte em Mariana. Em 9 de
setembro de 1769 foi publicada na sede do bispado
mineiro a Pastoral sobre a dissolução de costumes do
clero mineiro, de que era ele um dos signatários.
Faleceu na cidade de Mariana, a 23 de abril de
1775.
O sermão de Francisco XAVIER DA SILVA,
pronunciado em Mariana, em 1759, um ano
antes do envolvimento na devassa do caso de
apoio aos jesuítas, mantém o estilo cultista da
linguagem eminentemente poética e metafórica,
apresentando, no entanto, referências signiﬁcativas à cidade de Mariana. Interessante notar a data
de sua publicação, 1761, época em que segundo
consta XAVIER DA SILVA encontrava-se preso
em Portugal, atestando-se o prestígio do pregador
de Mariana, que deveria ter condições ﬁnanceiras
para mandar publicar seu opúsculo, tendo conseguido todas as licenças necessárias, independente de sua
condição judicial.
O texto de XAVIER DA SILVA, coberto de citações, é entrecortado por referências a outros autores,
principalmente jesuítas, como A’LAPIDE24. Insere-se na concepção do sermão cultista de teor inspirado
na pregação dramática medieval, mas tem traços de modernidade, no discurso de frases curtas, muitas
vezes diretas e metáforas decifradas pelo próprio autor.
23
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Ibidem. p. 638.
Trata-se de Cornélio A. LAPIDE, jesuíta belga, pregador católico e comentarista da bíblia (1568/1637).
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A base do discurso é a comparação entre o Carmo e a Cruz. Segundo a lenda carmelita, o profeta
Elias encontrava-se no Monte Carmelo orando, quando obteve a revelação da encarnação do divino Verbo
e do nome da mãe do Salvador. Estaria ainda plantada no Monte Carmelo a árvore da vida, da qual se
fez o santo lenho e a cruz de Cristo. Todo o sermão se desenvolve a partir exatamente da interligação dos
dois temas: Carmo e Santa Cruz:
“(...)‘Ascendam in palmam’. Com essa palma, digo, do Triunfo da Cruz. e do Triunfo do Carmo.
Porque ao Carmo communicou Deos o Triunfo da sua Cruz.”
A alegoria mais importante no texto é a da “Palma”, símbolo da vitória de Cristo, através do sofrimento e de todos os santos mártires, por igual motivo. A palma é parte da palmeira, ramo da árvore da
vida.25
Do ponto de vista histórico é importante lembrar que a ordem do Carmo foi uma das mais importantes no Brasil, com cerca de 35 paróquias a ela dedicadas. Os primeiros conventos foram fundados em
Olinda em 1586 e em Salvador, por volta de 1592. Em Minas Gerais, onde é particularmente venerada,
teve sua ordem terceira instituída em Mariana por volta de 1751.
O sermão de XAVIER DA SILVA, celebrado por indicação da ordem terceira do Carmo de Mariana,
demonstra a importância da palavra como portadora de uma mensagem aglutinadora entre temas importantes de sentido religioso, como se dá na explicação da relação entre os irmãos do Carmelo, o profeta
Elias, a Santa Cruz, árvore da vida, etc, num contínuo encadeamento sígnico.

O primado do visual, o olhar e a pregação
A influência de Vieira em Minas Gerais
Formulando nosso ponto de vista a partir dos sermonistas focalizados, podemos deduzir, que também, no caso um dos aspectos fundamentais do desenvolvimento do barroco se apresenta com relação
ao aspecto visual, primordial a toda a organização criadora em sua volta. No Brasil esse traço foi muito
25

De acordo com a simbologia tradicional, encontrada em diversos dicionários de símbolos, tanto a palma como a palmeira
representam um papel importante na vida religiosa desde a antigüidade. Tem a significação luminosa e solar e simboliza em geral
a vitória, a riqueza e as gerações (Daí a analogia com a árvore da vida). Esse é também o simbolismo da sua folha - a palma considerada desde a mais remota antigüidade como o símbolo da vitória, por causa de sua resistência e elasticidade. Esse sentido
perdurou como simbolismo cristão, onde uma rama evoca os triunfos dos mártires sobre o pecado e a morte. Iconograficamente,
usa-se representar os mártires com a palma e Cristo leva também a palma como representação do seu triunfo sobre o pecado e
a morte. Com maior freqüência se associa ainda a palma à entrada vitoriosa de Cristo em Jerusalém.
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desenvolvido, podendo ser veriﬁcado não apenas nas
criações plásticas de gosto ilusionista, mas em toda a produção de cunho documental ou literário, seja na decoração dos textos, com grotescos, ilustrações ou iluminuras,
seja na própria confecção do texto, enfeitado tanto pelas
tarjas tipográﬁcas, quanto pelas capitulares e citações em
itálico, delimitando o espaço intertextual – o que é do
autor e o que é transcrição em segunda mão.
Costurando frases como quem costura uma colcha
de retalhos, o pregador usa o recurso da composição poética através de mosaicos que irão compor um texto-montagem. À cultura teológica e clássica se mesclam referências
poéticas e metafóricas onde o olho e o olhar apresentam-se
como motivo para compreensão da palavra de Deus.
Retornemos, como constatação, ao autor matriz
de uma linguagem parenética que triunfou e perdurou
no Brasil e, mesmo em Portugal e as características de
Retrato do Padre Vieira. Universidade Católica Portuguesa/
Companhia de Jesus (sem autoria e sem data).
seu discurso e de seu tempo, de suas desinências naturais. VIEIRA, a estratégia do jogo de palavras e do jogo
tipográﬁco apresentam-se como motivação para a leitura e a compreensão da palavra de Deus. Em seus
sermões VIEIRA abusa da linguagem metafórica, da interligação de textos, da citação no meio do texto,
colorida pelo recurso gráﬁco do itálico.
Os demais sermonistas usaram dos mesmos recursos poéticos e plásticos em seus textos. São citações
em latim que ilustram e conferem um certo mistério à palavra de Deus, são os jogos de verbos em giros
frásicos, será a retórica permeada de citações onde abundam não apenas partes da Bíblia, como os evangelhos e os profetas, como também frases tiradas do CARDEAL HUGO26, além do desenvolvimento
temático em volutas, como se uma deﬁnição partisse de outra, e dessa outra e outra, compreendendo
uma grande ornamentação do texto em dobras e ondas, como se fossem festões ou cercaduras plásticas
dentro do próprio texto.
Podemos citar algumas partes dos textos dos referidos pregadores como exemplo do que dissemos
acima. Assim, temos em VIEIRA e em ARAÚJO LIMA a preocupação com o auditório da época, considerando a ordem da natureza como tema para a pregação e justiﬁcação da ordem de Deus.
26
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Trata-se presumivelmente do beato Hugo de SANCARO, dominicano do século XIII, cardeal e mestre de direito civil e
canônico da Universidade de Paris.
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No famoso Sermão de Santo Antônio27, Padre VIEIRA fala ao auditório da época comparando os
homens aos peixes, referindo-se explicitamente ao milagre dos peixes de Santo Antônio em palavras
como:
“Enfim, que havemos que pregar hoje aos peixes ? Nunca peor auditório. Ao menos têm os peixes
duas boas qualidades de ouvintes: ouvem e não fallam. Uma só coisa poderá desconsolar ao pregador
que he serem gente os peixes que não ha de converter. Mas essa dor já é tão ordinária, que já pelo
costume quasi se não sente.”
Além da prerrogativa do auditório inculto e de pouca compreensão, a referências aos peixes liga-se à
visão da história como fato natural, num discurso que identiﬁca o peixe como um animal que não se pode
domesticar, inferindo-se à natureza humana comparativamente à do animal. Ambos criaturas de Deus:
“(...) Bem vos pudera eu dizer que entre todas as criaturas viventes e sensitivas, vós fostes as primeiras
que Deus criou que as aves do ar, a vós que aos animais da terra, e a vós primeiro que ao homem.
(...) entre todos os animais do mundo os peixes são os mais, e os peixes os maiores. Que comparação
têm em números as espécies das aves, as dos animais terrestres com as dos peixes? Que comparação na
grandeza o elephante com a baleia? (...)”
A mesma perspectiva de análise da humanidade, ainda que em outro tempo e em outro contexto
social, apresenta-se em ARAÚJO LIMA. O pregador das Minas Gerais se preocupa com a má distribuição de renda na Capitania do ouro e com os gostos exóticos, que não seriam apropriados ao homem
mineiro. Toda a temática se desenvolve como a de VIEIRA dentro da perspectiva da ordem natural da
história e dos homens, como criaturas de Deus.
A má distribuição da renda, possibilitando o enriquecimento dos homens não dotados de nobreza,
seria a razão da expansão e, ao ver do pregador, da “libertinagem” das Minas, veriﬁcável nos modos de vestir.
A moda é bravamente atacada e a retórica vai usufruir de imagens e citações que indicam a mentalidade da
época, quando ao homem comum não seria em absoluto possível ser comparado, mesmo que só na indumentária, a um monarca, este distinguível como detentor do poder absoluto de caráter divino. Para justiﬁcar
as diferenças, ARAÚJO LIMA usa da mesma estratégia de VIEIRA, apelando para a ordem natural da
criação de Deus, através da aparência dos animais e ﬂores em suas diversidades concebidas por Deus:
27

Ver : SERMÃO de Santo Antônio, pregado na cidade de São Luís do Maranhão no ano de 1584. In.: Obras completas do
padre Antonio Vieira. Sermões. Lisboa: Lello e Irmão, 1951. v. VII, p. 252.
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Aquarela de Carlos Julião representando a
indumentária do século XVIII no Brasil.
Biblioteca Nacional - RJ.

“(...) não há Ley Divina, nem política humana, que conceda aos plebêos trajarem como nobres, nem
esses como príncipes. O creador divino em suas obras o declara. A os animaes sinalou Deos de diferentes cores. As aves de diversas pennas. As flores de diversas tintas. Porque as jubas do Leão nenhum
animal as tem: os matizes da Phenix nenhuma aves os logra; o ornato da rosa não se verá em outra
flor: e a razão he; Porque as jubas dos leão são penteadas estrellas, com que campa sendo Principe
dos brutos. Porque as plumas da Phenix são flanejantes rayos, com que com briosa se queima, como
monarca das aves. Porque as folhas da rosa são púrpuras de rubim, que encantão a vista, como princesa das flores. Este he o espelho, em que os homens se devem examinar; porque essa he a ordem, que
quer Deos sigão os homens.” 28
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LIMA, Joseph de Araújo. SERMÃO QUE NA QUARTA DOMINGA DA QUARESMA EXPOZ EM A CATEDRAL DE
MARIANA NAS MINAS DO OURO ANNO 1748. Lisboa: Officina dos herd. de Antonio Pedrozo Galram,1749. p.5.
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A mesma concepção fundadora em VIEIRA veriﬁca-se em ARAÚJO LIMA, o mundo organizado de
uma maneira onipotente, o mundo seguindo a ordem natural das coisas e a inversão dessa ordem gerando o
pecado, a culpa. A história dos homens está ligada ao destino, ao imanente, independe da ação exterior que
se faz ilusória. Tudo é transcendente, depende de Deus, de seus atributos sempre superiores à criatura.29
A alegoria é então aí usada como justiﬁcativa para
que exista uma ordem natural, uma hierarquia da natureza,
os animais são maiores, mais bonitos, mais variados, mais
importantes segundo o desígnio de Deus. Assim a alegoria
entra em ação para que se desenvolva a tessitura do texto
barroco, onde uma coisa pode e deve se passar por outra.
Usa-se aí a mesma concepção do ilusório da pintura, que
tenta criar um efeito a partir da forma perspectivada da
arquitetura ﬁngida para causar uma impressão visual. Passa
assim a ﬁgurar o irreal, a título de se comparar o que está
vivo – presença humana numa história, com o que está
morto ou não vive – a idéia da presença humana. Dessa
forma cada coisa pode signiﬁcar outra coisa, o homem-rei,
como o leão – o rei dos animais; o homem peixe, entre
todos os mais, os maiores em espécie e que se dividem em
maus e bons e, como aconselhou Cristo, os pregadores Pintura popular de um sol simbolizando Cristo. Século XVIII.
devem fazer como os pescadores que “recolheram os peixes Minas Gerais. Museu do Oratório.
bons e lançaram fora os maus”.30
A idéia de história natural é muito bem exposta por Walter BENJAMIN, especialmente ao referir-se à ﬁgura do príncipe em comparação à alegoria do sol e ao destino imanente de todas as coisas. As
coisas se deﬁnem por uma estratégia lógica da natureza, inviolável, num ideal de estabilização concreta
do mundo e da ordem do mundo. Busca-se a garantia de uma comunidade que segue o seu destino e um
desejo de transcendência diante da catástrofe iminente. Assim para BENJAMIN, no “drama barroco, nem
o príncipe nem os mártires escapam à imanência. A hipérbole teológica é acompanhada de uma argumentação
cosmológica (ﬁg.29) familiar. A comparação entre o Príncipe e o sol aparece, sempre repetida, na literatura da
época. Ela visa a acentuar o caráter único dessa autoridade.” 31
29
30
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Os aspectos que discutimos nesse parágrafo aparecem bem delimitados por Walter BENJAMIN em Origem do drama do
barroco alemão. São Paulo; Brasiliense, 1984. e são explicitados na apresentação e notas de Sergio Paulo Rouanet.
VIEIRA, Pe. Antônio. Op. cit. V. VII. p. 252/253.
BENJAMIN, Walter. Op. cit. p. 91.
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Se estendermos a nossa análise desse ponto de vista, encontraremos o mesmo sentido de imanência
e organização histórica do mundo via a concepção natural das coisas nos outros sermões analisados, exatamente quando se usa a alegoria para conﬁrmação da palavra de Deus. Os elementos da natureza são as
alegorias mais usadas no período e servem não apenas para a concepção de um mundo organizado hierarquicamente, mas também como representação mística da natureza. Assim, desenvolve-se, por exemplo em
XAVIER DA SILVA a relação entre a árvore da vida, a cruz, a palmeira, a palma, o sofrimento de Cristo
e o seu triunfo. Ou a identiﬁcação de Deus ao Pelicano em ANDRADE E MORAIS:
“Se já não foy, que tendo o Divino Pelicano dado o sangue do peito amoroso, para se sustentarem os
filhinhos recém nascidos da Igreja, sua amada esposa, para executar a maior finesa de dar por elles
o mesmo sangue, e a própria vida, se ensaiava como cândido, acorde cisne a cantar as exequias de
sua morte.” 32
O tema do olho e do olhar é também freqüente na retórica de Vieira, como nas dos pregadores
atuantes em Minas Gerais. Como em toda a concepção plástica da época, pautada na ênfase do visual,
no texto religioso literário dos sermões, o olho e olhar apresentam-se como, dos cinco sentidos, o mais
supremo para a compreensão do homem.
No Sermão das lágrimas de São Pedro, Padre Antônio VIEIRA cria uma referência metafórica de
rara beleza entre o olhar e o olho – o melhor dos órgãos que a natureza deu aos homens. Os olhos são a
fonte por onde entram e saem os pecados, como uma brecha de razão concedida por Deus aos homens:
“Notável creatura são os olhos! Admirável instrumento da natureza; prodigiosos artificios da
Providência! Eles são a primeira origem da culpa; elles são a primeira fonte da graça. São os olhos
duas víboras, mettidas em duas covas, em que a tentação pôs o veneno, e a contrição a triaga. São
duas setas com que o demônio se arma para nos ferir e perder; e são dois escudos com que Deus depois
de feridos nos repara para nos salvar. (...)” 33 E continua: (...)“como pelos olhos se conhece a mácula
do pecado, poz a natureza nos olhos as lagrimas para que com aquella água se lavassem as manchas.
Como pelos olhos se admitte a culpa, poz a justiça nos olhos as lagrimas para que estivesse o supplício
no mesmo logar do delicto. Como pelos olhos se concebe a offensa, poz a razão nos olhos as lagrimas
para que estivesse o suplício no mesmo lugar do delito. Como pelos olhos se concebe a ofensa, pôs a
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MORAES, Joseph de Andrade e. ORAÇÃO HISTÓRICO-SAGRADA DA SACROSANTA PAIXÃO DE JESU CHRISTO.
Lisboa: Oficina Joaquinianna da música de Dom Bernardo Fernando Cayo, 1741. p. 4.
VIEIRA, Pe. Antônio. SERMÃO DAS LÁGRIMAS DE SÃO PEDRO. op. cit. v. V. p. 100.
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Razão nos olhos as lagrimas para que por onde se fundiu a ingratidão se fizesse o arrependimento: e
como pelos olhos entram os inimigos à alma, poz a Graça nos olhos as lagrimas para que pelas mesmas
brechas por onde entrassem vencedores, os fizesse sahir correndo.” 34
Todo o sermão se desenvolve a partir da metáfora do olhar, os olhos de São Pedro por onde ele pecou
e se arrependeu servem de motivo para a contrição do homem a partir ainda da consideração acerca de
um órgão dos sentidos, do corpo humano, como dádiva de Deus em sua angustiosa ambigüidade.
Os sermonistas que atuam em Minas Gerais vão se utilizar da mesma imagem em seus sermões,
sempre com o sentido similar ao usado por VIEIRA na compreensão do olhar como uma dádiva de Deus,
em toda a sua ambigüidade utilitária - para o bem ou para o mal.
Em ARAÚJO LIMA a presença da ﬁgura do olhar é bastante clara em sua similitude com a mesma
utilização concebida por VIEIRA:
“Criou Deus o homem com tantas prendas, que admiram a quem as considera, porém bastava, que o
Senhor a sua imagem e semelhança o fizesse, para sair tudo no homem evidente assombro (...).e sem
embargo dessa verdade, as mais estimadas prendas entre todas (no meu sentir) são os olhos. E com
razão porque no mundo pequeno do homem são os olhos dous astros flamejantes (...).E ainda, mas
se Deus fez os olhos tão perfeitos porque são a coisa pior os olhos? Não os olhos maus a respeito do ser
físico, que têm; mas o exercício em que se ocupam...” 35
Da mesma maneira que em VIEIRA, a retórica vai se apoiar em todo o texto na metáfora do olho e
no simbolismo do olhar concluindo com a aﬁrmação de que Deus deu os olhos tanto aos ricos como aos
esmoleres. Já VIEIRA distingue entre os verdadeiros olhos os de Pedro e os de Judas e termina sugerindo
que os homens tenham olhos que chorem como os de Pedro e não permaneçam secos como os de Judas
que não chorou. As lágrimas limpam o olhar dos pecadores através da contrição.
Apesar das diferenças tão sutis entre os discursos de ARAÚJO LIMA e VIEIRA, nos parece clara a
interligação entre os mesmos, especialmente no uso da antítese entre o bom e o mau olhar.
Já em ANDRADE E MORAES, a metáfora do olhar se faz de maneira semelhante mas dando aos
olhos um sentido ainda mais ampliﬁcado, quando o autor compara as lágrimas de Cristo com seu próprio
sangue:
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Ibidem. p. 107.
LIMA, Araújo. op. cit. p. 1, 2.
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“como se fora todo o corpo olhos, estais chorando por todo o corpo, para que acreditem sangüíneas
lagrimas o vosso martírio.”
E ainda, na referência à relação entre os pecados e as lágrimas, mas dessa vez as lágrimas de Cristo:
“(...) os pecados alheios fazem chorar a Jesus Christo lagrimas de sangue, e temer a breve morte de três dias;
e que vós com própria culpa [ ainda que todas improprias de homem] não chorais, nem huma lagrima;
contritos não temeis a eternidade de huma morte; não evitais a desgraça de hum suplício eterno?”36
Ainda que de maneira bastante sutil, os olhos também vão aparecer no discurso de XAVIER DA
SILVA, denotando a importância do tema do olhar na parenética mineira. A ligação do olhar com o amor
de Cristo é uma das metáforas mais interessantes presentes no discurso do Triunfo da Cruz;
“Que o objeto do culto carmelita he o amor: não o caduco com os olhos vendados; mas o Eterno, sem
a venda nos olhos, não o humano que nunca passou de menino; mas o amor Divino, que se concebeu
e nasceu homem.”

Passando de mão em mão: de Vieira a Minas Gerais
Continuemos nosso raciocínio, na mira, no foco maior de nossas proposições, assim como os
modelos iconográﬁcos chegaram à colônia através da cópia, essencialmente no que diz respeito a ﬁguras
piedosas constantes da ilustração de textos hagiológicos, da mesma maneira ﬁguram os textos parenéticos
publicados em Portugal e que chegaram a se constituir em modelos para outros pregadores.
A obra de VIEIRA era não apenas conhecida, como lida na Capitania Mineira, pois ainda hoje se
encontram belos exemplares nas bibliotecas eclesiásticas, como a Biblioteca da Igreja do Pilar em Ouro
Preto e da Sé de Mariana.
A linguagem de silogismos, os caminhos arbitrários e múltiplos da fala, as associações desencadeadoras de sentidos e a literatura de segunda mão (no amplo campo para citações diferentes) podem ser
vistas em VIEIRA e nos seus sucessores. As idênticas citações de outros pregadores como os referidos
A’LAPIDE e Cardeal HUGO, a temática metafórica como no caso do olho e as constantes estilísticas
nos fazem acreditar que a retórica de VIEIRA, ultrapassando o seu tempo, inﬂuenciaria sobremaneira a
literatura religiosa setecentista das Minas Gerais.
36
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Não seriam, portanto, uma simples coincidência a temática discursiva direta e intertextual de
ARAÚJO LIMA, as reﬂexões sobre a história do Monte Carmelo e a metáfora da palma de XAVIER DA
SILVA ou as lágrimas de sangue de ANDRADE MORAES.
Homens tomados pelo mesmo espírito religioso de VIEIRA, cultos e conhecedores da Bíblia, acreditavam na mesma ordem ﬁlosóﬁca da natureza como organização histórica do mundo e pretendiam
cativar um público de ignorantes, pouco habituado às leituras e dado às mesmas fraquezas humanas. A
compreensão e o conhecimento da obra de VIEIRA poderia ainda ter levado um XAVIER DA SILVA a
se tornar simpatizante da causa jesuítica no Brasil.
Mais que as similitudes temáticas e ideológicas temos aquelas de ordem formal. São fatos comuns
aos discursos de VIEIRA e dos sermonistas atuantes em Minas Gerais a validade lógica dos nexos, a preocupação retórica e enfática das imagens usadas, uma ambição de completude, de excesso, de acúmulo
presente no gosto barroco, onde a imagem do olho ou da visão se transpõe em metáfora de estilo.
Se em VIEIRA o estilo se faz menos cultista, o mesmo se veriﬁca em ARAÚJO LIMA e ainda que
ANDRADE E MORAES e XAVIER DA SILVA sigam a tradição, seus discursos apresentam ímpetos
conceptualistas, seja na linguagem que introduz a citação inserida ao corpo do texto e traduzida muitas
vezes do latim por ANDRADE E MORAES, ou na coincidência de citações do CARDEAL HUGO em
XAVIER DA SILVA.
Além da eloquência de motivos presentes no sermonário expresso na Capitania das Minas Gerais,
destacam-se ainda as relações visuais aí estabelecidas num jogo lúdico entre a imagem falada e a imagem
visualizada. A totalização das cerimônias religiosas abarca a estética do teatro paranético pronunciado em
meio à decoração dos templos. As volutas, os festões, as guirlandas estão diante do olhar. Olho e ouvido
se fazem atentos. À audição se apresenta a ornamentação da fala em seus giros frásicos:
“repartio depois da cea aos Discípulos o pão; e no pão lhes deo o seu corpo: Distribuio na meza aos
apostolos o calix e no calix consagrou o seu sangue, para que ficasse no Homem, e com o homem todo
o Cristo” 37
Na repetição enfática:
“ Venite: vinde possuir thronos perpetuos na companhia dos anjos, que nos hão de cantar os aplauzos
da vossa grandeza. (...) vinde. Venite. Vinde. 38
37
38

MORAES, Andrade. op. cit. p. 4.
ARAUJO LIMA. op. cit. p.15
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No desenvolvimento do discurso através de metáforas desencadeantes de sentidos:
“Debora quer dizer abelha. Id est apis. E dos favos que fabrica se compoe o nome Carmelo, que no
seo anagrama nos soa, caro, mel; Mel, que administra a princesa do Carmo, Abelha Celestial: Apis
Celesti como Debora, Maria Debora nostra.”39
As citações expressas num texto sempre de segunda mão. São o trechos bíblicos dos profetas relidos e
recolocados. Citações do evangelho, inspirações roubadas dos manuais de confecção de sermões, frases de
SANTO AGOSTINHO, lendas de valor oralizante,
prédicas de santos, hagiológios, falas do CARDEAL
HUGO, de mão em mão, até VIEIRA, até Minas
Gerais.
Entretanto, mais que tudo, a parenética barroca
se associa ao modo de ser e viver do homem barroco.
Sendo o barroco o resultado e a expressão de uma crise
existencial e de caráter espiritual e moral, desencadeada
pelas desestruturação de valores renascentistas e acentuada pela procura de uma nova expressão artísticoliterária que busca valorizar as novas concepções ideológicas, o sermão aparece aí como o veículo ilusionista,
ao modo dos tetos de Pe. Pozzo ou de Athaíde, numa
outra forma de ver. Ver com os olhos dos ouvidos. A
imaginação percorrendo os sentidos através da linguagem poética e mística, o maravilhar da fala deslocada e
recolocada a cada nova escritura oral.
Sermão que na quarta dominga da quaresma expoz em a
cathedral de Mariana nas minas do ouro anno 1748, e dedica a
Virgem Mãy de Deos. Joseph de Araújo Lima.

39
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SILVA, Xavier. op.cit. p.17.
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Aspectos da Semana Santa através do estudo
das Irmandades do Santíssimo Sacramento:
Cultura artística e solenidades
(Minas Gerais séculos XVIII ao XX)
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ontemplamos as manifestações da religiosidade católica por ocasião da Quaresma e Semana
Santa, custeadas pelas irmandades do Santíssimo Sacramento que se abrigavam exclusivamente
nas igrejas paroquiais. Os ritos comemorativos da Paixão de Cristo constituem momento excepcional, dentro do que se concebe como pompa barroca. Além da tendência geral para o investimento no
sagrado, próprio daquela cultura, há que se considerar o tempo propício para a interiorização psicológica
e exteriorização, penitência e convívio social, fortalecimento da fé e dos liames confrariais, no período
estabelecido para recolhimento espiritual. Nele, ocorria a desobriga (preceito da conﬁssão e da comunhão
quaresmal), verdadeiro arrolamento das populações, feito através de vigários e coadjutores. As cerimônias
quaresmais demandavam antigamente atuação de oradores, músicos, escultores, pintores e oﬁciais mecânicos, constituindo um verdadeiro fenômeno cultural.
No XVIII mineiro as irmandades pioneiras na difusão do culto à Paixão foram as do Santíssimo
Sacramento e do Senhor dos Passos. A partir de meados do XVIII surgiram as Ordens 3ªs do Carmo, de
São Francisco da Penitência e o Cordão de São Francisco que, independentemente da atuação paroquial,
apresentavam no calendário festivo ritos pertinentes à Paixão e à Ressurreição do Cristo, seguindo a traADALGISA ARANTES CAMPOS
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dição lusitana, reavivada após o Concílio Tridentino (1545-1563)1. Na 2ª metade do setecentos mineiro,
houve declarada proliferação de ritos paralitúrgicos vocacionados à Paixão.
Os ritos ﬁcavam comprometidos se as irmandades se encontrassem comprometidas com obras de
talha e reconstrução da matriz ou no XIX, quando, sob os auspícios da modernização, emerge nova concepção de experiência do sagrado mais despojada, a ﬁlantropia e a festa cívica atraem os investimentos,
sobressaindo também certa indiferença religiosa.

As Irmandades do Santíssimo Sacramento
As irmandades do Santíssimo (compartilhavam a capela-mor da igreja paroquial com a irmandade
da padroeira), destacavam como mais importante a Quinta-feira, dia da instituição da eucaristia. Em
todas as quintas, conforme licença especíﬁca, pediam esmolas para celebrar missa simples na intenção
dos irmãos defuntos. Na Quinta-feira de Endoenças (do latim indulgentiae), faziam celebrar missa solene
e, conforme permissão diocesana, expunham a eucaristia à adoração dos ﬁéis durante três dias sucessivos,
até o Domingo da Ressurreição, sob a assistência de pelo menos quatro irmãos que, de dia e de noite,
trajados com suas opas carmesins e tochas à mão, deveriam se escalonar para esse ﬁm2. A Quinta-feira
Santa era dia soleníssimo, sobrecarregado de simbolismo sagrado, considerado feriado após a Exposição
do Santíssimo à veneração pública, era uma festa das inteligências, bem como da sensibilidade visual.
A Semana Santa de fato inaugurava um tempo excepcional, verdadeira suspensão da vida ordinária para toda a sociedade. Até as mulheres que, independentemente da condição social, eram proibidas
expressamente, sob pena de prisão e de 2.400 réis, de transitarem em público e de freqüentar igrejas após
a hora do Anjo (18 horas), eram liberadas dessa interdição por ocasião do Tríduo Sacro: Quinta-feira,
Sexta-feira da Paixão e Sábado3.
Era um período importante, mais ainda para suas grande promotoras - irmandades do Santíssimo,
dos Passos e Ordens terceiras. Da Quinta ao Domingo da Ressurreição, os senhores pouco ﬁcavam em
casa, pois eram associados a um ou mais sodalícios destes. A liturgia da Quinta-feira Santa (missa solene e Adoração do Santíssimo), exigia longa permanência no interior da matriz ou de capelas de ordens
1

2
3

72

Em Portugal o culto assumiu maior variedade temática e enraízamento social: Vera Cruz, Stª Cruz, Bom Jesus, Bom Jesus
da Cruz, Bom Jesus da Boa Morte, Bom Jesus da Via-Sacra, dos Perdões, dos Passos, das Ânsias, dos Aflitos, da Agonia, do
Alecrim, do Santo Lenho do Cruzeiro, Santos Passos, Senhor Preso, Santas Chagas, resultando em cerca de 83 confrarias,
situadas em altares paroquiais, de conventos e capelas (Cf. MARQUES. “As Confrarias da Paixão na antiga arquidiocese de
Braga” (1993: 447-480).
APM, Compromisso do Santíssimo Sacramento de Congonhas do Sabará, 1726 cap. 13.
AEAM, Edital de Dom frei Manoel da Cruz, 24/05/1760 In: Livro W 41, fl. 138- 139.
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terceiras e, por isso, acabava transformando o dia em preferido para as inquietações, crimes e rebelião de
escravos, porque os senhores não podiam comparecer às funções religiosas armados. Era “dia de igreja”,
de comoções e de profanações. A legislação dos governadores é abundante, sobretudo de D. Lourenço de
Almeida, Conde de Assumar, no sentido de se controlar e punir escravos que andassem armados, principalmente em tempo de Semana Santa. As tropas de ordenanças deveriam ser mantidas às portas dos
templos para permitirem sossego e proteção para as “ocupações espirituais dos seus senhores” 4.
Em muitos livros de Irmandades do Santíssimo ﬁca especiﬁcado que o encargo ﬁnanceiro das
cerimônias da Semana Santa, incluindo os sermões (Mandato, Paixão, Soledade e Páscoa) e música tão
somente à mesa diretora. Em alguns detalha-se que o montante era dividido em 18 partes: três cabiam
ao provedor, três rateadas entre o tesoureiro e o escrivão e as restantes, entre os doze mordomos de mesa
ou deﬁnidores.5 A despesa conforme a hierarquia era na verdade um investimento, pois dava prestígio aos
membros da mesa diretora, no entanto, difícil de ser encarada na segunda metade do XVIII, quando muitos passaram a não mais aceitar o cargo de provedor, considerado doravante dispendioso. Do Domingo
de Ramos ao da Ressurreição, os confrades da irmandade do Santíssimo ﬁcavam alertas, sempre em reuniões, preparando uma lista com nomes de irmãos “zelosos” para a vigília do Santíssimo Sacramento e do
Sepulcro de Cristo, a eleição da nova mesa administrativa, a distribuição das insígnias (varas e cruzes processionais), da cera (velas) e das tochas, turíbulo, naveta, caldeirinha, pálio, providenciando as armações
efêmeras indispensáveis aos ritos. A preocupação excessiva em fazer as pautas com os nomes de irmãos
que assistiriam nas cerimônias, conforme o ideal hierárquico, na verdade mostra o esforço para se evitar
que a eucaristia ﬁcasse sem a devida reverência, o que pareceu ser freqüente.
A irmandade do Santíssimo do Pilar de Vila Rica, legalizada em 1712, composta de membros
expressivos da elite como, por exemplo, o mestre de Campo Pascoal da Silva Guimarães (atuante na
Revolta de Filipe dos Santos), desenvolveu festividades acompanhadas da tríade fundamental daquele
período - sermão, música e procissão de passos em todos os Domingos da Quaresma, com a igreja devidamente ornamentada; Ofício de Trevas na Quarta-feira Santa; Quinta-feira Santa com Lavapés, sermão
do Mandato, missa solene e exposição do Santíssimo; Descendimento e Enterro do Senhor com respec-

4

5

APM, “Carta do Conde de Assumar ao governador da Bahia” -20/04/1719, SC- códice 11, fls. 126r-v, “Carta ao ouvidor
geral do Rio das Velhas agradecendo-lhe as boas diligências feitas durante a Semana Santa...” 15/04/1719, fl. 124v, cf. Carta
do Conde de Assumar ao mesmo ouvidor sobre a sublevação não acontecida de 1719, fl. 177v. Cf. tb Bando proibindo
os negros de portarem armas na Guarapiranga, durante a Semana Santa - 1726, fl. 23ss, SC 27 PCOD; fl. 124v. Cf. tb
ANASTASIA. Vassalos rebeldes. 1998.
Cf. os seguintes estatutos das irmandades do Santíssimo Sacramento AEAM: Itatiaia, 1730, cap. IX; Mariana- 1713, cap.
XXXII; Santa Rita Durão - 1736, cap. XII. APM: Congonhas do Sabará (Nova Lima), 1726, cap. XII; Tiradentes –1738, cap.
XII.
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tiva prédica na Sexta-feira da Paixão e Domingo da Páscoa com sermão e procissão da Ressurreição6.
A irmandade renovava anualmente as tochas, opas (capas) dos confrades, muito sujeitas ao desgaste, o
círio pascal, símbolo do Cristo chagado e Ressuscitado, com o qual ainda se faz a Bênção em Sábado de
Aleluia, com canto solene do Exultet.
Com base no Livro de Termos, Acórdãos, Receita e Despesa de 1712-1735, observamos que o
Santíssimo do Pilar de Vila Rica rapidamente constituiu rico acervo de obras para o culto, incluindo
pálio, cortinas e panos para encobrir altares, púlpitos, sacrário e esquife do Senhor Morto, vestimentas
completas para sacerdotes e acólitos, alfaias em ouro e prata, sino, grande parte encomendada da praça do
Rio de Janeiro, conforme expressivas despesas7. Em 1714, já contava com duas imagens de Cristo, uma
do Descendimento (Senhor Morto com articulações nos braços e bacia), outra Ecce Homo (invocação da
Cana Verde), esquife, cruz grande, duas escadas, cravos, tábuas para confecção do sepulcro e tecidos de
cor roxa para outras armações efêmeras.
Nos primórdios das Gerais, os preços encontravam-se muito inﬂacionados. Os ajustes da música
com os mestres capelas, pertinente aos Domingos Quaresmais em cerca 300 oitavas para o Santíssimo da
paróquia do Ouro Preto, atividade nas primeiras décadas dominadas pelo clero regular. Gastava-se com o
texto cantado em Domingo de Ramos, ofício de Trevas em Quarta-feira Santa, missa solene e exposição
do Santíssimo em Quinta-feira de Endoenças e Domingo da Páscoa, Impropérios em Sexta-feira, canto
do Exultet em Sábado de Aleluia e as missas cantadas em todos os domingos da quaresma.
Os sermões da Quarta-feira de Cinzas e dos domingos não raro ultrapassaram 32 oitavas cada um.
O do Mandato, da Soledade e da Paixão mais caros ainda. Para realizá-los era exigida licença diocesana
(Constituições, Tit. XXI –513- 517), e a avaliação, cerca de 16 oitavas, variava segundo a habilidade do
orador e da relevância litúrgica do dia.
Na primeira metade do XVIII mineiro, o sermão oscilava entre 20 e 35 oitavas, quantia que foi
decrescendo no terceiro quartel, certamente em razão da estabilização dos preços e da grande oferta de
sacerdotes formados em Mariana. Há referências inclusive a sermão feito de graça, devido a piedade do
orador. Se pronunciado por frades, o que foi mais comum na primeira metade do XVIII, era mais caro do
que por padre secular. Sermões como o do Encontro e do Descendimento eram fundamentais, chegando
o último a 35 oitavas na primeira metade do setecentos. O pregador deveria se colocar ora na situação
de Maria no Calvário, tratando da sua dor humaníssima pela perda do ﬁlho e, principalmente, por não
estar no lugar dele, ora de Cristo –zombado, supliciado-, ora do pecador que deveria sentir comiseração

6
7
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APNSP, Receita e Despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1721-1744
APNSP, Termos, Acórdãos, Receita e Despesa de 1712-1735. Fls. 153/4.
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e se entregar emocionalmente. Disputado era o pregador que suscitava a primazia das lágrimas sobre o
entendimento8.
No primeiro terço do XVIII, foi comum a presença de clérigos regulares (beneditinos, carmelitas, franciscanos e jesuítas) atuando na música e na prédica quaresmal: Cinzas, os Domingos, Paixão,
Soledade e Páscoa. Essa cultura elevada (muitos pregadores eram doutores em Direito Canônico), certamente comprometeu as ﬁnanças da Irmandade do Santíssimo do Pilar de Ouro Preto que, já em ﬁns do
1º quartel do setecentos encontrava-se com alguns empenhos9.
Não obstante as dívidas, a irmandade do Santíssimo do Pilar de Vila Rica continuou aprimorando
seu acervo sobre a Paixão, conforme o Livro de Inventários 1718-1802, adquirindo em 1735 a elaborada
imagem (ainda existente na matriz), do Cristo Ressuscitado com seu estandarte e seis novos painéis em
tecidos com representação da via-crucis , usados “para cobrir os altares na Semana Santa” 10 (ﬂ. 19v); um
candieiro das trevas pintado de preto”, em 1744 (ﬂ. 34), e mais 70 tochas.
As irmandades do Santíssimo, inicialmente faziam o Ofício de Trevas na Quarta-feira Santa que, em
data incerta, se estendeu a outros dias. O rito inspira-se no sofrimento derradeiro de Jesus (Lc 23, 44-46).
Solenidade longa, recinto sem iluminação, com assistência musical que alterna o canto em gregoriano
(os Salmos e as Lamentações) com a orquestra (os responsórios), englobando matinas e laudes 11. A cada
salmo cantado apaga-se uma vela “Cada huma por sua ves, porque os Apostolos senão apartarão de Christo
juntos” (...) “No ﬁm das Laudes se dis o Salmo Miserere, e verso, que signiﬁca as lagrimas das Santas Mulheres,
que estavão junto ao Sepulcro” (sic)12.
Usa-se o candelabro triangular ou candieiro das trevas com 15 velas, que, segundo frei de Santa
Maria, signiﬁcam os doutores, os apóstolos e por ﬁm Jesus, fogo do amor divino. O apagar de cada uma
signiﬁca que a luz da fé se extinguiu nos apóstolos, que, atemorizados, desampararam Cristo. A superior,
vela mística, simboliza o Cristo e a Virgem, pois nunca perderam a fé. Acesa, é apresentada aos ﬁéis pelo
acólito, representando a ressurreição gloriosa. No ﬁm das laudes há um estrondo, para recordar os tumultos ocorridos na prisão de Cristo, daí o nome Quarta-feira de Trevas.

8

9
10
11
12

“Porque quando os casos são tristes, os sucessos lastimosos, se a lingua articula palavras para os definir, mais se offendem,
do que se ponderão, mais se diminuem, do que se encarecem. Porque as lagrimas, com que se chorão, são as razoens, com
que se explicão...(sic)” (Cf. “Sermam dos Passos de Christo, pregado em o Convento de Santa Anna da Cidade de Coimbra.
Anno de 1683” (Cf. Trofeo Evangelico...1685. p. 168-193. Cit. p. 168).
APNSP, Termos, Acórdãos, Receita e Despesa de 1712-1735. fl. 145.
APNSP, Inventários 1718-1802. Fls. 19v e 34.

APNSP. Irmandade do Santíssimo Sacramento - Termos, Acórdãos, Receita e Despesa - 1712-1745. fl. 159.

Significação das Ceremonias da Semana Santa.... por Frey Luis de Santa Maria, 1768. p. 61-65. Agradeço esta fonte à
historiadora Maria Verônica Campos.
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Ouro Preto possui dois primorosos candelabros triangulares nas matrizes da Conceição e do Pilar.
Nesta começou em 1712, foi suspenso por longo tempo e retomado em 1998. Em 1992 assistimos à
cerimônia em Mariana, que vem deixando de fazê-lo. Em 1999, ela foi reativada em Diamantina e Santa
Luzia. Contudo, não há nada que se iguale em pompa àquele feito tradicionalmente na matriz de São
João del Rei envolvendo a participação de numerosos cantores leigos e pela orquestra Ribeiro Bastos,
que se exercitam para conservar o domínio do latim, rito estendido à manhã de Sexta-Feira da Paixão
e do Sábado de Aleluia. Das peças necessárias ao culto da Paixão, o candieiro das trevas é, segundo o
pragmatismo dos nossos tempos, o mais ocioso, pois representava gastos em madeira de lei e serviço de
entalhador para uso inicialmente em um único dia, a Quarta-feira de Trevas.
Nas irmandades do Santíssimo era freqüente a vigília no sepulcro existente na mesa do altar ou então
através de armação efêmera, reservado exclusivamente à cerimônia do Enterro na Sexta-feira, iconograﬁa
usual na pintura de forros e mesmo na talha das mesas de altar e sacrários13. Conforme estudo de Isidoro
Navarro sobre Sevilha, desde o século XVI a Confraria do Santo Enterro fazia a cruciﬁcação, descravava
solenemente o Cristo articulado, depositando-o no colo da Virgem, depois transladava-o protegido em
um pálio que, por ﬁm, alcançava a Catedral, onde se encontrava armado um precioso sepulcro, vigiado
pelos soldados14.
Encontramos informações abundantes e precisas sobre o dito sepulcro na documentação do
Santíssimo da Matriz do Pilar, de Vila Rica. Precocemente, nos anos de 1712/3, ocorrem pagamentos
de mão de obra e de aquisição de tábuas, latão, argolas, alﬁnetes, papéis pintados e dourado, ﬁguras
desenhadas em papel e escultóricas (roca), linhas, tecidos, goma arábica e outras miudezas: “ Por papel
que se comprou para fazer a armação do sepulcro...10/8ªs” ; “Por ouro que se deu a quem riscou os papeis da
armação...16/8ªs”15 (ﬂ. 154v). Os confrades tentavam ilustrar, a partir da narrativa bíblica, o túmulo que
piedosamente José de Arimatéia mandara fazer para Jesus ( Mt 27, 57-61).
Em 1715, outras referências: “pedassos de taboa e mais papeis pintados dos que. servio no sepulcro”;
“Por huma Imaje do Sr. Morto em papel...”(ﬂ. 90). De 1715 para 1716 “Por ouro que se deu a Francisco

13

14
15
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“recomendamos que no tempo da Quaresma se peça pela Freguesia a esmola da cera do Sepulcro, como se
custuma em toda a parte...” (Cf. cit. AEAM, Compromisso doa Irmandade do Santíssimo Sacramento da
Sé Catedral, Mariana, 1713 cap. 36). Sobre o sepulcro, que tanto pode estar na mesa do altar ou constituir
armação efêmera cf. no AEAM os Compromissos das irmandades do Santíssimo Sacramento de: Aiuruoca
- 1728 cap. 13, Itatiaia - 1730 cap. 11, ACC - Pilar de Ouro Preto – 1712; APM. Congonhas do Sabará,
1726. cap. 13.
Na manhã do Domingo da Páscoa colocava-se a imagem do Cristo Ressuscitado no mesmo sepulcro para,
em seguida, sair na procissão (Cf. NAVARRO. 1982. La Semana Santa de Sevilla. P. 60).

Termos, acórdãos, receita e despesa - 1712-1735. Fls. 154v.
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Gomes carpinteiro de fazer o Sepulcro e outras miudezas... 50/8ª” (ﬂ. 163). Observando a documentação
dessa irmandade, notamos que não se fazia o sepulcro isoladamente, mas armava-se anualmente todo o
cenário da Paixão no interior da Matriz do Pilar. Nessa época ainda não havia em Vila Rica as capelas de
Passos (arquitetônicos), construídas mais tarde pela Irmandade do Senhor dos Passos, o que estimulava
mais a propensão para a exteriorização e realismo barrocos através dessa via-sacra transitória: “ouro que
se deu a Joam Pinto Guedes de ajudar a fazer o sepulcro e passo da Madalena...23/8ªs”; “ouro que se deu ao
pintor Joseph Martins Lisboa da armação de toda a Igreja e Sepulcro...180/8ªs”16. De 1728 para 1729 “Pelo
que se pagou Alexandre da Silva de encarnar as ﬁguras do sepulcro...14/8ªs (ﬂ. 34v). Interessante observar
que montagem de passos internos com tais características permaneceu até os dias atuais somente em São
João del Rei.
O uso de materiais precários e descartáveis nas diversas cerimônias estava bem sedimentado nas
Gerais. Em ajuste de 1725, a Irmandade do Santíssimo do Pilar de Vila Rica deliberou “fazerem-se as
Domingas, e Semana Santa de Quarta-Feira por diante, com armação de papel...”17
A Irmandade do Santíssimo da freguesia do Antônio Dias, de Vila Rica, perdeu parte de sua documentação do XVIII, mas naquela paróquia já existia por volta de 1730 a capelinha de Passos, feita pela
Irmandade dos Passos da paróquia do Pilar, modernizada no XIX18. Existiu também outra capelinha de
Passo perto da antiga Cadeia, que ﬁcava nas proximidades da rua dos Paulistas. Embora jamais tenha
tido irmandade dos Passos nesta jurisdição, sabemos que o Santíssimo de Antônio Dias também fazia as
cerimônias quaresmais, conforme correspondência datada de 1763, que ela própria expediu para a Ordem
terceira de São Francisco local, ponderando sobre as diﬁculdades econômicas e solicitando a esmola costumada, visando celebrar tais solenidades. Nesse ano, os terceiros franciscanos colaboraram com a respectiva
matriz com a quantia de 32 oitavas de ouro.19 Não conseguimos precisar exatamente a data em que as
duas paróquias ouropretanas passaram a se revezar de ano para ano para comemorar a Paixão de Cristo,
dentro de uma perspectiva mais paroquial do que confrarial, costume em voga em Ouro Preto. Contudo,
tem-se notícia que, já em 1723, as duas paróquias se uniam, pelo menos em dias de procissão, conforme
documento da Irmandade dos Passos do Pilar, única dessa devoção no termo de Vila Rica: “Por ouro que
se pagou ao Padre Valentim Rodrigues da Costa pelo sermão na saída da procissão em Antonio Dias no dia dos
Santos Passos...20/8ªs”20. Interessante observar que dentro da Matriz de Antônio Dias, a irmandade do
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APNSP, Receita e Despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento 1721-1744, fl. 4v e ss (1720/21).
APNSP, Termos, acórdãos, receita e despesa - 1712-1735, fl. 144v.
APNSP, Receita e Despesas da Irmandade dos Passos de Vila Rica 1716- 1736. Fl. 17.
APNSC, Ordem Terceira de São Francisco de Vila Rica - Avulsos 1744- 1816, 30/01/ 1763.
APNSP, Receita e Despesas da Irmandade dos Passos de Vila Rica 1716- 1736.
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Senhor dos Passos armava às suas custas um passo efêmero, facilitando a eﬁcácia da pregação ali realizada
à saída da procissão21. Portanto, desde muito cedo houve cooperação entre as duas paróquias, que compartilhavam da mesma atmosfera espiritual por ocasião da Quaresma, ainda que as ruas não ajudassem
muito e não fossem pavimentadas.
Em 1763, as irmandades da Matriz do Pilar de Vila Rica, convocadas pela dos Passos entraram em
um acordo “por amigavel compuzição, evitar os disturbios, q’. que possão acontecer, na occazião em q’. hajão
de sahir em corpo de Irmandade huas, e outras, e a grande veneração que todos devemos ter, ao Bom Jesus dos
Passos”... deﬁnindo que nos cortejos a irmandade dos Passos teria lugar junto a do Santíssimo, seguindo
adiante dela a do Pilar (padroeira), de Santo Antônio e de São Miguel e Almas, já que eram freqüentes
as discórdias22.
Na mesma data, a irmandade dos Passos de Vila Rica fez outro termo de composição com as
irmandades da Conceição e do Santíssimo da Paróquia do Antônio Dias, estabelecendo que uma e outra
“seguiria diante da dos Passos em toda e em qualquer função que se lhe oﬀreser (sic)” para que não houvesse
controvérsia23. Portanto, estas duas a seguiriam em procissões que abrangessem as duas paróquias, dando
mais solenidade ao cortejo que, se restrito a uma só irmandade, teria cerca de cem participantes no XVIII
e muito menos no XIX. Observe-se que até a presente data o acordo feito envolvia tão somente os sodalícios estabelecidos em matrizes, excluindo-se as ordens terceiras, o Rosário dos Pretos e irmandades de
mulatos, localizadas em templos próprios.
No XIX e primeiro quartel do XX, o Santíssimo do Pilar teve como receita: juros de apólices, anuais,
jóias de cargo (esmola dos membros da mesa diretora), casas de aluguel nas Cabeças e no Rosário, rendimentos da bacia (peditórios) etc. Gastava muito com a Semana Santa, dentro de uma visão mais paroquial
do que confrarial: orquestra, sermões, aluguel de tochas, arrobas e arrobas de amêndoas e fogos de artifício.
Destacava o Tríduo da Paixão: possuía “Hum Passo d’algodão pintado para Porta principal em Quinta-Feira
Santa”, cinco painéis dos Passos para os altares na Semana Santa; comprou ﬂores para os 12 meninos do
lavapés, uma toalha “grande com renda estreita que serve para o acto do descendimento”24. Este rito era feito
em colaboração com a Irmandade dos Passos da mesma matriz, que sempre teve acervo maior para realizar
a Procissão do Enterro. A partir de 1904, há lançamentos em que o Santíssimo paga uma pessoa para representar o centurião (5$000), Abraão (5$000) e a Verônica (50$000)25. É Interessante observar o quanto a
irmandade foi atuante no XIX e 1º quartel do XX, administrando as reformas na matriz.
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22
23
24
25

78

APNSP, Receita e Despesas da Irmandade dos Passos de Vila Rica 1737- 1777. fl. 105-106.
APNSP, Receita e Despesas da Irmandade dos Passos de Vila Rica 1737- 1777. Fl. 87v.
APNSP, Receita e Despesas da Irmandade dos Passos de Vila Rica 1737- 1777. Fl. 87v.
APNSP, Inventários do Santíssimo do Pilar de Vila Rica 1815- 1886. Fls. 4 e 11.
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A Irmandade do Santíssimo da Vila do Ribeirão do Carmo (hoje Mariana), já em 1713, fazia os
mesmos ritos da congênere do Pilar de Ouro Preto. Em seu Compromisso de 1713 igualmente tentou
contornar qualquer deﬁciência paroquial, referindo-se à procissão de Domingo de Ramos, mais própria
da alçada do vigário, e recomendando-se aos provedores “não deixem de fazer o ato do lavapés, quando o
reverendo vigário o não faça, e faltando a esta cerimônia, ao menos, o reverendo vigario lhe mandara cantar
o Evangelho antes de entrar o Mandato” (cap. 32). Conforme reforma de Pio XII, o Lava-pés é facultativo
na Missa de Quinta-feira de Endoenças, podendo vir separado, para ambientar o Sermão do Mandato.
Representando Cristo, o sacerdote amarra a toalha à cintura, derrama água, lava e enxuga os pés dos
apóstolos, em sinal de que derramou o próprio sangue para remir os pecados da humanidade26.
A atividade das irmandades do Santíssimo conjugavam-se com as paroquiais e, nesse caso, com as
diocesanas, complementando-as. Em 1745, como Sé Catedral, passou–se a fazer os ritos especíﬁcos, como
a consagração dos Santos óleos que servem ao batismo, ao crisma e unção dos enfermos na Quinta-feira
Santa.
Consultando o Inventário da fábrica da Cathedral de Mariana27, que englobava também os bens
da antiga matriz, é surpreendente a quantidade dos objetos ali inicialmente arrolados com detalhes, sob
guarda do sacristão-mor ou tesoureiro-mor, bem como a diversidade e luxo de alguns materiais. Parte
expressiva do acervo foi adquirida de Lisboa, sobretudo sob os esforços de Dom frei Manoel da Cruz
(1748 +1764), quando D. João V ainda era vivo. Eram ornamentos completos nas cores branca, verde,
preta, roxa, carmesim e amarela, conforme a exigência do cerimonial, recomendadas pelas Constituições
de Dom Sebastião Monteiro da Vide de 1707 (Tit. XXII a XXVI). Cortinas, pavilhões, toalhas e cobertas
para portas, janelas, óculo, tribuna, balaustradas, bancos, cadeira episcopal, mangas de cadeira episcopal,
púlpito, arco-cruzeiro, estantes de altares, altar-mor e, inclusive, os laterais, frontal de altares, sacrário etc.
Tudo em grande quantidade, pois, diferentemente de nossa suposição inicial, a fábrica da Sé não paramentava apenas o altar-mor, mas também os laterais, ataviados conforme a cor do tempo litúrgico.
Na época colonial, mais do que no XIX e XX, foi costume ornamentar ou encobrir totalmente
para conotar signiﬁcação religiosa. Essa decoração simbólica abrangia os vãos arquitetônicos, a talha, o
mobiliário, cruzes, alfaias em geral, em uma manifesta oposição ao simples, ao natural e estrutural, preferindo-se sempre as fórmulas artiﬁciais. Até o Antigo Regime a magniﬁcência foi sinônimo de beleza,
havendo um gosto generalizado pelo ornamento, gemas raras, materiais brilhantes de ouro e prata falsa
ou realmente preciosos. Os grandes símbolos de valor artístico ainda eram o ouro, a prata e as pedras
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CF. Significação das Ceremonias da Semana Santa.... por Frey Luis de Santa Maria, 1768. p. 60.
Fábrica é a administração dos bens patrimoniais de igrejas paroquiais, envolvendo tributo para reparos e aquisição de
ornamentos cf. AEAM, Inventário da fábrica da Cathedral de Mariana 1749- 1904.
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raras com os quais se fazia a grande arte, objetos únicos, embora já fossem comuns no setecentos mineiro
as imitações e vulgarizações com materiais precários. No âmbito da concepção religiosa ainda perdurava
a visão neoplatônico-hierárquica herdada de Dionísio, o areopagita, segundo a qual a ascensão espiritual
procede do imperfeito para o perfeito, do caos para a unidade, do sensível para o inteligível, do material
para o inefável, das trevas para a luz. As vestes expressavam o grau na hierarquia eclesiástica -subdiáconos, diáconos, sacerdotes, cônegos e bispo- as quais encontram-se arroladas no tombo segundo as cores
referidas: as dalmáticas, alvas, casulas, capas de asperges ou pluvial. Como complemento para o religioso e cerimônia, conforme o dia: sapatos, meias, luvas, o amito, as estolas, véus de ombros, manípulos,
sanguinhos, bolsas de corporais28. Os tecidos, variados e com matizes, também obedeciam ao princípio
hierárquico, do grosso ao mais transparente, do fosco ao mais brilhante, do branco ao mais vivaz: a bertanha, o chamalote, o ruão, a cambraia, o tafetá, o linho, o cetim, a melania, a seda e o damasco. Em
termos de guarnições com a ﬁnalidade de enobrecer a peça, tem-se as rendas de tear e de bilro, os galões de
seda, prata e ouro (falsos ou verdadeiros), franjas e cordões de retrós, espeguilhas, borlas e bordados. etc..
Sanefas, dosséis, pálios, umbela servem para distinguir ainda mais as hierarquias humana, eclesiástica, e
divina em cerimônias internas ou externas. Os véus, muito ﬁnos, eram muitíssimo usados para mostrar a
reverência do religioso no trato com objetos sagrados como a custódia com o Santíssimo exposto, o cálice.
A profusão de objetos como matracas, pratos, jarras, turíbulos, lâmpadas, tocheiros, castiçais, caldeiras
com hissope, cruzes, cálices, vasos, patenas, âmbulas, galhetas, feitos com inúmeros materiais: madeira,
madeira prateada, latão, ferro, estanho, cobre, cristal, louça da Índia, prata dourada e prateada etc., dá
uma idéia longínqua da cultura que expandiu o estético ao nível máximo, radicalizando essa experiência,
colocando em risco o sagrado, que tendia a se encarcerar na matéria.
Através do mencionado Inventário da fábrica da Sé de Mariana, observamos que ela reunia muitos
celebrantes e acólitos, com rigorosa solenidade fazia o Ofício de Trevas, para o qual constava ter, desde os
tempos de matriz, o apagador de velas e o candelabro triangular. No ano de 1749, possuía 15 livros de
cantochão para o coro, dois “passionarios”, Evangelhos e Epístola, dois Rituais Romanos, um Martirológio
Romano, um Breviário (Romano), seis Pontiﬁcais, oito missais etc. Nos acréscimos feitos em 1755, observamos um livro da Paixão, outro dos Prefatios e liçoens da Semana Santa” (ﬂ. 18). Possuía também dois
exemplares do Theatro Eclesiástico, conjunto de obras que tanto se elevou como diminuiu, devido também, aos privilégios dos cantores, dos instrumentistas da Sé, que as carregavam para lá e para cá.
Na Quinta-feira Santa celebrava-se Missa solene, rememoração da instituição do sacramento da
eucaristia, do sacerdócio e da crisma, com prédica do Mandato do amor fraterno, ocorrendo então a
“Comunhão dos sacerdotes” e a Exposição solene do Santíssimo e também a Bênção dos Santos óleos que
28
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empregava três ambulas grandes de pratas, referidas já em 1749, perdidas e substituídas por três de estanho, em ﬁns do XVIII. Observando o rol de alfaias, dá para se ter uma idéia de como fora pomposa a
dita missa e aquela do Domingo, com grande número de celebrantes.
Para a Adoração da Cruz às 15 horas da Sexta-feira da Paixão com canto em gregoriano dos
Impropérios, usava-se uma almofada coberta com um pano de damasco ou de seda com ramos de ouro,
sobre a qual ﬁcava a imagem do Cristo para ser venerada pelos ﬁéis. Litúrgica, esta adoração veio se
popularizando desde aqueles tempos mais pelo beijo do que pela liturgia da palavra (BECKHÄUSER;
1985, p. 64). Adorava-se a cruz com três genuﬂexões, em consideração às três alusões: primeiro, no átrio
de Pilatos, onde os sacerdotes zombaram de Cristo; segundo, no Pretório quando foi alvo dos maiorais
do povo e, depois, pregado na Cruz.
A cruciﬁxão, Descendimento e Procissão do Enterro ﬁcavam a cargo da Irmandade dos Passos,
existente no templo, bem antes dele se converter em Catedral, mas certamente com a cooperação da
Irmandade do Santíssimo. Nesse ano de 1749, considerando apenas a roupa de cor branca pontiﬁcal e do
cabido havia nove capas de asperges, nove casulas, quatros dalmáticas, oito bolsas de corporais, um dossel
para a cadeira episcopal, um pálio com seis varas douradas, três mitras, 140 toalhas (para altares e mão),
41 palas de rendas, 66 amitos, 34 alvas, 12 sobrepelizes, 48 manípulos, 45 corporais, 138 sanguinhos (ﬂ.
1 a 4). A quantia era tão alta porque atenderia ao bispo, ao cabido, ao vigário geral e até a curas coadjutores, altar-mor e colaterais. Quanto aos ornamentos roxos em damasco, nesse mesmo ano, havia cinco
capas de asperges, nove casulas com suas estolas e manípulos, duas dalmáticas, oito bolsas de corporais, um
dossel dentre outros. Em damasco carmesim: oito capas de asperges, oito casulas, duas dalmáticas, sete
bolsas corporais, tudo com as devidas guarnições, dentre outros paramentos.
O uso coletivo e freqüente de tais ornamentos por muitos sacerdotes que, não raro, os portavam
para suas capelas curadas, deixando, displicentemente, de devolvê-los ou mencioná-los para efeito de
tombo, o desaparecimento deﬁnitivo ou temporário de alfaias e de livros sagrados, sobretudo quando o
responsável morria no exercício de sua função, suscitando um caos aberto aos especuladores e simoníacos,
restringiram o acervo29. Acrescentam-se roubos já existentes naqueles tempos.
Muitas vezes a peça não havia sido roubada, mas considerada imprópria para o uso, era queimada ou
levada à costureira para ser recortada e convertida em outra, ou para servir de mortalha a algum religioso,
sendo que o fato não fora devidamente esclarecido ao sacristão-mor. Vaidades e inimizades, muitos conﬂitos
de jurisdição, não se assimilava com presteza a divisão de funções, ocorrendo aos reverendos fabriqueiros não
se portarem corretamente com o sacristão-mor ou tesoureiro-mor, conservando consigo algumas alfaias.
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É surpreendente o preço altíssimo de tais tecidos e de suas guarnições. Para se ter uma idéia existiu
pano de púlpito franjado estimado em 20 mil réis, casula e estola com galões e franjada de ouro em dez
mil réis, uma franja e galão de ouro “de hum manipulo de melania vermelha” pouco mais de 25 mil réis
(ﬂ. 55v). Não era à toa que muitas dessas franjas e galões desapareciam, tornando-se a peça defeituosa
objeto de reforma e reaproveitamento.
O Bispado de Mariana, além de ter permanecido longos anos vacante, contou com dois bispos que
governaram, à distância, por procuração, perfazendo um total de 15 anos entre a morte de Dom frei
Manoel da Cruz em 1764 e a posse de frei Domingos da Encarnação Pontével em 1779. Esse período
anárquico foi suﬁciente para comprometer o rico acervo obtido através de Dom frei Manoel da Cruz ( ﬂ.
68v). Seus sucessores e devotos pródigos trataram de substituir algumas peças, de acrescentar outras que,
entretanto, em 1803, já se encontravam em estado miserável.
A partir do Copiador de Cartas de Dom frei Manoel da Cruz 1739-1762, existente na Casa do Pilar
de Ouro Preto, bem como de seu minucioso Relatório decenal, feito na impossibilidade de se apresentar
diante do Papa em 1757, notamos na atuação do primeiro bispo o esforço para desenvolver ritos “segundo
a melhor norma do Cânon”, conformados à visão tridentina 30. Afeito ao decoro, à pompa, no sentido de
luxo e hierarquia, prescrevia que os ritos em geral, mesmo aqueles feitos pelas irmandades leigas, deveriam
acatar o cerimonial da Sé, que passava a assumir doravante o papel de modelo. Nesse sentido, D. frei
Manoel da Cruz se empenhou para desbastar as improvisações e particularidades que o culto assumia, que
ele considerava às vezes prejudicar o sagrado. Portanto, os vigários e capelães ativos no antigo Bispado de
Mariana que, em 1757, compreendia 43 igrejas paroquiais e 289 capelas a elas ﬁliadas, deveriam seguir
o cerimonial padronizado pelo bispo, inclusive o da Semana Santa, através de edito pastoral para que
“se cumprissem todos estes ritos de devoções exatamente do mesmo modo como devem ser feitos em cada paróquia”31.
O Santíssimo da antiga Vila de São José del Rei já existia em 1710, realizando festividades seme32
lhantes. Em Tiradentes, o culto à Paixão desdobrou-se de modo singular, não só no âmbito da Matriz de
Santo Antônio, como ainda suscitando novas irmandades e templos no oitocentos. Sob a proteção daquela
Matriz, estabeleceram-se e construíram altares próprios as irmandades dos Passos (1730), Senhor do Bom
Jesus do Descendimento (1730), Caridade dos Escravos de Nossa Srª da Piedade (1747) e a de Nossa Srª
das Dores (1802), que parece ter emigrado para a Capela de São João Evangelista. Assim sendo, a nave
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paroquial até hoje é dominada por três altares com a iconograﬁa da Paixão. A irmandade do Bom Jesus do
Descendimento ediﬁcou na Matriz consistório, sala de reuniões de confrades, colocando nele via-sacra em
roca, em ﬁns do XVIII, de concepção bastante popular, suspensa nas paredes sobre peanhas protegidas por
nichos. Nesse cômodo tem-se ao centro um altar com excelente talha rococó, tendo na tribuna o Cristo
Cruciﬁcado, a Virgem e São João Evangelista e ainda uma pintura no forro com o tema da verônica e instrumentos do martírio – chicote, a coluna, a lança, a coroa de espinhos, a esponja de fel, de autoria de Manoel
Victor de Jesus. Não obstante Tiradentes não tenha tido ordens terceiras do Carmo e de São Francisco,
não teve nada a perder para os núcleos coloniais que as tiveram, pois contou com uma surpreendente proliferação de irmandades vocacionadas à Paixão (de brancos e mulatos), que promoveram a elaboração de
expressivo acervo cultural e a vitalidade das procissões que ano após ano atraem devotos e turistas.
Em seu Compromisso a Irmandade do Santíssimo de Caeté nada difere daquelas de mesma invocação. Seu livro de Inventário de Alfaias, apesar do péssimo estado, ainda permite vislumbrar o acervo rico
em prata e ornamentos em meados do setecentos.33 O Inventário de Bens Móveis e Integrados (IBMI), do
IPHAN, concentra nos dias de hoje muitos desses objetos e imagens processionais ainda empregados nas
cerimônias alusivas. Era uma Semana Santa feita basicamente pela Irmandade do Santíssimo e a fábrica
da matriz, já que agremiações como do Senhor dos Passos e ordens terceiras não se desenvolveram naquele
núcleo colonial.
A Irmandade do Santíssimo da Vila do Príncipe do Serro do Frio fazia despesas anuais com a
música (feita por sacerdotes e principalmente por leigos) e sermão nas funções de Cinzas, dos Domingos
da Quaresma, com destaque para o de Ramos, Quinta e Sexta-feira Santas. Nesta, fazia a Procissão do
Enterro, visto que no Serro não havia a irmandade do Senhor dos Passos. Os lançamentos especiﬁcavam os gastos com a assistência, regência e instrumentistas, distinguindo inclusive os Altos e o canto da
Verônica, na época feito por homem (contralto). Em sua História da música na Capitania, Lange contemplou a documentação desta irmandade de 1768 a 1819, observando que os gastos anuais com a música
quaresmal foram muito altos e freqüentes até ﬁns do XVIII, quando então tornou-se mais comum não
encomendar música em razão da reconstrução da matriz.
Esta obra de Lange contemplou ainda a Irmandade do Santíssimo do Arraial do Tejuco, atual
Diamantina, no período de 1760-1838, que também mostrou decréscimo progressivo dos gastos e até
mesmo a eliminação de ritos. Nesta ele aﬁrma: “A assistência aos Ofícios pelos sacerdotes locais nunca foi
menor que 25 oﬁciantes, incluindo os Bradados. Em determinado instante se chegou a 31 padres, cifra extraordinária, se tivermos em conta a população do Arraial.”34 O calendário festivo de fato se inﬂacionava com as
33
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solenidades quaresmais que iam da Quarta-feira de Cinzas, Domingos e Semana Santa, com destaque na
pompa de Quinta-feira Santa. Os gastos eram expressivos: 218 oitavas, envolvendo inclusive um sermão
(1775/6); 190 oitavas pela música de todas as Domingas e Semana Santa (1776/7), 150 oitavas com toda
a Quaresma e Semana Santa (1777/8) etc. quantias semelhantes aquelas observadas no Serro (LANGE:
217-219). A Irmandade do Santíssimo do Tejuco fez do XVIII até primeira metade do XIX, a procissão
do Senhor dos Passos, mais adequada à irmandade dessa invocação, que também não se desenvolveu
naquele lugar.
São João del Rei foi a localidade que melhor manteve as tradições, conservando-se indiferente à
Reforma litúrgica da Semana Santa datada de meados do século XX, introdutora do vernáculo nas celebrações (ANTONELLI, 1956: 108-112). Pelo novo Ordo todas as funções da Semana Santa poderiam ser
celebradas com rito solene ou com rito simples. O solene exige a presença de três ministros sacros. Para o
simples, basta o celebrante coadjuvado por leigos ou “coroinhas” devidamente preparados (ANTONELLI,
1957: 137-140). São João ainda faz, com rigorosa pompa e recolhimento, ritos totalmente esquecidos
em outros lugares, como: as rasouras, curta procissão ao redor das respectivas Igrejas do Carmo e de São
Francisco, no IV Domingo da Quaresma pela manhã; as três Procissões de Encomendação de Almas, com
paradas em cemitérios, encruzilhadas e cruzeiros e, ﬁnalmente, portas de igrejas, à meia noite de Sextasfeiras da Quaresma, com os motetos da Paixão de Martiniano Ribeiro Bastos (1835- 1912), fundador da
Orquestra do mesmo nome. Já no XIX, a Encomendação de Almas tinha assimilado o vernáculo e um
tom lamentoso, que foram substituídos pelos motetos em latim, idênticos aos das vias-sacras e Procissão
do Encontro (SOBRINHO, 1996: 55). Com a Orquestra Ribeiro Bastos, houve estímulo no sentido de
se recuperar a feição erudita.
São João del Rei nunca deixou de realizar, com beleza inigualável, o Ofício de Trevas feito em
Mariana até 1993, e que vem sendo recuperado em Ouro Preto. A cerimônia é longa, exigindo a presença
de quem domina gregoriano e de uma orquestra. A Lira sanjoanense fundada em 1776 por José Joaquim
de Miranda, bem como a Orquestra Ribeiro Bastos, foram fundamentais para a formação de músicos
que compunham, com exclusividade e sem interrupção, para ordens terceiras e irmandades no XVIII,
XIX e XX. A Ribeiro Bastos inclusive tem contrato especial com a irmandade do Santíssimo, que lhe dá
exclusividade de atuação na Semana Santa. As Piedosas e solenes tradições de nossa terra (1982), feita por
uma equipe da Catedral do Pilar, sob coordenação de monsenhor Paiva, reunindo em latim e português
os ritos litúrgicos e paralitúrgicos quaresmais, é livro obrigatório na casa dos devotos, contribuindo decisivamente para manutenção dessa cultura elevada. A presença viva de inúmeras irmandades e das duas
ordens terceiras, ativas na reciclagem de seus quadros e na contratação do serviço religioso, é outro traço
típico da cidade, que, não obstante a modernização da economia, do casario e dos costumes, faz questão
de cuidar de suas tradições religiosas. São João permaneceu mais alheia à catequese moderna, conseguindo
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a convivência positiva entre o novo e o tradicional, diferentemente de Mariana e Diamantina, dominadas
na década de 90 por uma visão mais pragmática em relação ao catolicismo, com forte deslocamento para
o social.
Não recusamos a ênfase no social (pobres, minorias e marginalizados) das Campanhas da
Fraternidade, mas a aversão manifesta à erudição, à pompa e ao lúgubre, desenvolvida pelas novas gerações de seminaristas, sacerdotes e bispos, mesmo quando a localidade tem tradições que remontam à
Colônia. A opção preferencial pelos pobres vê como arqueológicos e absolutamente desnecessários a pompa
litúrgica, o bom latim, os dispêndios com o aspectos visíveis da fé e até a atuação das antigas confrarias,
marcadas por uma concepção religiosa mais devocional do que pastoral. Há uma insensibilidade quanto
às diferenças culturais de cada paróquia, colocando-se sacerdotes afeitos ao progresso em localidades que
mereciam um mais experiente, com formação aberta para as Humanidades, inclusive que tenha noções
de arte para ajudar a preservar os acervos. A partir da Liturgia Reformada da Semana Santa de 1955 ou
Novo Ordo, “perfeitamente adaptada à situação moderna”35, tomou impulso certa padronização cultural,
empobrecimento ritual, musical e visual.
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Entre o profano e o sagrado:
a ala das baianas
AFFONSO ÁVILA

“Davi e todo o Israel tocavam diante do Senhor toda a casta de instrumentos.”
“E Davi dançava diante do Senhor com todas as suas forças”
(II Reis, VI, 5 e 14).

O

espetáculo lúdico-totêmico narrado na história bíblica, emblemático para a crônica ritual
judaico-cristã, não terá sido, porém, a primeira manifestação da espécie no âmbito da circularidade cultural, porquanto historiadores e antropólogos contemplam o estudo do fenômeno,
eruditamente, em civilizações orientais e mesmo ao nível de povos de obscuro estatuto social primitivo. O
profano e o sagrado sempre andaram de mãos dadas em celebrações religiosas e laico-espirituais, o que faz
concluir ser a festa e seus jogos de regozijo uma inerência da própria psicologia social. As peculiaridades
humanas do riso e da alegria impuseram, pois, um ritmo modular a experiências e sensações, a tênues ou
aprofundadas escalas de tempo interior que o homem aprendeu a exteriorizar em cadência e espectros de
uma íntima e ao mesmo lado contagiante auto-satisfação. Huizinga sistematizou diga-se ﬁlosoﬁcamente
esse problema e da sua teoria do lúdico, do Homo Ludens, colhemos todos nós seus seguidores a lição de
nossas interpretações menos ou mais pessoais, linha em que me inscrevo como aﬁcionado do estudo do
barroco, estilo e criação geneticamente impregnados de ludicidade, de abertura formal e reﬂexiva. Daí
eu me ver sempre atraído por exemplos alusivos, ainda que menores, com que me deparo, premonitória
ou defasadamente, no curso de minhas leituras ou observações, captando quase sempre aspectos que por
acaso passaram desapercebidos a analistas mais bem credenciados do que eu.
Mas, a mim me interessa, por conseqüência, anotações vinculadas à idade moderna, ao pós-medievo,
pois sabemos, por pesquisa de fontes auxiliares à compreensão do fato barroco, ter sido a idade média
tomada de grande envolvimento performático em toda a tensão de êxtase de sua vida social, religiosa e
política. E que essa inerência se desbordou por séculos seguintes, invadindo-os de ludismo laico-sagraAFFONSO ÁVILA
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do, confundindo formal e ideologicamente arte e estilo vivencial de uma longa e mesclada posteridade.
Esses resíduos, imiscuídos como invólucros inseparáveis aos objetos de novas posturas ocidentais, desde a
curiosidade da ciência aos persuasórios contra-reformistas, perduraram e marcaram os indicadores desde
quinhentistas até mesmo oitocentistas no complexo espectral da cultura. Nessa órbita, documentos de
consistência às vezes cotidiana ou singela traduzem, na sua aparente superﬁcialidade, dados capazes de
ajudar na elucidação de correlações substancialmente implícitas como as veriﬁcadas na coexistência comportamental entre o sagrado e o profano, já bem identiﬁcadas em estudos pontuais. Assim, são úteis, na
minha ótica, tanto lacônicos registros de livros de Câmaras, quanto mais ambiciosos textos narrativos ou
até realístico-ﬁccionais, como será adiante veriﬁcado. Este artigo, ao espelho de outros meus recentes,
não carrega a pretensão de esgotar assunto que parcialmente e por inferência venho abordando à guisa de
marginália, mas a de acrescentar ou fazer incidir outra vertente de comentário à minha preocupação com
temas que, ao ﬁnal, se somam na buscada explicitação do claro-escuro da mentalidade ocidental que é o
barroquismo prolongado em suas reverberações.
Crônicas apenas eventualmente divulgadas entre nós brasileiros, como as de festas do período barroco português, indiciam o registro de aspectos estruturais desses eventos que fazem relevar a constante
associação entre os elementos de cunho profano e as manifestações piedosas. Um dos relatos mais valiosos
dessa modalidade é o que se refere à realização de procissão de Santo Antônio dos Tanoeiros, na cidade
do Porto, promovida sempre pela corporação do ofício respectivo, “sob a alçada dos frades de S. Francisco”.
Além de séqüitos compostos por ﬁguras montadas a cavalo e personagens “andarilhos”, conduzindo
emblemas alusivos à vida do santo, todos vestidos a caráter com rica e bem ornada indumentária simbólica, o esquema festivo incluía danças coletivas, dentro do mesmo espírito, e carros alegóricos levando
“um baile de música acompanhado de instrumentos”. Era uma conjugação, portanto, de motivos religiosos
concernentes à história da igreja e, particularmente, à biograﬁa do padroeiro da entidade corporativa.
Integrava-se, desse modo, uma espécie de sincretismo que tanto realçava nas festas do tempo, em metáforas simbióticas, os padrões deﬁnidores de fé, como simultaneamente aquele apego ao efêmero que tingia
de cores vivas e exuberantes os fatos sociais barroquistas. Lembre-se aqui a importância do ofício de
tanoeiro numa cidade como a do Porto, que tinha como principal indústria a fabricação do vinho, e cuja
corporação seria por certo das mais requisitadas para os eventos públicos, dentre os quais, como explicita
seu próprio estatuto de 1623, a enunciação litúrgica superna do sentido católico e da essencialidade contra-reformista do barroco que a procissão de Corpus Chisti constituía.
A transposição para o Brasil da tradição das grandes “festas triunfais”, concernentes às celebrações
rituais de culto, de santos padroeiros ou de acontecimentos religiosos excepcionais, ocorreu provavelmente já no primeiro século de colonização, crescendo em vulto e magniﬁcência com o correr do tempo,
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em particular após o surto econômico transformador da sociedade que foi a descoberta do ouro. Não
querendo insistir na citação do evento maior da espécie no Brasil colonial representado pelo Triunfo
Eucarístico de 1733, em Vila Rica, do qual ﬁcou precioso e circunstanciado relato impresso (ver meus
livros Resíduos e O Lúdico), devo aludir a mais remotos assentamentos dos camaristas mineiros sobre a
vinculação laico-religiosa das manifestações festivas da igreja ou das comunidades. Aquelas em que o
elemento profano desempenhava papel preponderante, impregnado a meu ver de maior apelo popular do
que até os próprios atos piedosos programados e motivadores da função. Espetáculo de cunho bastante
democrático para a época, nele congregando classes e estamentos livres ou servis, poderosos ou carentes,
uma procissão como a de Corpus Christi na capital das Minas não dispensava, desde os primórdios da
incipiente organização administrativo-social, a presença, por exemplo, de danças e seu suporte musical.
Termos de acórdãos de 1718 a 1720 recomendavam já aos moradores os aprontos necessários para a
cenarização do desﬁle, como a “preparação de janelas e portas” e a ornamentação “das ruas”, e tratavam
também de “repartir as danças”, para o gáudio de entretenimento da população, dentro da obrigação, ao
costume português, de corporações, atividades e serviços. Em termo de 4 de junho de 1720, o Senado da
Câmara expediu mesmo “mandados para os vendeiros e carapinas” a ﬁm de “pagarem as danças” que a eles
couberam na “procissão do Corpo de Deus” (CMOP, Livro 4 – APM).
Também o Rio de Janeiro e Salvador terão conhecido o entrosamento sígnico entre os componentes
religiosos e leigos nas suas expressivas comemorações públicas, especialmente a capital baiana, à qual, ainda
no século dezessete, Gregório de Mattos chamaria “um mapa de festas”, com a intensa miscigenação atuando
de modo preponderante na assimilação de inﬂuências. A carnavalização social da Bahia, que até hoje a coloca
de maneira excepcional na euforia tropicalista mais plena de evidência sincrética, cultuando no mesmo altar
de festa o Senhor do Bonﬁm e Iemanjá, é produto sem dúvida da inseminação lúdica de uma circularidade
cultural herdada que se contaminou etnicamente. Quanto ao Rio de Janeiro, que se apoderaria de estilhaços
antropológicos provindos também da Bahia em seus apetites de ritmo candente e cadenciado, hibridismo
simbológico de fé e profanidade já se faz presente igualmente no século XVII, como se lê na Relaçam alusiva à celebração pública da aclamação do rei dom João IV e a conseqüente restauração em 1640 do reino
de Portugal. A iniciativa de se comemorarem simultaneamente num só evento a solenidade da páscoa e
o regozijo pelo relevante acontecimento da história portuguesa traduz bem, na correlação dos elementos
litúrgicos, cívicos e de lazer da programação levada a efeito na sede da capitania ﬂuminense, o entrosamento sagrado/profano de contextura barroca. Atrações como carros alegóricos, música, touradas, teatro e
bufonaria, além de constituírem motivo de congraçamento entre as classes hierarquizadas da comunidade
local, representavam, ao lado do ritual religioso, um momento de concretização do ideal cristão e sobretudo
contra-reformista da aliança política e ideológica de igreja e poder de estado.
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A circularidade cultural lúdico-festiva, aliando os requisitos da fé e a demanda de lazer das populações, fossem elas as mais rarefeitas, aproximou entre si os centros coloniais e fez inﬂuenciar o comportamento e a mentalidade social ao longo notadamente do século dezoito. Tenho reiterado, a par de outros
estudiosos, minhas conclusões de pesquisa sobre o assunto, mostrando com que mobilidade se disseminavam os recursos de infra-estrutura da festa e como os elementos inerentes a ela obedeciam quase sempre
a um mesmo esquema de concepção e organização. Um exemplo dessa conotação entre as formas constitutivas dos elementos festivos pode ser observado em dois eventos de 1786, um em Vila Rica e outro no
Rio de Janeiro, que devem ter sido acompanhados de promoções semelhantes em mais pontos urbanos
signiﬁcativos da colônia de que não ﬁcaram registros ou aos quais não se teve ainda o devido acesso perquiridor. A indução comum a tais acontecimentos foi a comemoração compulsória e cívico-religiosa dos
desposórios, realizados nos reinos ibéricos, de infantes espanhóis e portugueses, dentre estes o futuro rei
dom João VI, e as funções congratulatórias de Rio e Minas se revestiram, em seu plano, do tradicional
caráter profano-sagrado, embora com predominância do componente laico. Não me deterei aqui sobre a
celebração de Vila Rica, porquanto a seu propósito tive ocasião de desenvolver detalhada análise, a partir
de citações, referências e descrições constantes das clássicas Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga.
Enquanto o espírito folgazão do governador Luís da Cunha Meneses – o Fanfarrão Minésio – é acremente satirizado pelo árcade-inconﬁdente, as Cartas se tornaram também documento histórico-literário da
maior importância sobre a fase de decadência da mineração, em cujo contexto se efetuaram os festejos
vilarriquenses de 1786 (ver livros Resíduos e O Lúdico).
De estudo do historiador Donato Mello Junior, inserido na revista Barroco nº 15, deduz-se que os
festejos do Rio de Janeiro tenham alcançado maiores dimensões que os de Vila Rica, embora os moradores
desta também se esmerassem na apresentação do espetáculo de rua, num cenário de urbanismo efêmero
preparado especialmente para o ato. Apesar de contar com a presença de dois carros alegóricos, cavalhadas, touros, música e a realização de três noites de ópera, a festividade mineira deixaria no entanto muito
a desejar, por exemplo, diante do desﬁle simbólico do Passeio Público do Rio, cujos veículos ornamentais, de maior volume de execução com certeza, ﬁcaram documentados em desenhos reproduzidos pelo
pesquisador. Foram seis, de proporções e feitios bem próximos aos do atual carnaval carioca, as alegorias
móveis, ditas sérias e/ou burlescas, no cortejo da capital do vice-reino, dentro de programa mais amplo
patrocinado por dom Luís de Vasconcelos, seu então titular. Curiosamente, no esquema geral das festas
coloniais, um número sempre alusivo, sempre cingido à rivalidade entre cristãos e mulçumanos ou turcos,
evidentes paródias de enfrentamento de católicos e dos chamados inﬁéis, ﬁgurava em cada evento, quer
sob forma de danças ou de recontros à feição de lutas simuladas. No préstito de 1786 no Rio de Janeiro,
essa emulação memorativa aconteceu através de um carro de mascarados mouros, “vestidos à mourisca das
mais ricas sedas de variadas cores”, do qual veículo, ao ﬁm do cortejo, os ﬁgurantes desceram para dançar.
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Do mesmo modo que a função vilarriquense começou com missa solene, oﬁciada na matriz do Pilar pelo
bispo de Mariana, no acontecimento presidido pelo vice-rei ocorreu igual hibridismo profano-sagrado,
levados a efeito que foram atos cênicos e danças num espaço comum de domínio de estado e religião em
que se converteu o adro da igreja da Lapa.
Não obstante os fatos políticos desenrolados em ﬁns do século dezoito e inícios do dezenove, parece
não ter havido interregno no processo lúdico festivo-brasilerio, com inalterada continuidade de eventos
cívico-religiosos nos centros principais, fossem de Minas, Rio de Janeiro, Bahia etc. Em 1795, seis anos
após o movimento da Inconﬁdência e ainda em pleno conturbado clima de suas conseqüências, era realizada em Sabará celebração gratulatória, com toda a pompa e programação de praxe, pelo nascimento
do novo príncipe da Beira, dom Antônio, função essa presidida pelo próprio agente repressor português
da conjuração mineira, o Visconde de Barbacena. No Rio de Janeiro, com a transferência para ali da
família real de Lisboa em 1808, seria natural que o dispositivo de festa se tornasse mais movimentado,
sob a égide do príncipe regente e com os freqüentes pretextos solenes de uma corte. Deixando à parte
quaisquer registros ou documentos porventura existentes sobre a vida cortesã e mesmo popular auspiciada
pela monarquia adaptada aos trópicos, quero recorrer a outro tipo de informação. Ou seja, a substratos
colhidos na leitura de obra das mais signiﬁcativas da nascente ﬁcção nacional, cujo entrecho se desenvolve
nas décadas iniciais do século dezenove impregnadas ainda, no âmbito do comportamento social, por
tradições e costumes provindos do princípio da colonização e seus desdobramentos. Trata-se das Memórias
de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, livro que perfaz quase detalhadamente o
perﬁl das classes subalternas da época, mas a isso procedendo com pormenores que vão da vida privada
ou em comunidade da população diga-se suburbana, até às promoções como as religiosas, que envolviam
também, simultaneamente, estratos hierárquicos superiores, sem perda do fundo da feição picaresca
peculiar à narrativa.
“Era no tempo do rei”, adverte o romancista à entrada do livro, a modo de epígrafe, situando a história ﬁccional em seu tempo e espaço e convidando o leitor a participar de uma realidade bem recente
(o livro é de 1852/3) e a ele compreensível e até familiar pela contemporaneidade ainda de costumes e
ambientação. Estavam nesse caso as solenidades lúdico-religiosas, que prosseguiam, com ligeiro arrefecimento, a conformação de que se revestiam nos dois séculos anteriores. “Um dia de procissão – escrevia o
romancista – “foi sempre nesta cidade um dia de grande festa. (...) Nesse tempo as procissões eram multiplicadas, e cada qual buscava ser mais rica e ostentar maior luxo, (...) especialmente quando el-rei se dignava
acompanhá-las”. E acrescentava: “a que primava porém entre todas era a chamada procissão dos Ourives”.
Após outras considerações a respeito da cenarização religiosa e da sincrética coreograﬁa da festa da prestigiosa corporação de ofício, Manuel Antônio de Almeida chamava atenção, como num relato documental
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de evento similar do período barroco, para aspecto peculiar desse desﬁle de aparência proto-carnavalesca,
chocante talvez para quem não estivesse já familiarizado com o conhecimento de memórias concernentes
a antigos procedimentos da espécie. Fazendo lembrar dança étnica dos índios carijós em solenidade de
posse episcopal em Mariana, 1748, por exemplo, o escritor descrevia a presença na procissão dos Ourives
de uma ala que podemos aproximar, pelo teor de aparato e adereços, a um componente dos mais aplaudidos das atuais escolas de samba do carnaval, nos seus desﬁles monumentais. “Queremos falar – explicava
o criador do Sargento de Milícias – de um grande rancho chamado das – baianas -, que caminhava adiante
da procissão, atraindo mais ou tanto como os santos, os andores, os emblemas, os olhares dos devotos”.
Continuando, em seu estilo leve e objetivo, a referência tão preciosa pelo conteúdo profano-religioso, alude Manuel Antônio a pormenores que dão idéia clara e até sincrônica da inserção do elemento
afro-baiano no espetáculo de caráter lúdico hoje ciclicamente brasileiro em sua compleição antropológico-carnavalesca: “era formado esse rancho por um grande número de negras vestidas à moda da província da
Bahia, donde lhe vinha o nome, e que dançavam nos intervalos dos Deo gratias uma dança lá a seu capricho”.
E aduz, com algum tom recriminatório: “Para falarmos a verdade, a coisa era curiosa, certamente seria mais
desculpável. Todos conhecem o modo por que se vestem as negras da Bahia; é um dos modos de trajar mais
bonitos que temos visto, não aconselhamos porém que ninguém o adote; um país em que todas as mulheres
usassem desse traje, especialmente se fosse desses abençoados em que elas são alvas e formosas, seria uma terra de
perdição e de pecados”. Procura, a seguir, descrever em minúcia a indumentária das liberadas protagonistas
do desﬁle, anotando: “As chamadas baianas não usavam de vestido; traziam somente umas poucas de saias
presas á cintura, e que chegavam pouco abaixo do meio da perna, todas elas ornadas de magníﬁcas rendas; da
cintura para cima apenas traziam uma ﬁníssima camisa, cuja gola e mangas eram também ornadas de rendas;
ao pescoço punham o cordão de ouro ou um colar de corais, os mais pobres eram de miçangas; ornavam a cabeça
com espécie de turbante a que davam o nome de trunfas, formado por um grande lenço branco muito teso e
engomado; calçavam umas chinelinhas de salto alto, e tão pequenas, que apenas continham os dedos dos pés,
ﬁcando de fora todo o calcanhar; e além de tudo isto envolviam-se graciosamente em uma capa de pano preto,
deixando de fora os braços ornados de argolas de metal simulando pulseiras” (cap. 17).
Posso ser argüido por estar me reportando a subsídios de uma prosa de ﬁcção, sempre passível de
ênfase e fantasia, mas não há dúvida, em opinião coerente, que o autor tenha recorrido pelo menos à
tradição oral, pois não terão sido poucos os seus contemporâneos que ainda guardassem, pela idade,
memória viva dos tempos de dom João VI (há apenas um lapso de trinta anos entre o regresso do rei a
Portugal e a elaboração da narrativa de Manuel Antônio). Ademais, o criador de Leonardo Pataca evoca
não só a procissão de Ourives como fundo profano-religioso da mentalidade de época, porém faz alusões,
às vezes pormenorizadas, a outros eventos da espécie, como a dança do fado em torno ao oratório fami94
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liar e, com maior destaque, à festa do domingo de pentecostes ou do Espírito Santo, quando o cortejo
incluía “um rancho de meninos” tocando tamborins e pandeiros, acompanhados pela “música” ou banda
da corporação dos barbeiros. Por sua vez, Melo Morais Filho, que se pode dizer coetâneo de Manuel
Antônio, é pródigo, nas suas Festas e Tradições, em relatos concernentes à vida social e religiosa de meados
do oitocentos, e também se referiu, com detalhes, a solenidades que continuavam a permear o laico e o
sagrado. Notadamente a procissão de Corpus Christi que, associada, numa só celebração, à de São Jorge,
ainda fazia repetir, com pompa e colorido especíﬁco, a aliança entre o poder e simbologia políticos e a
igreja que permanecia prestigiosa e eloqüente na sua inﬂuência sobre a consciência popular. Selando o
pacto cênico, não raro o imperador, os ministros, “fardados em grande gala”, se congraçavam no amplo
enlace lúdico-processional, ritmado pela música e pelo passo dos guiões das irmandades.
Laicizado de vez o estado e secularizada, em seus ritos e emblemas, a sociedade em ﬁns do oitocentos, constata-se e conclui-se que não haveria mais espaço para uma convivência comunitária e ideológica
do sagrado e do profano na mentalidade e sua simbologia de expressão. No caso brasileiro, a separação dos
dois discursos de vida evidenciou-se, na esfera que motivou este artigo, em notória repercussão antropológica no contexto social da festa, com a incompatibilidade tácita entre o elemento litúrgico e o de entretenimento e lazer. Embora a Bahia subsista no seu estado permanente de festa, com o sincretismo religioso
e a espetacularização miscigênica afro-brasileira, o mesmo não se pode dizer com relação, por exemplo, ao
Rio de Janeiro, onde o advento das grandes sociedades foliãs (Turunas, Fenianos etc.) e, depois, das escolas de samba atraiu para seu âmbito de carnaval números, instrumentos e protagonistas antes vinculados
comumente, por tradição de emulação lúdica, às imponentes celebrações laico-sacras. Desﬁzeram-se as
corporações de ofício com suas obrigações festivo-sociais e a igreja tornou-se mais cerrada em sua inerência piedosa de liturgias, fatos que provocaram, por certo, a transmigração de elementos como a dança das
baianas que levou a efeito um salto lúdico-funcional: saindo de sua imbricação religiosa com procissões
como as dos ourives e adaptando-se, até com recato de vestuário e efeito ornamental maior, ao cortejo
monumental do hoje sambódromo. Apesar da ludicidade de recursos e apresentações a que vêm recorrendo agora certos segmentos cristãos, difícil acreditar que ainda veremos outro Davi dançando à frente
da arca ou do santíssimo ou de outros “oﬁciais” de Ouro Preto abrindo com suas danças corporativas a
solenidade de Corpus Chisti. Mas o jogo é contínuo no processo de elos da circularidade cultural...
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ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - CMOP (VILA RICA)
Livro nº 4 - Termos de Acórdãos da Câmara - 1716-1721
Alguns registros relativos a Festas
ﬂs. 54 - 10º Termo de Acordam - 11/06/1718
“Acordarão mandar dar pregão pelas principais ruas desta Vª a que se preparem,
e a limpem, para a procissão do Corpo de Deus”.

ﬂs. 111 vv - Termo de Acordam - 04/06/1720
“Acordarão assinar mandados para os vendeiros e carapinas pagarem as danças
que se deitarão para a procissão do Corpo de Deus”.

ﬂs. 131 vv - Termo de Acordam - 27/08/1720
“Acordarão mandar passar mandado para o escrivão da Almoçataria Antônio
Ferraz dar 15 oitavas de ouro ao padre Antônio Alzs de uma festa em que tangeu arpa na Matriz de Ouro Preto”.

RUBRICAS DOS CAMARISTAS DE VILA RICA
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DOURO-LITORAL
PORTO - 1951
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Triunfo da festa barroca na
Corte de D. João V
A troca das Princesas
JOSÉ MANUEL TEDIM

P

elo tratado de Utreque (1712-1715), o Portugal joanino tinha alcançado a paz com a vizinha
Espanha. O contrato de casamento entre a infanta, ﬁlha da recém-chegada ao poder família
de Bourbon, D. Mariana Victória, e o jovem rei de França, Luís XV, tinha sido, por este,
rompido1.
Estes dois factores, aliados à vontade das cortes de Filipe V e de D. João V de ﬁrmarem uma forte
aliança que proporcionasse uma paz deﬁnitiva entre os dois reinos ibéricos, levaram às negociações para
se concretizar o duplo casamento entre uma infanta da casa real portuguesa e o futuro rei de Espanha e
vice-versa, facto que passou à História como a Troca das Princesas.
As negociações entre ambas as partes iniciaram-se em 1725, tendo sido assinados os preliminares
do tratado de casamento, em Madrid, pelos embaixadores plenipotenciários e extraordinários do rei de
Portugal, António Guedes Pereira e José da Cunha Brochado, a 7 de Outubro de 1725.
Logo que esta notícia foi conhecida em Lisboa, a 9 de Outubro, o Rei fez publicar o seguinte decreto:

1

No mês de Março de 1724, começou a correr pelas Cortes europeias o boato que o Marechal de Tessé recebera a missão
secreta de desmanchar o casamento de Luis XV de França com a Infanta de Espanha, D. Mariana Vitória. A razão invocada
para esta reviravolta nos compromissos, anteriormente assumidos, prendiam-se com o facto de se assegurar rapidamente um
sucessor para o trono francês, o que obrigava a casar imediatamente o jovem monarca, portanto, não ficar aguardando o
crescimento da, ainda menina, Infanta de Espanha, BEIRÃO, Caetano - Cartas de D. Mariana Vitória para a sua família de
Espanha. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1936, p. LI-LIX.
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...Havendo ajustado o casamento do Príncipe, sobre todos muito amado e prezado filho, com a
Infanta D. Maria Ana Victória de Bourbon, e o Príncipe das Astúrias, filhos delRei Cathólico, meu
bom irmão, e primo, com a Infanta D. Maria Bárbara, minha muito amada e prezada filha. E
ser esta notícia de grande contentamento para todos meus vassalos, por mostrar o grande gosto destes
matrimónios, hei, por bem, que nesta corte se celebrem com três dias de luminárias e salvas de artilharia, que hãode principiar amanhãa. O Conselho o tenha assim entendido e, pela parte que lhe
toca, o faça assim executar...2.
Nesses dias, foi grande o contentamento geral. Houve luminárias no Terreiro e serenatas no Paço.
Para se dar seguimento aos acordos e se chegar a uma versão deﬁnitiva do tratado, enviou, D. João
V, à corte de Madrid o Marquez de Abrantes, D. Rodrigo Eannes de Sá Menezes e Almeida, onde chegou
no dia 3 de Setembro de 1727. Filipe V, por sua vez, nomeou junto da corte portuguesa o Marquez de
Balbazes, D. Carlos Ambrózio Espínola de Lacerda. As entradas dos dois embaixadores, em Madrid e
Lisboa, constituíram dois importantes momentos da festa Barroca
Em Lisboa o Marquez de Balbazes, embaixador extraordinário e plenipotenciário de Filipe V de
Espanha, fez a sua entrada pública, com grande pompa, nos dias 6 e 7 de Janeiro de 1728, sendo conduzido pelo Conde de Assumar. O préstito era formado pela nobreza e ministros, seguidos pelos GentisHomens do embaixador e três coches de estado, do rei, da Rainha e da Infanta D. Maria Bárbara e ...logo
dois esguizarros, ou porteiros do embaixador, quatro Corredores e trinta e quatro homens de pé, todos vestidos
de panno ﬁno verde, bem guarnecidos de galões. Seguia-se o embaixador com o seu conductor em hum magníﬁco coche d’elRei, com seis pagens a cada lado, e logo o seu Estribeiro a cavallo, com o Estribeiro do Conde de
Assumar. Depois todo o trem do mesmo ministro, que se compunha de duas liteiras, seis coches e quatro cavallos
à destra e ultimamente a equipagem do Conde de Assumar, que constava de huma liteira, três coches com os
seus Gentis-Homens e dezoito criados de libré de panno escarlate guarnecidas de galões de prata. Todo o trem
do embaixador era magníﬁco e a libré rica e de bom gosto...3. Além disso trajava roupagens de preços avultados, ...porque não só os botões erão de diamantes, mas também as casas bordadas destas preciosas pedras...4.

2
3

4
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NATIVIDADE, Frei José da - Fasto de Hymeneo ou História panegyrica dos desposórios dos fidelissimos Reys de Portugal, nossos
senhores, D. Foseph I e D. Maria Anna Vitória de Bourbon, Lisboa: Off. de Manoel Soares, 1752, p.10.
CONCEIÇÃO, Frei Claúdio – Gabinete Histórico. Lisboa: Imprensa Régia, 1820. Vol. V, p. 312. Sobre esta entrada veja-se
ainda Relación, y verdadero romance, en que se declaran com individualidad los Reales desposorios, que en la Corte de Lisboa
se celebraron com los Serenissimos Señores Príncipes de las Astúrias y Brasiles, com las Serenissimas Señoras Infantas de España
y Portugal y de las solemnes fiestas, que por três dias se celebraron en obsequio de las Reales Nupcias. Compuesto por Rodrigo
Fernández de Soto en este presente año de 1728. Sevilha: Viuda de Francisco de Leefdael, 1728.
CONCEIÇÃO - Gabinete... Vol. V, p. 313.
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Os coches ostentavam ricas pinturas onde se punham em confronto as Virtudes com as imagens alegóricas da Ciência, da Riqueza, da Beleza, do Amor e da Guerra. Chegado este cortejo ao Paço foi recebido
pelo casal real e pelo Secretário de Estado com quem acertou o calendário para os novos encontros e a
assinatura do contrato matrimonial.
Em Madrid, o Marquez de Abrantes tinha feito a sua entrada pública no dia de Natal. A Gazeta de
Lisboa informa-nos:
...no dia seguinte (25 de Dezembro de 1727) pela manhã fez a sua entrada pública nesta cidade
(Madrid) a cavallo o Marquez de Abrantes, Embaixador Extraordinário de Portugal, com huma
luzida e numerosa comitiva , de sete coches muy ricos, hum estribeyro, doze gentishomens, doze
pagens, dez ajudantes de câmara, sessenta e seis lacayos e cocheiros, cinco atabaleiros e dous correyos,
todos vestidos de custosas e differentes galas e librés. Vinha acompanhado do Marquez de Almodovar,
Mordomo da casa delRey e do Conde de Villa-Franca, condutor de embaizadores (...). E, havendo
chegado ao meio dia com todo este acompanhamento ao Palácio, teve audiência pública de suas
Magestades, que o receberão com especial benignidade e agrado...5.

O triunfo da festa barroca
Ajustado o duplo consórcio, nos primeiros dias de Janeiro de 1728, dava-se início aos dias da festa,
que, ao longo de mais de um ano, constituíram repetidos momentos de entusiasmo e entretenimento dos
habitantes da urbe lisboeta.
O casamento por procuração, do Príncipe do Brasil e D. Mariana Victória aconteceu, em Madrid,
em ﬁnais de Dezembro6, tendo chegado a notícia pelos inícios do mês seguinte. Logo, por decreto, o rei fez
questão de informar o Senado da Câmara da feliz notícia e solicitar que se ﬁzessem três noites de luminárias,
acompanhadas de salvas de artilharia e da tradicional cerimónia do beija-mão7. No Terreiro do Paço fez-se
arder um fogo de artifício, cuja estrutura cénica se concentrava na imagem do templo de Diana.
5
6

7

Gazeta de Lisboa. Lisboa: 8 de Janeiro de 1728, Nº 2, p. 13-14.
Sobre este consórcio refere NATIVIDADE - Fasto de Himeneo...p. 65, ...celebrarão-se, por procuração, que para isso havia
mandado o Serenissimo Principe do Brazil a El-Rey Catholico, os seus Reaes desposorios com a Senhora Infanta D. Maria Anna
Vitoria, na segunda oitava de tarde, no Salão grande do Paço. Concoreo a esta tão brilhante função, toda a Fidalguia, Grandes,
Ministros, Cavalleiros e Senhoras. Lançou o Eminentissimo Patriarca das Indias, D. Carlos de Borja, a benção nupcial, e deo-se
fim a esta acção com hum harmoniosissimo applauso, que se cantou em hum soberbissimo theatro (...) Na noite deste e dos dous
dias seguintes se illuminou toda a Corte e houve no Terreiro do Paço (Madrid) muitos fogos de excellente artifício...
OLIVEIRA, Eduardo Freire de - Elementos para a Historia do Município de Lisboa.Lisboa: Typografia Universal, 1892-1910.
Vol. I, p. 142.
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Estas noites repetir-se-iam, com outra pompa8, dias depois, quando, no dia 11 de Janeiro de 1728,
em Lisboa, na Patriarcal, se consumasse o casamento de D. Maria Bárbara de Bragança com o Príncipe
das Astúrias, D. Fernando de Bourbon.
Na altura montou-se no Terreiro do Paço uma complicada máquina de fogo, projectada por António
Canevari,9 bem à imagem das soluções seguidas nas festas das grandes capitais europeias, onde às engenhosas arquitecturas envolvidas por bosques, se acrescentou um bem elaborado programa pirotécnico.
Após esta manifestação celebrou-se o acontecimento no Paço com uma serenata em língua italiana composta expressamente para o momento por Doménico Scarlatti10. Por sua vez o Marquez de los
Balbazes completou estes dias de fausto, de júbilo e entusiasmo com a organização de uma Zarzuela no
seu palácio, intitulada Amor aumenta el Valor.
O contentamento do país foi uma constante. Por carta régia as cidades e vilas do reino e de todo o
mundo português foram avisados do feliz acontecimento, o que provocou uma onda de manifestações
de alegria. Ao bando11 e pregão, pelo porteiro da Câmara,12 se ﬁcou a dever a divulgação da notícia e o
anúncio das festividades. Senados das Câmaras, cabidos diocesanos, Bispos, etc. multiplicaram-se em
acções de alegria.

Ida ao Caia
Se à distância não se deixava de evocar e, enquanto súbditos, participar das alegrias da família
reinante, tornava-se, agora, imperativo preparar a corte para a deslocação ao Caia, para aí realizar o cerimonial da Troca das Princesas. Esta viagem implicava meios e, acima de tudo, obrigava a uma cuidadosa
organização. Todos se mobilizaram e contribuíram para a majestade do momento. A política de luxo e
magniﬁcência de D. João V preparava-se para atingir o seu auge.

8
9
10

11
12
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OLIVEIRA - Elementos... Vol. I, p. 145.
NATIVIDADE - Fasto do Himeneo... p. 78.
Festeggio Armonico nel celebrarsi il Real Maritaggio dé molto Alti e molto Poderosi Serenissimi Signori D. Fernando di Spagna
Principe d’Asturia, e D. Maria Infanta di Portogallo, che Dio guardi, che si esegui nel Real Palazzo di S. Maestá. A di 11 di
Gennaio del presente anno di 1728. Posto in Musica da Domenico Scarlati, Regio compositore. Lisboa Ocid: Off. de Gioseppe
Antonio di Sylva, 1728.
O bando foi, muitas vezes, a forma de anunciar às populações as boas e más notícias que vinham da corte. Esta palavra não
deve ser entendida com sentido prejurativo, pois esta manifestação pública revestia-se sempre de grande magnificência.
Muitas vezes competia ao porteiro da Câmara anunciar às populações as decisões régias que tinham chegado através de carta
do Secretário de Estado. Nelas se informava do sucedido ou a suceder e das iniciativas que se deviam, de imediato, tomar.
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De Paris vieram quatro coches, feitos propositadamente para este ﬁm, duas caleças e vinte e três
berlindas, trinta selas de veludo, trinta telizes, uns bordados com as armas de D. João V e outros com as
do príncipe do Brasil, duzentos, trinta reposteiros e vinte e quatro coberturas para galeras13.
Em Lisboa fabricaram-se coches para o rei, coches de respeito, coches estufa, com maior ou menor
grandeza, para servir as camareiras-mores, damas, açafates e oﬁciais-mores. Mandaram-se executar imensas seges, doze carros matos cobertos, sete galeras, novecentos e oitenta e sete selas e muitos outros artefactos necessários à pompa que se avizinhava14. Preparou-se a viagem. A corte de Lisboa espraiar-se-ia por
aldeias, vilas e cidades do Alentejo. As populações eram informadas da passagem de tão ilustre préstito e
preparavam-se para o receber conforme mandava a tradição e o cerimonial.
Encomendou-se, ao coronel J. da Silva Pais assistido pelo arquitecto Custódio Vieira (c.16901744?)15,um Palácio que havia de ser construído, em tempo record, no sítio de Vendas Novas.
Concertaram-se as ruas entre Aldeia Galega e Montemor-o-Nov. Tudo tinha sido pensado. O
monarca rodeara-se de artistas de craveira e de alguns assessores que, atentamente, não permitiriam que
nada falhasse.
Terminados os preparativos, acordados os tempos de viagem de ambas as partes, determinou-se o
mês de Janeiro de 1729 como o mês da partida das respectivas cortes de Lisboa e Madrid16.
Assim, no dia 8 desse mês, saiu de Lisboa,17 em direcção ao Caia, o cortejo real, seguido, dias depois,
pelos séquitos da Rainha e do Patriarca, D. Tomás de Almeida. Ao longo do percurso os três cortejos
seguiram o mesmo itinerário. Embarcaram, no bergantim real, junto ao Terreiro do Paço, iniciando o
percurso ﬂuvial destas longas jornadas, em direcção à outra margem.
No dia seguinte, depois de ouvirem missa na igreja da Atalaia, dirigiram-se para Pegões, onde se
tinha levantado uma estrutura efémera, em madeira e velas de navio. Aí ﬁzeram a primeira paragem para
descanso e aproveitaram para tomar uma breve refeição, previamente preparada para o efeito. Daqui
encaminharam-se para Vendas Novas, onde passaram a noite e se abrigaram dos rigores do Inverno.
Depois de terem admirado a majestade do novo palácio, o cortejo real deu início à jornada de
Évora, passando e entrando triunfantemente na vila alentejana de Montemor-o-Novo, onde o monarca se
13
14
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16
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prostrou diante da imagem de São João de Deus na igreja que aí existe da sua devoção. Seguindo viagem
chegaram a Évora onde se instalaram e aguardaram a entrada do séquito da Rainha para puderem avançar
para Vila Viçosa. De Vila Viçosa saíram para Elvas, pela estrada de Borba, e aí se instalaram no Paço do
Bispo e esperaram indicações para se deslocarem ao Palácio erguido sobre o rio Caia, na fronteira lusoespanhola, para a Troca das Princesas.
Em todas as localidades por onde passaram as reais comitivas, sempre encontraram as ruas engalanadas com artefactos efémeros, arcos de Triunfo, fontes, falsos e aparatosos jardins, etc., mandados executar
pelos senados das Câmaras e com o encargo de os construir os seus mesteirais.
Em Elvas, embora todos os olhares se tenham concentrado na excepcional presença do Rei e de todo
o seu séquito, a arte efémera foi chamada a transformar o percurso urbano da festa em recinto pedagógico
e magniﬁcente.
A arquitectura da cidade ao receber os respectivos engalanamentos transformava-se em espaço enobrecido, ao qual eram acrescentados outros encantamentos que, embora feitos expressamente para aquele
momento, davam à cidade um sentido simbólico. Esta carga catequética, onde a relação poder/súbditos
está constantemente bem evidenciada, devemos procurá-la por entre os programas elaborados para cada
uma das estruturas efémeras levantadas ao longo do percurso real, na sua entrada ou entradas em Elvas,
desde a Porta de Olivença até à Sé Catedral.
A primeira intervenção deu-se no enriquecimento da Porta de Olivença. O primeiro lanço desta
porta foi ricamente ornamentado com pano de veludo, sedas e damascos ...formando a arte na mesma
variedade hum fermozo labirintho para a vista e huma singular delícia para o gosto...18. Na fachada do
segundo lanço, rematando o arco da porta, colocou-se uma tarja com as armas de Portugal ladeadas por
duas ﬁguras que ostentavam, cada uma, o seu ramo de oliveira numa alusão à paz que reinava entre os
povos peninsulares.
A meio da rua de Olivença, um pouco acima das portas do mesmo nome, levantou-se um soberbo
arco de triunfo, cuja iconograﬁa pretendia aludir ao triunfo de Elvas, cidade militar, que, entusiastica-
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mente, se via transformada em centro de atenção de tudo e de todos. O Paço da Ribeira tinha-se transferido para o palácio do Bispo Elvécio.
Rematava esta máquina a ﬁgura dum Leão, simbolizando a relação entre a custódia e o poder, duas
características de Elvas, cidade fronteiriça com função defensiva e militar, aqui representada na forma
de Ninfa. As ﬁguras de Marte, Diana, Belona e Mavorte, que rematavam a cimalha do arco, ladeadas
das imagens alegóricas da Fortaleza, do Trabalho, da Amizade e do Suplício, completavam o programa
iconográﬁco cuja temática valorizava o diálogo entre a paz e a guerra.
...Em distancia de 300 passos, que hé o que mais se dilatava, na rua da Carreira, estava fabricada em
segunda idea, o segundo pórtico tiunphal, sendo mais castro pela obra, mais avantajado pello sítio, que era
huma muito espasoza rua, em cujo meio esta porta se formava...,19 todo ele dedicado ao Triunfo de Portugal.
Rematado pela ﬁgura duma Águia, ﬁtando o sol, símbolo de Portugal, abaixo da qual a ﬁgura da Fama,
com a sua trombeta dourada apregoava ao mundo a glória dos dias que então se viviam, mundo que aqui
aparecia representado nas imagens da Europa, Ásia, América e África. A cada uma delas se correspondia
uma alegoria - a Fé, a Constância, a Justiça e a Piedade.
Na rua do Juiz de Fora, junto à passagem para a Praça, o arco aí colocado fazia alusão ao Triunfo
do Amor20.
Com esta disposição, entrada da cidade, meio do percurso e seu ﬁm, e um programa iconográﬁco
bem delineado, conseguiu-se transmitir as três questões principais que ali estavam em confronto. Ao
Triunfo de Elvas (cidade transformada em Corte), segue-se o Triunfo de Portugal (atingia-se uma paz que
se pretendia duradoira entre os dois estados ibéricos), tudo alcançado pelo Triunfo do Amor (pois com este
real consórcio se instituía a continuidade do poder e a união entre quatro grandes Casas Reais europeias
– a dos Braganças e dos Austrias e a de Bourbon e Farnésio).

Troca das Princesas no Caia
Negociados e preparados os encontros entre as famílias reais de Espanha e Portugal, acordou-se que
a Troca das Princesas se faria no dia dezanove do mesmo mês e ano, no palácio, de madeira, construído
sobre uma ponte, que tinha sido levantada especiﬁcamente para este acto.
Esta construção efémera, da autoria do sargento-mor e engenheiro militar da praça de Setúbal,
Francisco Pereira da Fonseca, com a colaboração de António Canevari e João Frederico Ludovice, pelo
lado português, e dos engenheiros militares, Filipe Crame e Juan Frentchqueson, pelo espanhol, consistia
19
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Troca das Princesas no Caia. 1729. Gravura.
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num pequeno edifício de planta quadrada, com um salão central e duas salas, uma de cada lado, para as
famílias reais. Pelo facto dos seus autores terem uma forte formação militar propuseram um palácio de
fachadas de ...diseño bien medido y de sobrio clasicismo...21.À austeridade arquitectónica acrescentou-se um
programa ornamental, onde imperava o ﬁngimento.
A escultura aliou-se à pintura para o enriquecimento deste cenário efémero. No exterior as ﬁguras da
Fama rematando o edifício apregoavam às quatro partes do mundo os tempos de glória que ali se viviam,
enquanto que as Armas de Portugal e de Espanha identiﬁcavam cada uma dos salões. No interior, ao ﬁngimento dos azulejos que revestiam as paredes, ilustrou-se o tecto da sala central com imagens alegóricas
alusivas às ﬁguras de Flora, de Aurora e de Diana.
O séquito português constituído por uma imensidão de coches, soldados de cavalaria, trombeteiros e
muito outro aparato, chegou à fronteira do Caia ao mesmo tempo que de Badajoz chegava o cortejo real
de Filipe V de Espanha. Depois de breves instantes de repouso na sala que tinha sido preparada no Palácio
ponte, as duas famílias, também ao mesmo tempo, entraram no salão nobre para que se desse a cerimónia
da Troca das Princesas. A comitiva real portuguesa constituída pelo casal régio, os seus ﬁlhos, o Príncipe
do Brasil, a Infanta D. Maria Bárbara e D. Pedro e os irmãos do monarca, os Infantes D. Francisco e D.
António tomaram o lugar que a eles tinham destinado, enquanto Filipe V e sua mulher, a Rainha Isabel
Farnésio, acompanhados pelo Príncipe das Astúrias, D. Fernando, pelo Infante D. Carlos e pelo Infante
D. Filipe, faziam o mesmo. Seguiram-se as saudações mútuas, sem ultrapassarem a linha divisória dos
dois países, dando-se, de imediato, início à cerimónia. Acabadas as formalidades com a assinatura, pelos
respectivos monarcas, do contrato nupcial, continuou-se com o cerimonial do beija-mão e a troca das
novas camareiras-mores das princesas, tendo tudo terminado com um concerto em que tocaram e cantaram os músicos de ambas as partes.
Realizada a troca das princesas, ao som das salvas de artilharia dadas pelas tropas portuguesas e
espanholas aí estacionadas, depois de sentidas despedidas,22 formaram-se dois excelentes préstitos que se
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dirigiram respectivamente para Elvas e Badajoz, por entre o brado de muitas gentes que se apinhava ao
longo do percurso23.
A família real portuguesa entrou em Elvas pela porta de Olivença, toda ela ricamente ornamentada, onde foi recebida pelo Senado da Câmara, que cumpriu o cerimonial da entrega das chaves à jovem
Princesa do Brasil, e, de imediato, se encaminhou, por entre grandioso luzimento, pela rua de Olivença,
rua da Carreira, rua da Cadeia, rua dos Pessanhas, Arco do Bispo, Terreiro do Bispo, rua do Juiz de Fora e
Praça até à Sé Catedral, repetindo o percurso que se tinha destinado para a primeira entrada do monarca
e sua família.
Aí eram esperados pelo Senado da Câmara, pelo Patriarca de Lisboa, uma parte do Colégio patriarcal
e pelo Cabido da Sé de Elvas, que acompanharam as pessoas reais até à capela-mor, onde decorreram as
bênçãos nupciais ao jovem casal e se cantou o Te Deum Laudamus.
Após as manifestações oﬁciais, a comitiva participou numa opípara ceia e foi presenciar um magníﬁco fogo de artifício que o Senado tinha preparado em lugar que não pusesse a segurança das pessoas em
perigo.24 Terminou este grande dia festivo com uma serenata no Paço, à qual assistiram as pessoas reais e
muitos dos ilustres que acompanharam a corte ao Caia.
Os dias seguintes ocuparam-se com uma série de rituais próprios destas situações. As duas Cortes
voltaram a encontrar-se sem as formalidades que presidiram à cerimónia da Troca das Princesas. Os membros da Casa Real, aqui presentes, e parte da comitiva recrearam-se numa caçada que se organizou em Vila
Boim para divertimento da Princesa do Brasil. Durante os dias que a Corte aqui permaneceu o Senado
da Câmara continuou com as noites de luminárias, fogos de artifício, enquanto no Paço se organizavam
banquetes e noites de serenata. Foram dias de glória para esta cidade alentejana.
No dia 27 de Janeiro, o deslumbramento que Elvas viveu durante alguns dias, teve o seu ﬁm. A
corte deixou o Paço Episcopal, então Paço Real, e lançou-se a caminho, de regresso à capital, enquanto o
séquito de Filipe V se dirigia a Sevilha, onde se tinham preparado grandiosas festas para a entrada pública
deste Monarca e dos jovens noivos e onde irá permanecer durante cerca de três anos25.
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Entrada triunfal em Lisboa
Era o dia 12 de Fevereiro de 1729, quando, no Montijo, se iniciou o cerimonial da entrada em
Lisboa. Daí saiu o Bergantim real, ...cuja talha era do mais excellente artifício, e que se havia feito para esta
função...,26 com grande e luzido acompanhamento.
Sobre este acontecimento diz-nos Manuel Coelho da Graça, autor dum outro curioso relato:
...Tanto que o real bergantim se avistou no Tejo, se desfez o mar em tormentosa salva de artilharia,
que envolta com alegre sonido de sonoros clarins, trombetas e atabales, intimava hum harmonioso e
real applauso. Respondia a este júbilo o Castelo de S. Jorge, que está no mais alto do terceiro monte
desta corte, e mais fortes e rebelins, que formão fortaleza a esta cidade pela parte da marinha.
Acompanhavão a este real bergantim innumeráveis embarcações, todas embandeiradas e cheas se
estandartes, flámulas e galhardetes, que hião fazendo hum vistozo obséquio, coroados assim barcos
como escaleres de pessoas luzidissimas...27.
Por carta ao escrivão do Senado da Câmara, D. Diogo Mendonça Corte Real informou que a função
da entrada régia em Lisboa, acompanhando os Príncipes do Brasil, ...se havia de fazer na mesma forma que
se ﬁzera quando a Rainha, D. Maria Isabel de Saboya, fez a entrada de Alcântara, excepto só que os arcos que
principiavam às portas de Santa Catharina, haviam de começar agora no Largo do convento da Esperança, e,
que, se o Senado então esteve nas ditas portas de Santa Catharina e ahi fez a fala, o mesmo devia agora praticar
à Esperança, e, acabada a fala, fazer o mesmo que praticou naquella referida função...28.
Porque o desembarque se havia decidido vir a acontecer em Belém, alargando-se o percurso do
cortejo real, em ...huma das muitas casas reaes de jardins e de campo, em que abundam aquelle sítio ... e que
fora do Conde de S. Lourenço, aí se fez erguer uma ponte, que depois de haver servido ao alto ﬁm a que se
destinara, foi desbaratada logo no outro dia, em que se levantou no Tejo hum furiosissimo temporal...29, qual
cais monumental de chegada.
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Enquadrada pelo ﬁngimento dum rochedo nela se podia ver um arco de triunfo, executado a expensas dos pintores e carpinteiros30, coroado com as ﬁguras da Liberdade, a Fortuna e a Fama. Uma varanda,
decorada com vasos ﬂoridos, rematada por uma cúpula, assente sobre quatro colunas, com a representação do Sol no seu intradorso, e sobrepujada pelas imagens da Fortuna e das quatro partes do mundo,
completava o aparato efémero sugerido para este desembarque31.
Desta construção conhecemos duas imagens que, duma forma muito sumária, nos mostram alguns
pormenores da sua elaboração e do programa arquitectónico então sugerido. Uma dessas imagens serve de
rosto à obra que em verso a evoca e descreve. A outra é-nos mostrada pelo autor dos azulejos que enchem as
paredes laterais do claustro da Ordem Terceira de S. Francisco em Salvador da Baía, obra executada algum
tempo depois destas festas, possivelmente a partir dos esboços que delas tinha feito o jovem Quillard.
Imagens alegóricas, entre elas a Fortuna que tentava encravar a sua roda do tempo de modo que
este se detivesse num dia tão feliz e singular, dão a esta monumental obra efémera a primeira sugestão do
carácter simbólico que iremos ver desenvolvido ao longo do cortejo que se iniciaria, depois de justiﬁcado
repouso e refrescante bebida nos salões do palácio de São Lourenço, junto ao largo da Esperança, em
frente ao convento que lhe dá o nome.
Aí, o vereador mais velho, Doutor Jorge Freire de Andrade, proferiu a oração de boas vindas, fez-se a
entrega das chaves da cidade à Princesa do Brasil, conforme mandavam as regras do cerimonial das entradas, e logo foram convidados a darem início ao préstito, que seguiria o itinerário urbano, previamente
estabelecido, até ao Terreiro do Paço e Patriarcal.
Enﬁm, o poder renovava , ou melhor restaurava, o compromisso com os seus súbditos. Viviam-se
tempos de glória. As armadas chegavam com as riquezas das possessões ultramarinas, nomeadamente o ouro
de todalas Minas. Portugal aﬁrmava-se na Europa política e católica. A Espanha assumia a legitimidade dos
Braganças no trono português. O pater patriae apresentava-se perante o Estado, como o sol português.

O Forum do poder
A capital, centro gerador do poder e donde ele emana32, tinha-se preparado, engalanando-se, para
receber esses tempos de entusiasmo. Magniﬁcência e esplendor foram as duas principais preocupações do
monarca desde o momento em que se pensou nesta efeméride. Em carta enviada ao Senado da Câmara de
Lisboa, em 3 de Dezembro de 1728, o Secretário de Estado, D. Diogo Mendonça Corte Real, aﬁrmava:
30
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...Sua Magestade me ordena avise Vossa mercê que, logo, sem demora, os senados mandem fazer os
arcos que é estylo nas entradas dos reys e príncipes, nos trânsitos que já declarei a Vossa mercê e com
todas as circunstâncias que lhe comuniquei. E os mesmos senados passarão ordens necessárias, não só
para os officiaes mechánicos que os costumam fazer, mas também aos consules das nações...33.
No percurso alargado a Belém e ao Largo do Convento da Esperança, como já se disse, serão colocados vinte, segundo uns, e vinte e quatro, segundo outros, arcos de triunfo, da responsabilidade dos
mesteres e nações estrangeiras radicadas em Lisboa, que o carpinteiro José Martins34 fará distribuir ao
longo do traçado estabelecido, até à Patriarcal.
Assim, o préstito seguirá do Largo da Esperança pela Calçada do Combro, rua Direita do Loreto,
rua larga das portas de Santa Catarina, Chiado, rua nova do Almada, rua nova dos Ferros, Praça do
Pelourinho, Terreiro do Paço e terminará na Patriarcal35.
Ao longo deste percurso são colocados vários artefactos efémeros, com destaque para o arco de
Triunfo. Assim, à Cruz da Esperança os ingleses residentes na cidade ﬁzeram erguer o seu arco, enquanto
ao Poço dos Negros se instalou o dos moedeiros. Os correeiros, seleiros, serradores e curtidores foram os
responsáveis pelo arco que se colocou junto à Rua das Gaivotas. Junto ao Poço Novo colocou-se a bandeira de São Miguel, aos Paulistas a bandeira dos toscadores, dos carpinteiros de coches, dos salteiros e
dos vidraceiros e ao Monteiro-mor o arco dos Holandeses. Junto ao Calhariz instalou-se a bandeira dos
sapateiros e ao Conde de Santiago o arco dos esparteiros, dos cordoeiros, dos albardeiros e oleiros. Os
italianos residentes ergueram o seu arco junto à sua igreja do Loreto, enquanto o dos pintores e cabeleireiros era instalado junto à Rua da Ametade. Ao cimo do Chiado estava a bandeira dos tecelões, dos
odreiros e dos brunidores e o arco dos tanoeiros, entalhadores e escultores no Largo do Chiado. O Largo
do Espírito Santo destinou-se ao arco dos homens de negócios, a bandeira dos cerieiros, vestimenteiros e
bordadores colocou-se junto da Boa-Hora e a de São José na Rua Nova do Almada. Por sua vez os ourives do ouro ﬁzeram erguer o seu aparato na Moeda Velha e os alemães na Rua Nova, junto ao Arco dos
Pregos. Próximo do chafariz dos cavalos os atafoneiros e almocreves executaram as suas armações e em
frente à igreja da Conceição foi erguido o arco dos mercadores e aos Livreiros o dos ourives da prata. Aos
mercadores de vinhos e fanqueiros destinaram o Largo do Pelourinho para a colocação do seu arco e a
bandeira dos alfaiates e armadores foi instalada junto à Rua do Príncipe. A bandeira de São Jorge assina33
34
35

OLIVEIRA - Elementos...Vol. XII, p. 194.
OLIVEIRA - Elementos...Vol. XII, pp. 202-203.
NATIVIDADE - Fasto do Himeneo...p. 322. Sobre o mesmo assunto veja-se, ainda, D. António Caetano de Sousa, História
Genealógica...Tomo VIII, p. 165-166 e Gazeta de Lisboa. Lisboa: 17 de Fevereiro de 1729. N.º 7, p. 56.
JOSÉ MANUEL TEDIM

133

lava a entrada no Terreiro do Paço, onde se colocaram o arco dos franceses, junto ao Açougue e, fechando
este longo percurso, próximo da porta de entrada na Patriarcal, o arco dos espanhóis.36
Todas as descrições destes actos são omissas relativamente ao programa arquitectónico e iconográﬁco do conjunto monumental que constituía o fulcro central das festas. Não conhecemos, portanto, os
autores, ou autor, das arquitecturas efémeras, embora saibamos que, por carta do Secretário de Estado ao
escrivão da Câmara, datada de 19 de Janeiro de 1732, o Senado terá mandado a Pedro Rocheford37 todos
os desenhos dos arcos que se ﬁzeram para esta efeméride, possivelmente para que fossem dados à estampa.
Infelizmente, até ao momento, nada foi encontrado desses desenhos, nem deles se fez qualquer gravura.
Além disso, o programa dos azulejos do claustro da Ordem Terceira de S. Francisco da Bahía,
feitos alguns anos depois desta entrada, parece-nos mais um registo de intenções do que a reprodução do
que havia sido proposto. Não concordamos com a ideia divulgada, que estas imagens se tenham inspirado nos desenhos de Quillard. Pretendia-se, essencialmente, mostrar Lisboa, sacrário do poder que está
distante38, engalanada, fantástica, numa espécie de tentativa de impedir a profética transferência do poder
da colónia para cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro.
Rendemo-nos, portanto, à curiosa descrição que o cronista, Manuel Coelho da Graça, nos faz,
sem os particularizar, desses arcos. Diz ele:
...Em observância do mesmo edito medieval, mediavão as ruas vinte triumphaes arcos que
tinhão mandado levantar todos os offícios da cidade. Obra de escultura e pintura com várias figuras
nas cornijas. E, entre as columnas, que humas erão corinthias e jónias, outras salomónicas e dóricas, se vião folhagens, relevados e figuras de perfeito perfil e arquitectura, representando em huns a
imagem da Fé, a efigie da Esperança, o original da Justiça, e em outros o retrato da Àfrica, o typo
da Àsia, a idea da América, a estampa da Europa e em muytos a forma da Liberalidade, o modelo
da Obediência e a pintura do Amor, com que este reyno deseja agradar, servir e obedecer ao seu
Soberano.Todos estes arcos coroavão estandartes de diversas cores (...). Em muytos se lyão enigmáticos
lemnas, escritos em curiosas e lavradas tarjas, a quem as tintas mais finas em qualidade com luzida
compustura, ou lhes ornava as molduras preciosas em que se admirava a curiosidade, ou lhes servião
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de transparentes conchas, em que se engastavão. Em outros se vião os escudos das armas das nações,
a cuja custa forão fabricados, em alguns se reverenciavão os Santos que cada offício tem por titular,
tudo obra de brutesco que fingia preciosas pedras, matizados de filetes e florões de fino ouro (...).
Mostrando a nação flamenga, no seu arco, a gentileza de que é dotada. Arrogando os Ingleses, na
grandeza do seu obelisco, a fúria com que blazonam e na valentia com que erigirão o seu padrão,
mostrarão os italianos a fortaleza de que se dotão...39

O esplendor da corte barroca
Pela uma da tarde, o séquito, saiu de Belém e organizou-se a entrada pública em Lisboa. Junto
ao Convento da Esperança cumpriram-se as formalidades do cerimonial e deu-se início ao cortejo real.
Armaram-se e consertaram-se as ruas, as casas encheram-se de sedas e tapetes adasmacados,
adornados com a novidade dos espelhos. Enﬁm, à grandeza dos particulares, acrescentava-se a riqueza
dos arcos, a magniﬁcência dos coches e a indumentária dos participantes. A Corte do Joanina passeouse, com todo o esplendor, por ruas e praças de Lisboa até ao Terreirro do Paço onde se apearam e se
dirigiram, debaixo do pálio, levado pelos membros do Senado da Lisboa Ocidental, à Basílica Patriarcal,
onde foram recebidos pelo Colégio de Cónegos e o Cardeal Patriarca. Após alguns momentos de oração,
o Patriarca, apoiado pelos músicos italianos da Basílica Patriarcal, ﬁzeram entoar o Te Deum Laudamus,
ao que a família real se recolheu à sala dos Tudescos,40 no Paço Real .
Os dias que se seguiram, foram tempos de festa popular. Ao pasmo que as montanhas de ouro, e
as luzidas galas provocaram em todos os que, passivamente, se deixaram embalar pelas grandezas dos que
iam passando pelas ruas e praças, seguiram-se dias de touradas e noites de luminárias e fogos de artifício
no Terreiro e no Castelo, enquanto os salões do Paço da Ribeira se enchiam de bela música.
Enﬁm, ao longo de mais de um mês a Corte de D. João V espraiou por cidades e vilas do Alentejo
todo o seu esplendor. As populações viveram intensamente cada um desses momentos. Ruas e praças armaram-se de imponentes obras efémeras, os edifícios já existentes vestiram-se com galas de riqueza, as noites
iluminaram-se e abriram-se em luzidas cores, os “Paços” deixaram passar o som de belas músicas, as praças
encheram-se de entusiastas corridas de touros e, enﬁm, as igrejas louvaram a Deus, cantando-se nelas os Te
Deum Laudamus, celebrando-se missas solenes e distribuindo-se bênçãos pelos jovens noivos.
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O Aleijadinho
HENRI MALDINEY
Tradução de NELSON AGUILAR

P

oderia parecer que de todas as artes a arquitetura é a mais diretamente relacionada com a questão do Aberto, pois organiza as trocas entre o dentro e o fora. Mas dentro e fora se deﬁnem a
partir da noção de abrigo, enquanto que a arquitetura só começa com a instauração de um lugar.
O Aberto não designa o espaço livre em oposição ao espaço fechado. É o onde de uma presença que está
para si mesma fora de si, em suspenso na abertura que existe suportando-a. O Aberto entra em questão
com o advento no homem do existente. No nível pulsional do contato só se pode falar de envolvimento
e desprendimento, mas não de participação e retirada. O envolvimento reproduz uma situação matricial.
Assim a criança está voltada à mãe no abraço da qual se recolhe. Ao contrário, nas representações bizantinas da Theotokos, a criança-Cristo, que a mãe apresenta, não está voltada em sua direção como a criança
das Madonas, mas desaﬁa o espaço que se abre diante de si.
A existência adiante de si, em si mais adiante, no Aberto, não é assimilável à relação do país natal
(Heimat) ao espaço estrangeiro sem limites. Rompe por intermitência e na ambigüidade. O sentimento
de existir ao mesmo tempo no seio e ao largo da natureza, que caracteriza o século XVIII, exprime a
ambivalência de uma existência tensa entre um fechamento protetor e uma abertura aventurosa.
É a época em que nasceu o espaço da arquitetura rococó na qual cheio e vazio são os pólos instáveis
de uma relação de incerteza – entre um clamor ao aberto e a resposta em eco do fechado. É notável que
a questão do Aberto tenha aparecido tardiamente, com acuidade súbita, na arquitetura do novo mundo
– particularmente a brasileira. Sem dúvida houve aí uma interiorização espiritual da tonalidade tímica do
espaço. A extensão ilimitada da terra que se abria à caminhada aventuresca dos Bandeirantes, sob um céu
tropical que tem a intensidade, mas também a dureza, de uma abóbada, evocava simultaneamente uma
abertura e um fechamento destinal. Mas não é no livre espaço de uma caminhada através do mundo, é
no recolhimento do espaço de algumas igrejas que tomou forma a experiência que o homem faz de sua
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existência a partir de nada. É aí que a arquitetura rococó sai da latência, e que se manifesta em si, às vezes
com a acuidade do puro, a presença de ausência do Todo y nada.
O que faz o estilo de uma arquitetura é a articulação do espaço. Abrem-se nele as vias segundo as
quais a presença se põe e se compõe no mundo e para si, isto é, habita. Habitar é estar em si no espaço.
Ora o homem só está em si adiante de si. Habitar como homem não é instalar os móveis no espaço, é,
ediﬁcando, instaurar o lugar.
Ediﬁcar é ligar elementos heterogêneos de maneira que conspirem num espaço único. As formas nas
quais esta unidade se encarna variam com os elementos postos em obra cuja escolha depende reciprocamente de uma vontade de forma (Formwille de Riegl). Uma arquitetura dá forma a um espaço de presença
seguindo a curvatura do qual entramos em ressonância com a realidade.
Do Renascimento ao século XVII, depois ao século XVIII, a história da arquitetura é a da entrada
em fase sucessiva de três tipos de espaço correspondendo respectivamente aos estilos ditos clássico, barroco e rococó.
“O objetivo do clássico, escreve Jean Philippe Minguet, é de uniﬁcar o espaço estabilizando idealmente este centro móvel que é o espectador”1. A lógica espacial do edifício é a de um logos-relação que
determina as proporções das massas e das forças e estabiliza-as numa só estrutura. Esse logos é o que fala
o edifício. Não se contenta em nomear os elementos constitutivos; articula-os uns aos outros produzindo
um termo ao qual tendem todos como ao limite comum que os envolve.
A arquitetura clássica repousa, em primeiro lugar, sobre o princípio de conveniência entre a carga e
o suporte que elimina a imaginação material evocando alternativa ou simultaneamente a compressão ou
a elongação do elemento sustentante e o desabamento ou a levitação do elemento sustentado. Assim cada
elemento, posto em representação em sua própria função, é garantido por um equilíbrio estável entre
as pressões adversas do dentro e do fora. Pode-se dizer que a unidade do edifício nasce da efetuação das
evidências locais, cumprindo-se sem sobra na evidência global da estrutura.
O espaço da arquitetura clássica é um espaço tectônico. O que não quer dizer “construído”. Procede
de um ediﬁcar, o qual solicita um “habitar”. É-lhe necessário triunfar da opacidade impenetrável da matéria, e de chofre da dos materiais que tem que informar. A gravidade e a acuidade da matéria, comumente
indiscerníveis, elucidam-se no claro do espaço que lhes é aberto. Estão aí implicados num jogo de poderes
e de resistências cujas tensões opostas, abertas e fechadas, resolvem-se no espaço do edifício numa verticalidade simultaneamente ascendente e descendente e numa seqüência diatônica de vazio e cheio. O espaço da
arquitetura clássica intima a matéria a comparecer no vazio que abre - o qual se ordena à sua estrutura.
1
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A arquitetura barroca não põe o acento sobre a estrutura mas sobre a articulação. A forma implicada
e cujo desdobramento solicita um espaço tensivo é o lugar de encontro de vetores opostos. A arte barroca arruma por toda parte rupturas e tensões entre movimentos antagonistas que se aguçam e se exigem
mutuamente seguindo a lei dos contrastes simultâneos: aqui, contraste de formas (irrupção súbita de
uma cúpula aspirando o espaço da abóbada); acolá, de claro a obscuro. O espaço no qual esses momentos descontínuos ou conﬂituosos integram-se é um espaço energético. Só é possível compreendê-lo (isto
é tomá-lo de conjunto e consigo) a partir de uma das partes estabilizando-se nela como espectador. O
olhar, esquema antecipado do comprometimento do corpo próprio, não circula de um lugar ao outro
pela translação no espaço, mas muda-se sem cessar em si mesmo pela transformação do espaço. O espaço
barroco é um espaço-movimento.
A climática peculiar repercute na escultura. A santa Teresa de Bernini é o exemplo tópico. A alma é
sem dúvida a forma do corpo, mas de um corpo volatilizado na aura. Corpo e espírito identiﬁcam-se em si
e perdem-se juntos fora de si, no frêmito das dobras da vestimenta e na ﬁxidez do rosto. A presença escapa-se e transﬁxa-se num êxtase que é de fato aqui um enstase (Ενστασισ: ação de (se) fechar em...).
Esta relação de si a si como um outro que é o mesmo, esta transcendência na imanência está inscrita
no espaço que a arquitetura barroca instaura. Contrastes e rupturas são os recursos do vazio desta arte.
Na igreja romana de Santo Ivo da Sapiência, obra de Borromini, “o volume interior parece ter sido determinado, escreve J.P. Minguet, pelo antagonismo entre pressões centrípetas e pressões centrífugas; a massa
de ar parece querer escapar-se pelo alto... Encimada por uma lanterna de dimensão insólita, a cúpula
mergulha literalmente no tambor”2. Mas de fato, mais do que mergulhar, desabrocha-se numa concha de
luz radiante cuja curvatura extensiva envolve um espaço sob tensão. Mudando a capacidade de juízo em
capacidade de movimento, o homem do Barroco abandona-se a uma existência sublimada, cujas falhas
são preenchidas pela ondulação do fôlego. Assim conjura o silêncio do vazio, “o silêncio eterno destes
espaços inﬁnitos” que o separam e o angustiam do que tem a ser.
A angústia desaparece no jogo. O medo barroco, latente, encontra a saída na ambigüidade rococó. A descontinuidade dos espaços e os bruscos saltos em que se distrai a energética barroca é precisamente o que recusa a arquitetura rococó. Neumann por exemplo, na basílica dos Catorze Intercessores
(Vierzehnheiligen) “suprime a cúpula que se esperava encontrar na região (o cruzar do transepto); e o
domo, tão freqüente na arquitetura italiana e austríaca, achata-se na Alemanha e depois desaparece”3.
Nem tectônica nem energética, o espaço rococó é um espaço difusivo.

2
3

Ibidem. p. 296 ss.
Ibidem. p. 165.
HENRI MALDINEY e NELSON AGUILAR

139

A rocalha de onde esta arte tira o nome não é somente, nem a princípio, na Alemanha, um motivo
decorativo, mas um esquema espacializante. Em Rottenburgo, igreja gótica remanejada em 1740, “a rocalha dissimula a armadura ogival”4. Sub-roga-lhe uma continuidade de superfícies frementes. A concha não
chama somente “os devaneios do refúgio”. Presta-se aos entrelaçamentos, às passagens deslizantes de uma a
outra. Responde perfeitamente ao espírito da arte rococó cuja ﬁnalidade é dissolver os limites e as articulações. Não há nessas trocas ponto zero onde o um não é mais e o outro ainda não, mas variações inﬁnitesimais cuja continuidade implica o inﬁnito. Os elementos de uma arquitetura rococó comunicam entre si
segundo o espírito de conversação prezado por Diderot, onde o encadeamento das falas é mais importante
que o teor de cada uma. Mundidade e mundanidade ligam-se numa mesma imagem do mundo.
A arte rococó não é uma “arte decorativa” como o nome leva a crer. Longe de fornecer suportes à
rocalha (ou a qualquer outro motivo), coloca-a a serviço de um espaço especíﬁco, de que é um elemento
signiﬁcativo mas não o momento signiﬁcante. Pelo contrário, é onde está mais nu que o espaço desta
arquitetura desvenda a natureza. Como na igreja de Wies. “A Wies, escreve Minguet, desenha uma espécie
de nave oval envolta por um deambulatório; este espaço central não é experimentado como região principal”5. “As colunas brancas e lisas que a cingem tendem a se confundir com os muros igualmente brancos
e lisos”6. A razão primeira, a causa imanente desta incerteza com os limites é a luz. A igreja é um campo
de luz difusa que não nasce dos contrastes dos cheios e dos vazios, mas da efusão mútua. Esta incerteza
se estende a todas as direções. Os próprios suportes verticais estão em suspenso na luz.
Este espaço difusivo responde à deﬁnição de David Katz: o espaço vazio é o espaço cheio de luz.
Vazio é um espaço sem limites interiores. Mas a luz de que está cheio preenche-o até as bordas que, por
incertas que sejam, pedem um limite. Os espaços das igrejas rococós da Alemanha atestam este equívoco.
Põe realmente aquele que lá está à prova de uma ambigüidade essencial. O refúgio na bolha luminosa,
que é esse espaço côncavo, não põe ao abrigo do clamor do aberto. Acontece que, na vizinhança de uma
janela em que ﬁltra um pouco a luz de fora, o espaço da igreja onde tínhamos até então a impressão de
respirar ao ar livre, revela-se subitamente um espaço interior. A oposição dentro-fora é perturbadora no
que recobre e traduz uma diferença inintegrável entre o aberto e o espaço fechado de uma existência
totalizada de antemão. Nas igrejas onde a ambivalência não se resolve em atividade lúdica, o espaço de
presença induzido pela arquitetura exprime uma ambigüidade existencial. Em Zwiefalten, “o espaço está
concebido como pura concavidade”7 e as eﬂorescências da abóbada, transbordando as luzes laterais em
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busca de uma cega saída e retomando abaixo a decoração mural, só animam o fechamento. Na Wies a
luz, emanando das colunas e das paredes que envolve, é ao mesmo tempo radiante e cativa; perturba a
serenidade do interior de uma nostalgia sem ﬁm.
A luz das igrejas rococós da Alemanha não é a luz do sol cuja claridade era, como diz Emil Staiger, a
do racionalismo épico. Mas não é também a da Aufklärung: não emana de “estruturas arquiteturais transpostas do estilo decorativo parisiense”8. Ao lado da ﬁlosoﬁa das Luzes, o século XVIII viu o renascimento
da espiritualidade mística como acolhimento do vazio da alma e do retiro de Deus, de maneira que o
Nada é uma estase do Aberto. A arte não é certamente uma tradução do místico, que não é enunciável. O
místico só aparece em estado selvagem. A arte conjuga então, na fonte, um primitivismo capaz de experimentar o dado bruto como matéria empírica de signiﬁcância e o funcionamento espontâneo dos poderes
da abstração como exigências espirituais em busca de caminhos. A arte rococó só podia preencher essas
condições no sentido contrário à sua inclinação cultural. Assim não é na Europa, mesmo na Alemanha
ou em Portugal, mas no Brasil que teve ao menos uma vez a ressurgência transformadora.
Só é demasiado surpreendente para os que crêem que a arte se debulha com o ﬁo da história, que
esta transformação criativa tenha sido a obra de um mulato dos Trópicos, a quem foram até denegados
por um crítico “esclarecido”9, o título, a função e a competência de arquiteto. Filho natural e sobrinho
de arquitetos inovadores, ele não os alcança, entretanto, na nomenclatura sócio-cultural da época. Mas
o que sua obra tem de único foi reconhecido nos próprios lugares e ingenuamente celebrado pela vox
populi. Surpresos por uma obra que ultrapassa o artista, os contemporâneos proclamaram o autor sob a
designação conscientemente inadequada de Aleijadinho.
A arquitetura rococó das igrejas brasileiras do século XVIII distingue-se e até separa-se, por sua pureza, da suntuosidade decorativa que caracteriza a arte da América espanhola. A densidade da decoração
aplicada sobre as paredes das igrejas mexicanas, peruanas ou colombianas é tão impregnante que a parede
parece ser apenas suporte do ornamento. Sobre as fachadas e as torres proliferam motivos esculpidos cujas
protuberâncias e vazios determinam jogos de luz e sombra que recalcam alhures a superfície subjacente.
Esta sobreexposição ofusca até interditar a dimensão segundo a qual as curvas e as tensões da superfície
mural solicitam o espaço do desdobramento. O gosto da decoração superﬁcial e densa afetou menos (e
durante menos tempo) Portugal que o conjunto da Europa.
Mas a arte brasileira do século XVIII não é, contudo, uma versão tardia, mais depurada, da arte lusitana – da qual saíra no século XVII. A arquitetura brasileira, sobretudo em Minas, sede da Inconﬁdência,
não cessou de conquistar a origem liberando-se do começo.
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“Na segunda metade do século XVII, a arte luso-brasileira havia criado um tipo de edifício cultural
cujos elementos, o plano e a elevação, eram dominados pelo funcionalismo: a igreja com corredores,
monumento quadrangular, de volumes simples e superfícies lisas, que exteriormente ofereciam apenas
um ponto com arquitetura ornamentada: o frontispício; a escultura só era utilizada em sua forma puramente ornamental, sem recorrer à alegoria. Quanto ao interior, era uma espécie de caixa preparada para
a ornamentação trazida pelo entalhador. Este, sentindo-se em liberdade, sem o controle de um arquiteto,
acabou por tomar conta de todo o espaço interno, que revestiu de uma espécie de ﬂoresta tropical de
acantos em madeira dourada, de tal maneira que as contradições próprias na arte lusitana chegaram a
este paradoxo: uma decoração barroca numa arquitetura clássica”10. Esta divisão do trabalho estabelece
um corte entre ediﬁcar e habitar. Irrompe desde que se atravessa a porta. “Mas, quando se contemplam
os volumes desses simples quadrângulos, o espírito satisfeito por essas puras cimalhas, essas pilastras e
esses frontões, uma vez a porta franqueada, eis que se revela um universo que conclama todos os poderes
da imaginação, uma espécie de caixa mágica onde a alma se sente prisioneira do mesmo sortilégio que
provocou seu entusiasmo. Assim, a igreja brasileira exprime, melhor talvez do que qualquer outra – pelo
menos a dos primeiros tempos – essa introversão da alma cristã, desprezando os exteriores e toda voltada
para sua riqueza íntima”11.
Redi in te: o espiritual está em contato direto com o sentir. Em Tiradentes e nas igrejas dos escravos
negros, um espaço de gruta irradia em profundidade como o ouro na noite, onde a alma sente a transmutação do mundo cotidiano, sofrido, no da Promessa.
Mas, a partir de 1730, em Minas, antes retrógrada, a arquitetura supera-se numa nova trilha.
O arquiteto empreende a reconquista do espaço interior da igreja, abandonada até aqui ao ornamentista.
Se se compara, diz Germain Bazin, à decoração anterior da matriz de Sabará inteiramente revestida de
madeiras esculpidas em motivos ﬁtomórﬁcos e onde a estrutura arquitetural está sufocada por esta vegetação, as três decorações de Mariana (1734), de Ouro Preto (1736) e de Antonio Dias (1730) representam
em Minas o primeiro esforço do mestre de obras para fazer triunfar a arquitetura sobre o ornamento e
impor a todo o interior do edifício uma ordenação monumental.
Este afã de monumentalidade valia antes para o exterior. Impunha ao arquiteto tratar a igreja como
um monumento e não uma fachada embutida sobre uma caixa funcional. Foi a obra da geração que precede imediatamente Aleijadinho: a de Francisco Antonio Pombal, o tio, e de Manuel Francisco Lisboa, o
pai. “Francisco Antonio Pombal, na matriz do Pilar, de Ouro Preto, Manuel Francisco Lisboa, na matriz
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da Conceição, da mesma cidade, um desconhecido, na matriz (mais tarde, sé) de Mariana, introduzem,
por meio de grandes pilastras de madeira dourada, a ordem compósita no Pilar, jônica na Conceição e
toscana em Mariana, uma disposição monumental no quadro da qual se vê contida a fantasia do escultor,
reduzida aos retábulos dos altares”12. Esta contenção do ornamento acompanha-se de uma transformação
do ornamental. Na igreja do Pilar, a forma poligonal, que tende à elipse, tem já por si mesma um valor
ornamental. A igreja do Carmo, de uma monumentalidade mais altiva, não deixa de demonstrar uma
graça acolhedora. Os elementos verticais que são os nervos da estrutura – como as pilastras de ordem
jônica da porta, da fachada, das torres e do frontão – são também elementos ornamentais cuja seqüência
horizontal escande a extensão em comprimento do edifício. Tais são as circunstâncias estéticas e espirituais no seio das quais Aleijadinho teve que fazer obra de arquiteto. Mas se essas condições históricas bastam
para dar conta de trabalhos de epígonos, não atingem o que faz de uma obra de arte um momento único,
emergindo do tempo. É preciso poder ouvir na unicidade, para além do concerto das circunstâncias, o
som que lhe é absolutamente próprio; e é preciso para isto, tratando-se de uma obra que se oferece à vista,
que o olho escute...13
É raro que o olho escute... como o ouvido: no silêncio. Quem vive na familiaridade cotidiana de
uma paisagem ou de um monumento está de tal modo habituado, que na medida em que os vê, só vê
um reﬂexo da imagem comum do mundo. Nada para reanimar a consciência extinta de um monumento
demasiado familiar que sua desaparição súbita. Dá-se e furta-se ao mesmo tempo em sua presença de
ausência. Mas há obras de arte cuja presença é tão impregnante que resistem a toda familiaridade e a
todos os softwares. Assim, em Ouro Preto, a igreja São Francisco de Assis. Desde que ela se apresenta,
o olhar nela procura a abertura, pois ela abre o espaço conduzindo-se para si. E no mesmo lance somos
12
13

Ibidem. p. 121; p. 141.
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conduzidos para nós mesmos, elevados a uma forma de existência insigne, que descobrimos nossa, na
surpresa de ser. Em presença da igreja parecente, o que nos apanha e nos transporta, diretamente sobre
sua doação? O surgimento da realidade.
O que é a realidade? O que diz um poeta, Hugo von Hofmannsthal: “A realidade é uma signiﬁcância
insigniﬁcável”. Só se ilumina. Da mesma maneira uma obra de arte. Compreender uma obra de arte à sua
própria luz exige que se acolha a si mesma, isto é, de tal maneira que contenha, tomando nascimento em
si, o poder absoluto de se dar rosto. Dar a vê-la é colocar em vista o como do aparecer e o ser implicado
neste momento aparicional. A visualização de uma obra de arte é o desvendamento da dimensão formal,
isto é, da dimensão segundo a qual, em seu próprio aparecer, se forma.
Em Minas, Aleijadinho encontrava-se em presença de dois tipos de igrejas: umas ediﬁcadas a partir
de uma planta curvilínea, outras, mais numerosas, ediﬁcadas a partir de uma planta retangular e cuja
fachada compreendia duas torres laterais, lançadas ou não para trás, enquadrando uma parte central plana
ou convexa. Em Ouro Preto, Nossa Senhora do Rosário é do primeiro tipo. Eleva-se e desenrola-se sobre
a base de uma dupla elipse. A geometria e a poética do espaço unem-se numa só harmonia, tanto no
interior da igreja quanto no exterior na ondulação ﬂexível e medida das paredes nuas. A curva periódica
da superfície clara e fria alia-se ao rigor das faixas verticais onde dominam ﬁnas e longas pilastras ocres.
Nada distrai a igreja da evidência fechada que pede ao olhar a efetivação contínua. Recolhe-se em fechamento no períbolo de sua forma automovente que é ao mesmo tempo a geratriz e limite. Aleijadinho
dirige-se a um outro partido. Mas da mesma maneira que recusa o fechamento voluntário do primeiro,
tenta escapar ao fechamento obrigado do segundo, de que uma lei de proporções deﬁnidas determina a
harmonia. Assim a igreja do Carmo, obra do pai. Na realidade é o próprio sentido de uma igreja que está
em causa, isto é, o modo de presença que o espaço implica. Não se trata de especulações. A experiência
sensível é signiﬁcativa.
Que se suba à igreja Santa Iﬁgênia por um caminho íngreme ou à igreja do Carmo por uma nobre
e alta escadaria, estas igrejas atraem. Somos preparados para o encontro com imagens de aproximação.
Mas o aparecer da igreja São Francisco de Assis é uma experiência única. Nem antes nem depois de sua
plena aparição, nem, sobretudo no instante em que se apresenta, dá uma imagem de si própria que a
mediatizaria. Não se dá a ver como um objeto de espetáculo, ainda que ediﬁcante. O olhar não se dirige
sobre ela. Mas é ao tomar forma em si que se forma. Não está em representação. O aparecer coloca-nos
em presença de si mesma – e de nós.
Nada distrai a igreja do Rosário da evidência da forma fechada. É um corpo perfeito. Quanto à igreja
do Carmo, oferece a quem a aborda ou penetra a calma modulada de um retiro espiritual. Mas não a
igreja São Francisco de Assis: presença aberta. O ritmo do edifício constitui as próprias estruturas do ver.
Assim a igreja só aparece “ela mesma” para um olhar inerme, livre das antecipações habituais da percep144
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Fachada da Igreja de São Francisco de Assis, Ouro Preto/MG.
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ção. A fachada eleva-se com as torres. Essas carregam consigo em ascensão reta o corpo do edifício, que se
expõe ao espaço revelado pelo suspense e demonstra-se existindo. Além do mais, subtrai-se à aparição se
abstrai o céu. Uma tal épokhé é destruidora porque a característica desta igreja em aparição é de entregar
o céu. Excluído o céu, é reduzida a estado de objeto. Aparece recolhida nos muros, incapaz do próprio
espaço, órfã, por assim dizer, do ser. Pois só é realmente para estar presente no surgir, só para existir fora
de si na abertura, que interioriza para si abrindo-se, isto é, formando-se.
Uma forma não é uma conﬁguração; não é o esquema ordenador de um sistema fechado. Von
Weizsäcker chama-a “a ﬁgura do movimento (Bewegunsgbild) – a qual tem uma dupla origem em dois
pólos diferentes”14. “A forma biológica, diz, é do ponto de vista espacial, o lugar do encontro entre o
organismo e o meio; e, do ponto de vista temporal, a gênese do presente para todo o momento dado.
Esta forma é a mesma tanto do lado do organismo ou do lado do mundo ambiente, do ‘interior’ ou do
‘exterior’. É mais uma forma da relação, ou melhor, do encontro entre o organismo e o mundo ambiente,
que não é determinada a partir do um e do outro”15. É sua origem. De maneira mais manifesta ainda a
forma estético-artística.
Uma obra de arte, com efeito, existe para trilhar o próprio caminho. Ex-iste no sentido próprio, isto
é, mantém-se fora... Mantém-se, mantém o ser no espaço que abre diante de si – e de que interioriza a
abertura. Estes dois momentos de abertura e de interiorização são os tensores nos quais analisa-se a posteriori a aparição da igreja São Francisco de Assis. O momento aparicional é todo de surpresa “ek-stática”.
O olhar, liberado de toda ancoragem, é apanhado pela aparição da igreja abrindo-se ao espaço que abre. O
aparecer é esta própria abertura na qual o edifício e o céu surgem um ao outro num mesmo suspense. Este
momento aparicional é a operação transformal de momentos formadores. Estes, na seqüência, “decantam” numa percepção segunda que esclarece ainda a lembrança da visão primeira. Como um ponto de
exclamação que, caindo sobre si, inclinar-se-ia em ponto de interrogação, à abertura exclamativa sucede
um recuo interrogativo. O olhar, em busca da unidade desaparecida, percebe no edifício uma pluralidade
de momentos descontínuos, mas conjugados.
De uma parte abre-se ao espaço. Não está alojada, inserida nele; mas como um corpo humano vivo,
habita-o. É impossível circunscrevê-la nos estritos limites de um contorno fechado sem abolir de vez
a própria presença. No Carmo de Ouro Preto, obra de Manuel, a fachada da igreja é emoldurada por
pilastras que estabilizam a expansão em comprimento. Na São Francisco, em contrapartida, as pilastras
laterais, diﬁcilmente visíveis em visão fugiente, não determinam o lugar de encontro do espaço e da
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superfície irradiante das torres. Mais ainda, em todas as partes do edifício, a irradiância das superfícies
nuas tem um gradiente de abertura que as espacializa.
Mas de outra parte, São Francisco, mais que nenhuma igreja, salvo algumas igrejas românicas, reúnese em si completa, acabada, e por assim dizer, contém-se em si como elemento único. Só este aspecto
basta para mostrar a sutileza arquitetural de Aleijadinho. Em São Francisco o frontispício não faz fronte,
adianta-se para o acolhimento. Como este avanço pode estar de acordo perfeito com o ajuntamento de
toda a igreja? Eis o claro segredo das torres.
Mesmo se estão em recuo na fachada, não se poderia falar, a respeito, de apagamento. Seria apagar
com elas toda a igreja a tal ponto estão intimamente ligadas. Esta integração é devida em parte, como
na paroquial do Morro Grande, à orientação oblíqua das torres, “Podemos ver, escreve Germain Bazin,
na paróquia de Morro Grande, o primeiro esboço do pensamento que conduzirá a São Francisco, de
Ouro Preto. Se ﬁzermos abstração da maneira pela qual foram realizados – sem dúvida tardiamente e
com economia – o frontão e a parte superior das torres, o frontispício de Morro Grande, em seu corpo
inferior, é uma fachada clássica de onde se houvessem retirado as torres a 45 graus, para colocá-las em
posição diagonal em relação ao corpo central – a mesma posição desses elementos na São Francisco, de
Ouro Preto” 16. Mas o feitio de São Francisco, o jeito de se comportar é inteiramente diferente, como o
é também da igreja franciscana de São João del Rei. A incorporação das torres ao corpo do edifício é de
uma outra estatura: resulta da rotundidade. A igreja de São Francisco é a única que tem torres redondas.
Salvo a igreja do Rosário, de construção mais tardia, cujas torres são ademais antes torretas. Estas se
inserem nas circunvoluções da parede da igreja entre a convexidade do frontispício e a da nave. Donde
um desenvolvimento regular do corpo do edifício sem momentos críticos para superar, portanto sem a
surpresa de uma imprevisível transformação rítmica.
A implantação diagonal das torres redondas só pode ter um sentido: as aberturas não se apresentam
de frente, mas de três-quartos, a frente voltada a nós sendo uma superfície nua de que nada interrompe a
curvatura. As torres ajuntam a igreja fechando-a sobre si em comprimento e profundidade. A rotundidade
é uma forma envolvente, logo de ajuntamento. Ou antes, não junta, liga. Esta rotundidade, com efeito,
não é a de um bloco geométrico nos “ob-jetando” o raio de curvatura, mas a de uma forma carregando
o olhar em sua autogênese. Ligam, numa unidade harmônica, as variações de um brilho penetrante e
envolvendo a superfície, e cujo ﬂuxo luminoso é o lugar, ele próprio movente, do encontro do edifício e
do espaço. Esta rotundidade automovente presta-se à modulação simples que liga, numa mesma onda, a
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planitude do frontispício à convexidade das torres pela contra-curva côncava da parede do coro. E esta
forma envolvente e cursiva liga sinuosamente, sobre cada margem do edifício, o avanço da fachada e a
profundidade do corpo da igreja, que se funda para trás.
Mais abertamente ainda a rotundidade das torres conjuga-se dinamicamente com a verticalidade. Esta
dinâmica comporta dois momentos. De uma parte, ﬂanqueando o edifício, a face externa das torres eleva-se
de um só jato, do solo ao cimo, e este movimento ascensional é sublinhado pelo elã vertical das pilastras
que uma tira ocre prolonga até a ponta. De outra parte, no andar superior, a face interna das torres opõe a
convexidade à concavidade da parede do coro e quebra de alguma maneira com ela, para se elevar sem apoio
visível... a partir de nada. A resolução na unidade deste duplo elã das torres é um momento crucial desta
arquitetura. Na parte mais alta, a face interna das torres inscreve-se em continuidade com a face externa
numa mesma superfície de revolução. Esta rotundidade sem falha integrando uma a outra as duas faces,
onde uma toma seu impulso da terra e outra se eleva ao céu a partir de nada, obriga o conjunto a se perfazer
na surpresa. As torres parecem simultaneamente lançar-se da terra e em assunção ao céu.
Esta surpresa comunica-se à aparição de toda a igreja, porque as torres que a suscitam, interiorizando-se ao corpo da igreja, interiorizam a si mesma. A interiorização em si de um edifício cuja unidade
exprime-se em cada uma das partes signiﬁca que se apropria ele mesmo à maneira como cada um de nós
experimenta o corpo próprio. Um corpo não é uma massa. Sua unidade implica uma variedade.
“Quando se olha a igreja de perﬁl, escreve Germain Bazin, admira-se como o Aleijadinho se esforçou
em variar a disposição de cada corpo do edifício: as torres, as naves, a capela-mor, tirando um efeito pitoresco dos movimentos do telhado, colocando transversalmente a cumeeira da sacristia. Eis assim um monumento tratado por inteiro como tema arquitetural e não mais uma ediﬁcação ornada de frontispício”17.
Isto, entretanto, não desemboca no pitoresco. Aleijadinho não executou um trecho de arte. Realizou
uma obra de arte. Uma obra de arte não é uma reunião de elementos nem uma combinação de estruturas.
A arquitetura começa onde e quando as estruturas formais elevam-se juntas numa unidade trans-formal
transcendendo-se em direção a um mundo. Esta passagem é a de construir a ediﬁcar cuja oposição é
aquela, rigorosa, que disse Georges Braque: “construir é ajuntar elementos homogêneos. Ediﬁcar é ligar
elementos heterogêneos”. O corpo da igreja São Francisco no todo e os diversos corpos do edifício não
estão mais separados nem confundidos como não estão as expressões de um rosto e a soma dos traços.
Torres, frontispício, nave, capela-mor e sacristia são tomados num movimento que assume todas as
dimensões do edifício. Este movimento comporta pontos nodais nos quais se articula.
O mesmo princípio vale para o interior. A igreja é habitada. É a casa do Senhor. Assim o interior é
ricamente ornado. Neste registro, Aleijadinho continua a tradição: “Sóbrio nos seus efeitos ao exterior, o
17
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Aleijadinho procura a riqueza no interior” 18. Mas também – e como nenhum outro neste ponto – introduz a monumentalidade. O ornamento magniﬁca a arquitetura, muito especialmente neste elemento do
edifício que Manuel em Santa Iﬁgênia e no Carmo de Ouro Preto emancipara da função puramente decorativa e transformara em elemento estrutural: o arco cruzeiro. Outrora tratado em talha, como elemento
de boiserie, é promovido, em São Francisco, a uma função arquitetural eminente. Estabelecido em pedra
“é verdadeiramente o ponto de junção do edifício e desempenha o papel de arco triunfal”19 que articula
as duas partes: a nave e o santuário.
A peculiaridade de uma articulação é ligar duas partes heterogêneas que se tornam membros. O
interior da igreja é um espaço único, orientado ao altar-mor e ao retábulo; a ausência de tribunas impede
o olhar de ser desviado por luzes transversais vindas de lado. Mas essa unidade não é uniformidade. É
uma unidade articulada-articulante de dois espaços distintos: nave e santuário diferem pela forma e pela
densidade da decoração. O santuário é mais largo que a nave, esta não tendo corredores. Além disso,
Aleijadinho suprime na nave a arquitetura postiça que Pombal imaginara no Pilar e Manuel na Matriz
de Antônio Dias para abrigar e revestir os altares laterais. Em São Francisco os altares da nave, três de
cada lado, perﬁlam-se sobre a parede nua. A simplicidade valoriza – por contraste – a rica decoração em
rocalha do santuário “que aparece como uma apoteose”.
A passagem de um espaço ao outro se efetua pelo arco-cruzeiro. Este não funciona escancarado. Ele
próprio é motivo arquitetural para o qual Aleijadinho inventou uma função nova. “Como a nave não
possui corredores, o Aleijadinho resolveu com elegância o problema do acesso aos púlpitos, deslocandoos para o interior do arco-cruzeiro, o que reforça sua importância: o acesso se dá através de escadas em
espiral no interior dos pilares do arco-cruzeiro e que dão para os corredores da capela-mor” 20. Assim
a forma assume a função e fornece-lhe sentido. Um sentido não somente estético mas espiritual. Nesta
localização com efeito a cátedra da verdade é o elo entre o povo ﬁel ocupando a nave e o mistério glorioso
do santuário. A importância nova concedida ao arco cruzeiro tende a mudar a conﬁguração dos dois.
Para dar acesso às escadarias em espiral cavadas nos pilares do eixo, os corredores da capela-mor se recurvam em faces cortadas, abauladas, sobre a nave que é menos cumprida que o santuário. O espaço deste
é modiﬁcado. Não se dá inteiramente à vista; em parte despistado, em parte revelado. O arco-cruzeiro
oculta com efeito as partes laterais: os corredores. Por aí mesmo conduz o olhar ao centro e o introduz
sem violência à condensação da capela-mor, mais baixa e mais estreita. Essa condensação, essa concen-
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tração tornam mais notável, no espaço restrito que exprime a intimidade secreta do santuário, a surpresa
extática da abertura.
Germain Bazin tenta descrevê-la: “... o altar-mor em talha está em perfeita harmonia com o décor
esculpido da abóbada e se coordena com o ritmo das paredes, onde se alteram as formas chanfradas, nos
cheios, (3 quadros) ou nos vazios (2 janelas). Entre os monumentos do Ocidente, São Francisco de Ouro
Preto talvez seja um dos mais perfeitos...”21.
Entendida neste sentido, a perfeição é a de um perfeito em estado eternamente realizado. E de fato, a
densidade das pinturas em suas molduras recortadas dá-lhes esse caráter acabado que os chineses chamam
“cheio-morto”, por oposição ao vazio como plenitude que oferece ao evento ou à presença um lugar sempre
aberto. Desta plenitude fechada a título de estado estacionário ou vibrante, os quadros não são os únicos
responsáveis. Se no coro de São Francisco a glória sombreada do ouro não jorra da espessura da sombra
como em Tiradentes, a luz estranha que aﬂora das janelas basta para nos ensinar que estamos no interior. O
espaço sagrado é um lugar fechado que tende, acima do altar, a uma espécie de gruta celeste aparelhada para
a reprodução dos mistérios gloriosos. Redi in te. A volta a si mesmo ao mais íntimo que si tende a compor
um lugar para a ﬁguração do ser-em-oração segundo as regras de uma espiritualidade que não é de fé (como
na época românica) nem também de piedade (como na época gótica) mas de devoção.
A interiorização do Aberto na estase da existência é muito mais sensível no espaço interior da
igreja que no exterior no instante mesmo que aparece. Ainda é preciso vê-la a “si mesma” e não a reduzir antecipadamente a estado de objeto de arte esteticamente legitimado pela decoração. É dizer pouco
que Aleijadinho é “sóbrio nos efeitos ao exterior”. Pois está em jogo o ornamento, aqui, como, em
Ruysbroeck, “o ornamento das núpcias espirituais”. É apenas a resplandecência nua da união – aqui da
união dos membros da igreja num só corpo abrindo o espaço. Como mostram as modiﬁcações trazidas
por Aleijadinho em 1774 na decoração da fachada da igreja de São Francisco.
Havia alguns meses antes estabelecido o projeto de um frontispício para a igreja franciscana de São
João del Rei – cujo desenho está conservado no museu da Inconﬁdência. Este projeto respondia a um
pensamento profundo: fazer do coroamento arquitetural e espiritual do edifício o invólucro de todas as
forças vivas da fachada, irradiando do óculo. “Aqui, escreve Germain Bazin, o óculo é a geratriz do coroamento, conforme o artista indicou traçando os círculos concêntricos e seus raios, de tal maneira que os
esplêndidos concheados do frontão parecem verdadeiramente impelidos por esse movimento giratório; e
esse estilo de chamas dos ornatos convém admiravelmente à visão de Alverne, que o artista se reservava
para esculpir nesse lugar, como o havia feito em Ouro Preto” 22.
21
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Ciumentos dos confrades, os terciários de Vila Rica (antigo nome de Ouro Preto) pediram-lhe para
remanejar a fachada de sua igreja para que superasse em magniﬁcência a que acabava de desenhar. Isso
o conduz a reconstruir a porta. Concebe-a como um elemento integrado ao esquema ornamental da
fachada. Orna-a com uma rocalha enlaçando um brasão. Sobrepuja a nova porta com uma eﬂorescência de volutas, conchas, guirlandas e anjos alados. Faz mais do que coroar a porta, abraça-a. Esta porta
está menos ornada que a do desenho de São João del Rei “onde cada inﬂexão da linha corre... adiante
daquela que vai lhe responder e onde tudo se fecha harmoniosamente sobre um vazio interior”: a porta.
Germain Bazin signiﬁca em duas frases a diferença: “A decoração do corpo da fachada de São João del
Rei é ainda um ornamento da portada; em Ouro Preto, a própria portada é um elemento da composição
decorativa”23. Não signiﬁca dizer que em Ouro Preto o partido decorativo predomina e recalca a função
arquitetural mais do que a ilustra? É em todo caso o que sobressai da descrição de Germain Bazin: “Sobre
a chave do arco mistilíneo, fortemente realçada por um buquê de três cabeças de querubins, o artista
ergueu magníﬁco motivo do brasão duplo com asas de Seraﬁm, encimado pelos braços em cruz de São
Francisco e de Cristo, servindo de pedestal a um medalhão contendo a Imaculada Conceição; a coroa
fechada completa o conjunto. Essa disposição em camadas sobrepostas faz-se com naturalidade, como o
desenvolvimento harmonioso de um tema melódico”24.
Na realidade, o essencial, o decisivo não é o tema decorativo. Até aqui era em direção ao medalhão
de São Francisco que convergia toda o ordenação da fachada. Determinava o acento tônico. O remanejamento de 1774 não transporta o acento sobre um novo motivo. Inverte-o. O motivo verdadeiro, no
sentido do que se move, não é outro tema. Não é temático. O movente é a superfície nua da parede que
aviva e espacializa o jogo rítmico dos vazios e dos cheios. O novo ornamento da fachada não tem a exuberância da decoração projetada, alguns meses antes, para a igreja de São João del Rei. Aleijadinho reduziu
o efeito rocalha, menos recortada e com menos relevo que no Carmo de Sabará ou no Carmo de Ouro
Preto. Apresenta superfícies nuas que não são vazios intervalares, mas zonas de brilho. São vazios ativos
cuja eﬁcácia é a das minorias ativantes e que estão em ressonância com o vazio tenso da parede cheia de
luz. O contraste dos vazios e dos cheios induz na superfície mural variações de irradiância cuja integração
rítmica implica um espaço efusivo.
Não se trata de um acidente feliz, mas de uma aﬁrmação arquitetural, como mostra a decisão tomada
em 1774, de recuar as janelas para o exterior (solução criticada por Germain Bazin). Por este deslocamento Aleijadinho integrou-as numa seqüência de planos: a porta, as janelas da fachada, os fragmentos
de arquitraves e as aberturas laterais, cheias de sombras, torres. Esta seqüência suscita por contraste uma
sucessão de vazios agudos irradiando uns nos outros.
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Cheios: as sombras interiores preenchendo as aberturas das torres. Cheio fechado: a porta e as folhas
de janela concentram em fachada suas cores sombrias e quentes, extratensivas. Vazio: o branco das paredes. Os cheios não se destacam dos vazios. Os dois opõem-se e atraem-se como Yin e Yang. Sua oposição
não põe em debate momentos desunidos. Estão ligados por uma onda de espaço que anima a energia
difusiva dos momentos intermediários. Entre eles intervêm momentos de forma e cor: pilastras, arcos,
vãos, frontispícios, medalhões, de um ocre marrom claro que na vizinhança dos brancos e dos negros,
determinam tensões. Estas não são isoláveis, implicadas que estão nas modulações que espacializam toda
a superfície do edifício. Através dos contrastes de vazios e cheios, de luz e sombra, que são os tensores do
ritmo, o espaço desdobra-se em si mesmo. Não de maneira indiferente, mas no sentido da verticalidade e
da extensão: verticalmente, por pulsões rápidas dos vazios em ascensão reta até o frontão; diagonalmente,
em ascensão oblíqua – os vazios irradiando uns nos outros e religando assim, numa tensão de luz perpétua, a seqüência descontínua dos cheios. É aí onde executa a obra prima de ornamentista que Aleijadinho
se revela arquiteto.
Eis o mais notável: a superfície é em relação à luz ao mesmo tempo receptiva e ativa. Acolhe a luz
e simultaneamente a luz emana de si. O quociente de profundidade e o gradiente de abertura coincidem
num só espaço. O corpo do edifício não se inscreve no espaço; não é delimitado por uma superfície envolvente deﬁnindo a forma. Mas a forma é o lugar de encontro deste corpo e do espaço com o qual está em
incidência interna recíproca.
Encontro não é contato, mas co-nascimento em toda a profundidade de dois espaços que nascem ao
mesmo tempo que o encontro. A forma é o lugar e a gênese do que só nela advém. É o ritmo do evento
que constitui a revelação da igreja diretamente sobre o advento do céu. O espaço da igreja não é volumétrico, mas volúmico. É a unidade integrativa de campos pré-espaciais cujos gradientes de abertura e profundidade, dependendo dos vazios e cheios, das luzes e sombras, opõem-se e atraem-se. Nele mudam-se.
A gênese do espaço é uma com a distribuição rítmica da luz. O frontispício seria apenas uma fronte sem
rosto, sem interioridade nem abertura, voltado à irrealidade ﬁxa do plano, se a irradiância luminosa de
todas as superfícies nuas, planas ou curvas não mantivesse um mesmo espaço ótico, no qual a evidência
da fachada extasia-se na ascendência das torres.Toda a parte avançada do edifício exalta-se com a ascensão.
As pilastras, paralelas às colunas da fachada, mas cujo elã ultrapassa-as, levando-as além de si mesmas.
Liberam a elevação do frontispício do limite do frontão. Da mesma maneira, em visão lateral, as variações
da luz determinadas pela disposição e pela proporção das aberturas ordenam-se em ondas rítmicas cujas
torres são os centros de atração em posição de dominante, não de tônica.
Esta visão sem dúvida só é concedida a quem é capaz de receptividade aberta. É onde se desvenda
o caráter excepcional da igreja, que, no momento em que a culmina, abre a surpresa do além de expectativa. A maior parte dos que se acham, por encontro, em sua presença são apanhados pela simplicidade
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irradiante do aparecer antes de ter acionado um sistema qualquer de referências culturais ou turísticas. O
encontro coloca à margem todo projeto. Quem descobre a igreja São Francisco na surpresa do momento
aparicional participa do ritmo segundo o qual abrindo-nos a forma abre-nos o céu. Este deixou de existir
no em frente, no exterior do edifício, no espaço arredor. Participa ao encontro deles que “nasce ao mesmo
tempo em que eles”. Co-nascem um com o outro e o ritmo do co-nascimento é gênese do presente isto
é da presença que tem que estar no ritmo que somos.
Nossa presença à igreja e nossa presença ao espaço são uma, porque mantidas pela mesma onda
rítmica. Este ritmo não pertence ao edifício nem ao espaço exterior. Repousa sobre nada de ente. Só
procede de si. Como todo ritmo exclui todo limite e não se bloqueia nunca em si por preenchimento.
Nem o espaço da igreja nem o espaço do céu têm limites assinaláveis. Não têm em si mesmos os pontos
de acumulação e cada ponto de um está em vizinhança com todos os pontos do outro. Cada um é um
aberto e o encontro é ele próprio um aberto. Mas este aberto não tem complementar fechado porque
implica o vazio como plenitude, que anti-destinalmente abre.
Abrir o vazio ao clamor do Aberto é o peculiar à arte de Aleijadinho nas obras extremas que conﬁrmam os profetas de Congonhas do Campo.
*
*

*

O conjunto do Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas do Campo tem a unidade de uma aparição
indecomponível que abre, num espaço único, em tonalidade trágica, o espaço da paisagem e o espaço
monumental.
Entendemos “paisagem” no sentido mais estrito, absolutamente não turístico. De uma paisagem,
com efeito, não se poderia dar a volta. Não é lugar nem espetáculo. Só temos acesso na medida em que
nela nos perdemos, perdidos do mundo inteiro. Onde estou na paisagem? No único aqui envolvido por
um horizonte que só existe aqui. O espaço da paisagem é sem coordenadas nem apoios. É um lugar sem
lugares. Nele mergulhados deixamos de ser seres históricos, objetiváveis no tempo da história ou no espaço geográﬁco. O espaço da paisagem abre-se no retiro do mundo. No espaço monumental, pelo contrário,
não somos errantes. Determinamo-nos cada vez a partir das estruturas, que são as verdadeiras coordenadas de nossa presença no mundo. Ora, para quem, em Congonhas, avança da via crucis à igreja, esta
diferença de espacialidade resolve-se na unidade de uma experiência sensível e espiritual própria ao lugar.
Como o espaço da paisagem e o espaço arquitetural e plástico conﬂuem num único espaço de presença?
O espaço da paisagem é o de nosso despertar a algo como um mundo. “nem o mundo está no espaço. Ao contrário, o espaço está no mundo na medida em que o ser-no-mundo constitutivo da presença
HENRI MALDINEY e NELSON AGUILAR

153

Foto: Nelson Aguilar

O conjunto do Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas do Campo/MG

154

BARROCO 19

já descobriu sempre um espaço” 25. “O espaço”: não quer dizer um fragmento de extensão exibido partes
extra partes. Nem mesmo propriamente o espacial: “spatium” em latim (=espaço de tempo) evoca uma
tensão como a palavra de mesma raiz “spes”: esperança, espera. Abrir o espaço é abrir à presença um lugar
onde estar ao pé... do que não é posto a descoberto, mas que se esclarece nessa espera, na abertura. Nesta
abertura o espaço enquanto puro onde permanece sem situação, em recuo a toda ordenação métrica de
localizações. Está aquém de toda geometria. Ora, a arquitetura e a escultura assinalam e aprestam o onde.
Fazem um lugar. Nisso transcendem o espaço a um mundo, de que instituem a topologia segundo seu
modo próprio. Qual lugar é-nos aberto por Bom Jesus de Congonhas?
A via crucis que sobe entre os Passos não conduz, como em Braga (Portugal), para além da escadaria
dos Cinco Sentidos e através de uma ﬂoresta de símbolos, à celebração gloriosa de uma Imago Mundi
onde se conclui em apoteose o tema universal da montanha santa. Em Braga tudo está englobado na
dimensão divina da redenção: “... a história cristã, o mundo pagão, a natureza humana representada pelos
cinco sentidos – (...) - o cosmos, lembrado pelo labirinto, pela alusão feita aos astros, e a contribuição da
própria natureza, admirável neste lugar: as árvores, o céu e ﬁnalmente, a água que – (...) – contém em si
mesma a própria virtude do elemento puriﬁcador, mas representa, por outro lado, o sangue de Cristo”26.
Em Congonhas, nada desta reconciliação cósmica. Da via crucis, os olhos levantados à igreja, que vemos?
A impressão é tão nua, tão abrupta, de tal maneira absoluta, que as fotograﬁas, por sua própria ﬁxidez,
conservam a experiência. A igreja e o terraço impedem o olhar insuperavelmente. Não barram o horizonte, anulam-no. Constituem um limite absoluto depois do qual não há nada. Nem mesmo o céu. Pois
pertencem com ele a um único espaço em tensão na planitude da fachada da igreja e da frente do céu:
o espaço do longínquo, no qual não há mudança de distância, mas somente mudanças de grandeza. Na
medida em que avançamos, a igreja e o terraço não se tornam mais próximos de nós: crescem e estendemse no lugar. Isto deve-se à maneira como comunicam com o céu. Não se destacam nem se aprofundam.
Estão nele inscritas.
A inscrição de uma arquitetura e de uma escultura no espaço sensível preocupara Aleijadinho quando, em 1774, desenhara o frontispício da igreja franciscana de São João del Rei. Nesse projeto, escreve
Germain Bazin, São Francisco “vive, realmente, numa espécie de monte Sinai: sobre o azul-cobalto do
céu brasileiro, como não teria sido (se o projeto não tivesse sido desmantelado pelo construtor) esta visão
de Alverne, realizada pelo ‘Michelangelo dos trópicos’!”27. Em Congonhas, o céu não está sempre azul
cobalto. É amiúde percorrido por nuvens como das três vezes em que estive. Em todo o caso, a igreja
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de torres quadradas não se destaca sobre ele. É o espelho de sua luz. Tanto as nuvens brancas estão em
ressonância com os brancos da fachada e dos muros do terraço, enquanto o fundo cinza-azul comunica
diretamente com as cores das pilastras, do escudo do terraço, da rocalha da porta e dos ornamentos do
frontão. Tanto as nuvens, mais sombrias, passam na cor dos ornamentos, enquanto que os rasgos mais
claros do céu colocam-se no tom das superfícies brancas. Por este jogo de ressonâncias cruzadas, a igreja
passa no céu que se coloca acima de si. O olhar está suspenso nesse limite. Para além deste ﬁm de mundo
sem detrás, não há... nada. Não nos é mais endereçado e não nos faz nenhum aceno. Enquanto que em
Ouro Preto a fachada de São Francisco procedente do corpo da igreja avança-se para o acolhimento, aqui
somos confrontados a uma espécie de espaço mural, injustiﬁcável tanto quanto irrecusável, e que não faz
caso de ninguém.
De Ouro Preto a Congonhas, a presença que somos faz a experiência de duas relações contrárias:
as que, na mesma época na Europa, provocavam uma ruptura na espiritualidade poética e religiosa de
Hölderlin. Acabava de concluir o poema “Assim como em dia santo...” por este aviso aos poetas:
“Mas a nós cabe, sob as trovoadas do deus,
Ó poetas! Permanecer de cabeça descoberta,
E com a própria mão agarrar o raio do Pai,
O próprio raio, e, oculta na canção,
Oferecer ao povo a dádiva celeste”.
Mas de repente a verdade inverte-se e a poesia acaba por uma brutal palinódia:
“Ai de mim!
E se eu disser,
Que me aproximei pra contemplar os Celestiais,
Eles mesmos me precipitam fundo pra entre os vivos,
A mim falso sacerdote, para as trevas, para que eu
Cante aos que queiram aprender a canção de aviso”.
“Pobre de mim e então eu disse, e bem perto esteja eu de olhar os deuses, eles mesmos a mim, profeta
falacioso, eles às trevas me desceram, pra que o cantar reparador e magistral ensine”28.
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Aleijadinho não foi o mestre de obras em Congonhas – nem da igreja nem do terraço nem da via
sacra. Mas apanhou com acuidade extrema o espírito do lugar – que a estatuária revelou e revela ainda
para si mesmo, porque encarna na pedra o sentido avisador do espírito profético.
No alto da colina, fechando o mundo numa última lonjura, a fachada da igreja e os muros brancos
do terraço têm a evidência intangível e propriamente incontornável de uma miragem. As estátuas dos
profetas dão-lhe corpo e mudam o estranho em mistério. A escultura de Aleijadinho não se substitui nem
se sujeita a esta arquitetura. Realiza-a ultrapassando. Fielmente livre. É assim que algumas das estátuas
não estão estabelecidas sobre as bases previstas pelo arquiteto: os pedestais de Abdias e de Habacuque
estão deslocados ao centro. Estas modiﬁcações aparentemente leves são de fato decisivas, pois Abdias e
Habacuque são os ordenadores do espaço. Em primeiro plano, sobre a parte mais alta do muro, cada um
a seu lado, quase na extremidade do terraço, são, de todos, os mais comprometidos no céu. O corpo está
inclinado ao centro, onde a decalagem dos pedestais recolhe-os ainda, enquanto que ao exterior um dos
braços, levantado e afastando-se do corpo, clama ao céu num gesto dedicatório. São assim os ajuntadores
do espaço, no qual, eleva-se o tremor vertical das outras ﬁguras proféticas.
O que, então, neste espaço, une os doze profetas? Não é verdade que participam, como se disse,
de uma espécie de balé sacro. Nenhum esquema coreográﬁco não os liga. Também não formam um
conjunto fechado, ordenado more geometrico às linhas de fuga e de inclinação das escadarias e dos muros
como em Bom Jesus de Braga. Estas ﬁguras surgem uma a uma. A presença de cada uma é tão impregnante que refunda todo o espaço, que à aparição desértica de sua forma vertiginosamente freqüentamos.
Comunicam entre si, contudo surdamente. Cada uma focaliza não um espaço marginal próprio a si, mas
a zona longínqua de uma presença de ausência que, no instante em que uma se sub-roga à outra, não
muda nem se repete, mas se conﬁrma.
Onde o olhar se repousa, uma se levanta sem ter sido pressentida e, uma vez descoberta, parece estar
lá depois de sempre. Cada estátua? Não. Pois esta palavra já está errada no que evoca uma representação.
Espontaneamente somos levados a dizer: cada profeta... Porque estas formas emergem a si mesmas como
outras presenças. Testemunhas paralelas, formam uma assembléia cuja realidade funda-se sobre a presença
de cada uma. É dizer que cada uma, na maneira de ser, ultrapassa os limites da individualidade. E, contudo não são os protagonistas de uma ação concertada. Estes profetas não são personagens, mas ﬁguras. O
único ato é de ser e de ser aí, destinalmente, o que são. O que se impõe na medida em que o olhar passa
de uma a outra é – no mesmo lance – a gratuidade da presença sucessiva e a necessidade da convocação.
Cada um está lá para nada... Mas todos para o Nada. Cada um ergue-se da estância da solidão. Mas – é
justamente por onde comunicam – a solidão de cada um está em exposição no deserto de todos.
Essa ambigüidade não vem de uma impressão subjetiva. Está fundada na constituição da obra. O
que faz a pregnância, a solidez inesquecível de cada estátua é o modo de construção – cuja originalidade é
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a do originário. “Se as artes arcaicas, as artes primevas e os períodos primitivos das artes eruditas, escreve
Claude Lévi-Strauss, são os únicos que não envelhecem, devem-no (...) ao emprego, que procuram tornar
integral, do dado bruto como matéria empírica de uma signiﬁcação”29. O dado bruto, aqui, são os blocos
de pedra-sabão extraídos assim como estavam na terra e não talhados numa pedreira. Superpostos por dois
ou três e dispostos sobre o terraço, evocam já, por si mesmos, como em outros lugares pedras levantadas
ou grupos de menires, presenças. São assim uma matéria empírica não – para falar justo – de signiﬁcação,
mas de signiﬁcância. E da primeira que seja: que é de aparecer como seres. Aleijadinho busca e consegue
dar o emprego integral, por uma técnica de escultura que respeita e aviva a massividade: é, com efeito, a
partir da massa que estas esculturas ex-istem. Germain Bazin expõe assim a técnica nova de Aleijadinho:
“... a imaginação e a mão de Antonio Francisco Lisboa movem-se facilmente nas inﬂexões, nos retorcidos,
nos turbilhonamentos das formas as deformações, nas acentuações” próprias à arte rococó, desta vez, por
uma volta singular, “martelando as passagens, constrói a estátua plano por plano” 30. Sim. Não porque
“concebe o espaço como um meio heterogêneo e descontínuo”. Mas porque descobre esculpindo o que
sem dúvida a existência lhe ensina: descobre que a forma surge a partir do bloco ao qual propicia a saída,
como a existência a partir do fundo, o qual só é fundo assumido por ela. A monumentalidade da estátua,
no sentido próprio da raiz men: lembrar-se, guarda em si a memória do bloco; não porque o lembra, mas
porque o solicita para tomar rosto, no sentido da célebre fórmula de Aristóteles: “A natureza contém em
si, tomando nascimento em si, de que surgir num novo rosto”.
Que sobre o terraço de Matosinhos a pedra tome rosto é o que produz às vezes de noite a inquietante
estranheza; e por pouco que de dia o olhar se aprofunde nela, torna-se de uma alteridade tão próxima que
inquieta nossa identidade. Toma rosto a partir de si mesma e não a partir de um modelo, ideal ou real,
que imitaria. Por não a ter visto, muitos passaram ao largo da obra. Assim os que censuram nas estátuas do
terraço erros, imperfeições, descasos no detalhe. Por exemplo, na estátua de Isaías, um defeito de proporção
entre a parte superior e inferior do corpo ou o escorço exagerado de um braço. Assim procedendo referem-se
a um modelo dado in absentia. Ora, numa obra de arte não há detalhes e nada está dado in absentia.
Aleijadinho não fabricou imagens. Conduziu a matéria a uma forma que a individualiza dando-lhe
porte. Nestes blocos de pedra descobre uma nova matéria que fala ao espírito e cujo sentido latente exige,
para aparecer, uma técnica inteiramente diferente que a dos relevos de Ouro Preto ou das esculturas em
madeira dos Passos. Dobras de vestimentas, torçais de barba, dedos, faixas de ﬁlactérios não são em primeiro lugar descritivos. São momentos de forma. As dobras não se relacionam diretamente à túnica ou ao
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manto; compõem um conjunto animado de ondas curtas e duras, ﬂuxos, ziguezagues, sulcando a matéria.
Todas as linhas de talha, as saliências, as reentrâncias, as planuras aﬁrmam-se por planos, que estão em
tensão mútua. Estes planos são deﬁnidos por formas trilhando o próprio caminho: momentos rítmicos.
Resulta que o ritmo da obra, unidade integrativa de todas as tensões formais é o gerador de um espaço
único. A obra surge do espaço que abre. Assim cada ﬁgura interioriza o bloco interiorizando-se em si.
Todas se mantêm de pé um tanto curvadas, uma adiante, outra atrás, mas sempre, mesmo vacilante como
Jonas, trazendo de si mesma um só elã interior: ex-iste.
Existir é um verbo exclusivamente ativo e designa um processo que se cumpre a partir do sujeito mas
fora de si. É o próprio sentido da presença. O que nas ﬁguras de profeta responde à dimensão paradoxal
da existência? Pode-se tentar apreendê-lo interrogando os gestos, as atitudes, as expressões? Mas o braço
levantado de Abdias ou de Habacuque não é um gesto de ameaça. E que exprimem os rostos de Jonas e
de Daniel? Uma tal presença de ausência – que as palavras não podem dizê-la. Uma signiﬁcância insigniﬁcável. Os profetas de Aleijadinho não fazem signo. Não são signos, mas formas. Um signo signiﬁca.
Uma forma signiﬁca-se. Signiﬁcando-se signiﬁca algo do mundo aberto.Qual mundo aqui?E, sobretudo,
trata-se da abertura de um mundo A impressão que suscitam em nós as ﬁguras proféticas tem algo de
irredutível a tudo, que as coloca fora do alcance do espírito rococó – fosse o da arquitetura e da obra
ornamental do próprio Aleijadinho. Germain Bazin evoca “o arrebatamento da inspiração barroca domina os profetas de Congonhas”31, “um sopro mais profundo anima-os, porém, um instinto que dá ao estilo
oratório do barroco uma força de convicção retirada da fé das velhas idades”. Mas o que há claramente
nessa profundidade? As estátuas dos profetas diferem radicalmente das cenas evangélicas – mais dramáticas que trágicas – dos Passos. Aleijadinho encontra o espírito do Antigo Testamento perdurando da mesma
maneira no Novo. Os profetas não se assemelham aos que Claus Sluter revestiu com a dignidade dos
patriarcas na Cartuxa de Champmol, nem aos de Moissac cuja ﬂexibilidade de dançarinos enlaça-se aos
pilares do pórtico. Também não respondem à imagem que dá a catequese e a teologia corrente da época.
O espírito, todavia, está próximo da dura espiritualidade mística do século XVIII exigindo o completo
despojamento da alma e o encontro de Deus no Nada. Na Idade Média, além disso, a profetologia ﬁlosóﬁca dos árabes e dos judeus identiﬁcara profeta e místico. Esta identiﬁcação é certamente falsa. Mas não
se poderia negar, entretanto, que o profeta escolhido por Deus para ser o vaso de sua mensagem possua
uma experiência direta da divindade. O que lhe confere ao mesmo tempo uma autoridade religiosa e uma
aura de escândalo. Como atestam as resistências que Isaías, Amós ou Jonas opõem à investidura. “Era
pastor, diz Amós, depois fui feito profeta”. Isto não sem debate: “Não sou profeta nem ﬁlho de profeta.
Sou pastor cultivador de sicômoros”.
31

Ibidem. p. 275; p. 324.
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Entre a mensagem, de algum modo exotérica, inscrita nos ﬁlactérios e redigida por um clérigo que
extrai citações amiúde aproximativas, no texto sagrado, e a tonalidade signiﬁcante das ﬁguras proféticas
esculpidas por Aleijadinho a distância é tamanha que supõe um salto. E não é pouco motivo de espanto
constatar que Aleijadinho alcançou o sentido real do espírito profético. Apanhou o que, na condição de
profeta, ultrapassa a identidade da pessoa, a saber, a peculiar existência profética voltada, em sua própria
fala, à linguagem de uma consciência de si estranha. Esta consciência de si que não é a da pessoa circula
através da comunidade de todos. Pois do que se trata enﬁm? De uma obra. E o que dizemos deve nela
estar fundada.
Ora, a obra de Aleijadinho no Bom Jesus de Matosinhos não é uma série de estátuas justapostas.
Sobretudo a distribuição no espaço que abrem nada tem a ver com o esquema decorativo que regula o
traçado das escadarias e das paredes. Trata-se de uma obra monumental – que se serve, portanto de todo
o espaço, de que Aleijadinho fez o lugar de uma assembléia. É com esta, efetivamente, que se depara
aquele que avança subindo ao longo da via crucis, e é o espaço inteiro, lá em cima, que o aguarda. Mas
a experiência exercida não é contínua. É percorrida de ondas críticas, de tensões que abrem e fecham
como comporta, para quem se entrega, o longínquo. É a marca dos profetas de Congonhas de se impor
numa evidência longínqua, que se abre e se fecha sem se aproximar. Cada um aparece ao longe como
uma forma obsedante e preste a desvanecer-se no vazio. Na medida em que o olhar procura reuni-los, o
último se ausenta quando o outro se apresenta. Cada um aﬁrma-se na surpresa de sua estatura. Mas outra
surpresa apaga a primeira. Entrementes a evidência irrecusável do plano dos muros e do céu incessantemente reaviva-se, de forma em forma, a um outro ponto de irradiação. E o que era o ponto-fonte do
espaço torna-se instantaneamente o ponto cego em cuja vizinhança o real é mais sensível. Esta desaparição tem um sentido. Estas ﬁguras desaparecem direto sobre o vazio que manifesta a própria aparição. A
contradição imanente às aparições, cuja existência consiste em se trazer e estar em ultrapassagem de si,
resolve-se no que é uma ultrapassagem a nada: ultrapassam-se ao Nada. Quem as vê, vê o céu. Vê-as no
céu. O céu envolve tudo: muros, igrejas, estátuas. Mas qual céu? Sem horizonte, sem atrás, sem reserva.
O céu vazio. A fronte voltada a nós do santuário e do céu é a de um deserto. Todas as ﬁguras dos profetas
estão encostadas no vazio do céu ou da igreja – é o mesmo vazio do longínquo sem distância. Verticais as
ﬁguras emergem, ao Vazio, ao Nada. Os corpos animados, contudo falam. A emersão é proferição pura.
Toda emersão é um clamar para além de si. Mas onde nada está em vista, clama no vazio, com um clamor
que o vazio não pode conter: um clamor a se abrir.
É o sentido mesmo da palavra profética de não ter apoio no mundo e estar originariamente deslocada. A imobilidade tensa dos profetas, a torção de Ezequiel, a inﬂexão de Jonas, o gesto de Abdias e de
Habacuque, o rigor das dobras das vestimentas e, sobretudo o suspense da junta sem ajuntamento, em
vigilância sobre nada, são momentos paroxismais. Entre os vetores pulsionais o vetor paroxismal é aquele
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que marca a constituição epilética, que caracteriza o homo sacer, cujo tipo acabado é o profeta. O epilético
é expropriado da lei. Mas pode responder a esta expropriação pela promulgação de uma nova lei. Assim
São Paulo opunha à lei do rigor, que é causa do pecado, o reino da graça. Os profetas de Aleijadinho não
promulgam leis novas. Situam-se aquém da lei, no vazio. Que Aleijadinho tenha exprimido no estado nu
o sentido do profetismo, tive a conﬁrmação lendo a frase de André Nehar na Essência do profetismo: “O
profeta assume o encontro de Deus no vazio. Entre ele e o momento do encontro não há rigorosamente
nada – nada de decisivo, de preparatório, de causativo”. Sem apoio no mundo, os profetas não têm apoio
no tempo. Não mais do que tem na história da arte a estatuária de Aleijadinho. Eis porque resiste ao
tempo. A relação da pedra à forma humana nos profetas de Congonhas tem um homólogo na visão de
Ezequiel, transportado num campo de ossadas... “Profetiza sobre esses ossos para que se tornem homens”.
É neste sentido - levando em consideração, de uma parte, o que é a primitividade na arte, de outra, do
que é o sentido do espírito profético -, que se pode dizer, que se deve dizer dos profetas de Congonhas:
Aleijadinho esculpiu-os profeticamente.

Henri Maldiney
em Congonhas do
Campo/MG
HENRI MALDINEY e NELSON AGUILAR

161

Nota sobre Henri Maldiney
Henri Maldiney atravessou o deserto durante os anos setenta e oitenta, quando a semiologia da arte
e o legado da escola de Frankfurt disputavam a hegemonia no campo da estética. Longe dos signos e da
sociologia, o ﬁlósofo atém-se à observação direta da obra de arte.
A partir de 1976, para assistir a seus cursos, realizava o percurso inverso ao habitual: residente em
Paris, ia a Lyon para aprender a ver. Não fazer a peregrinação signiﬁcava perder a ocasião de perceber
porque Cézanne é o último artista bizantino, como Yves Klein enfrenta o nada a partir do monocrômico,
de descobrir o alcance da produção plástica dos doentes mentais, de escutar as análises minuciosas da
Marquesa de la Solana de Goya. A sala estava sempre cheia.
É difícil avaliar as conseqüências de seu trabalho. No entanto, curadores começaram a prestar a atenção em alguns artistas, seu pensamento marcou gerações de estudiosos de ﬁlosoﬁa e de história da arte.
Os efeitos de seu ensino são inesperados, pois cobre um campo considerável do conhecimento: a ﬁlosoﬁa
grega (e além: põe lado a lado “Os sete contra Tebas” de Ësquilo e o “Bhāgāvād Gitā”), a antropologia
fenomenológica (dando atenção especial à análise existencial de Ludwig Binswanger e à doutrina das
pulsões de Leopold Szondi) e a poética, autor de memorável estudo sobre Francis Ponge.
Testemunhei o primeiro impacto que a igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto teve sobre
Maldiney. Literalmente tremia, mal acreditava no que via, balbuciava palavras. Não descansou enquanto não se documentou sobre Aleijadinho. “De longe, é a melhor coisa que Germain Bazin produziu”,
disse, referindo-se às obras que o museólogo francês dedicou ao barroco brasileiro. Quantos visitantes
ilustres não percorreram os caminhos coloniais sem deixarem pistas! Em 2000, ao publicar a última
coletânea, “Abrir o nada, a arte nua”, lá estava o ensaio sobre o artista mineiro onde reconstitui a gênese
de seu espanto. Quando propus a tradução desse texto para a revista Barroco, no último verão europeu,
Maldiney consentiu, feliz diante da possibilidade de publicá-lo em veículo tão aguçado.
Nelson Aguilar
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A Imaginária Religiosa em Minas Gerais
MYRIAM ANDRADE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Este texto é dedicado à memória de Orlandino Seitas Fernandes.

N

o panorama das escolas brasileiras de imaginária sacra setecentista, Minas Gerais sempre
ocupou situação de destaque, em virtude do Aleijadinho, seu artista maior, reverenciado em
prosa e verso em incontáveis publicações. Entretanto, pesquisas recentes viabilizadas pelo
Inventário de Bens Móveis e Integrados do IPHAN1 e incentivadas pelo CEIB2 vêm revelando uma série
de outros escultores de primeira grandeza que atuaram na região nos séculos XVIII e XIX, deslocando do
Aleijadinho o enfoque quase exclusivo das atenções. Antônio Francisco Lisboa foi certamente a “estrela
alfa”, mas não uma estrela solitária num “céu desprovido de luzeiros”, como já advertia Orlandino Seitas
Fernandes há 40 anos atrás3, fruto de uma época e de um meio social determinados, a antiga Capitania
das Minas do Ouro, no período áureo de seu desenvolvimento cultural e artístico.
Condições excepcionalmente favoráveis viabilizaram este desenvolvimento, propiciado pela riqueza
econômica e estimulado por uma forte concorrência abrangendo, tanto a encomenda das obras quanto
a sua execução. No primeiro caso as irmandades, principais clientes da encomenda artística no período e
no segundo os escultores, também chamados de “imaginários” e “santeiros”, bem como os pintores e os
douradores, reunidos em categorias diversas dos chamados “ofícios mecânicos”. Observe-se que os escultores incluíam-se na categoria genérica dos “entalhadores”, já que com frequência a confecção das imagens
dos retábulos era feita pelos mesmos proﬁssionais responsáveis pela obra de talha.
1
2

3

Executados em convênio com a Fundação VITAE, entre os anos de 1988 e 1998, com cerca de 200 volumes editados.
CEIB – Centro de estudos da imaginária brasileira, criado em Belo Horizonte em 1986. Publica trimensalmente um Boletim
distribuído gratuitamente aos associados e a Revista “Imagem Brasileira”, com dois números publicados e um terceiro no
prelo.
Conferência pronunciada no Sesquicentenário de Antônio Francisco Lisboa, na Escola de Arquitetura da UFMG, Belo
Horizonte, no dia 17-11-1964.
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A expansão das irmandades na antiga Capitania das Minas do Ouro, condicionada a fatores históricos especíﬁcos como a proibição das Ordens Religiosas e o processo de urbanização acelerado, são fatos
históricos conhecidos, que em época recente vem sendo explorados em profundidade por historiadores
dentro e fora do círculo da Igreja Católica4. Menos estudado é o tema dos ofícios mecânicos, até hoje
restrito às publicações de Salomão Vasconcelos e Caio Boschi5. Restam indecisas, por exemplo as fronteiras entre as diversas categorias de trabalho dos proﬁssionais da madeira, não tendo sido esclarecida, entre
outras, a questão da obrigatoriedade das licenças para imaginários e santeiros. E continuam inexistindo
estudos analíticos que relacionem, tanto as irmandades clientes quanto os oﬁciais executores a obras especíﬁcas de arquitetura, pintura e escultura, incluindo a última a talha dos retábulos e sua imaginária.
Ainda não foram investigados também, temas importantes como o dos partidos arquitetônicos
especíﬁcos das igrejas de uma determinada irmandade, sua iconograﬁa própria e as modalidades da
distribuição das imagens e pinturas nos espaços internos das igrejas. E com relação aos executores, predomina a tendência da atribuição extensiva de obras a artistas já conhecidos como o Aleijadinho e mais
recentemente o Mestre de Piranga e Francisco Vieira Servas, que seria importante contrapor à questão
da formação das oﬁcinas e distribuição do trabalho nas mesmas, para determinação das características
regionais e locais das imagens produzidas.

A situação da encomenda. O religiosismo mineiro e a ação das irmandades.
Tendo em vista a ausência em Minas, tanto de colégios jesuítas como de fundações conventuais das
Ordens beneditina, franciscana e carmelita, que deram a tônica à expansão do catolicismo nas regiões
litorâneas, a quase totalidade das igrejas construídas na região na época colonial tem em sua origem
associações de irmandades ou ordens terceiras. Até mesmo as igrejas matrizes, diretamente subordinadas
à administração central eclesiástica, dependiam das Irmandades do Santíssimo Sacramento e do Santo
Padroeiro para sua ediﬁcação e promoção do culto. Estas duas irmandades principais tinham espaço
próprio na capela-mor, cujo retábulo era destinado à exposição do Santíssimo Sacramento no topo do
trono, ﬁcando a imagem do padroeiro na base, em posição central. Observe-se que a presença eucarística

4
5
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Ver HOORNAERT, Eduardo et al. História da Igreja no Brasil, primeira época. Petrópolis: Vozes, 1977; BOSCHI, Caio. Os
leigos e o poder. Irmandades leigas e política colonizadora em Minas Gerais. São Paulo: Ática, 1986.
VASCONCELLOS, Salomão. Ofícios mecânicos em Vila Rica durante o século XVIII. In.: Revista do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional. Rio de Janeiro, 1940, nº 4, pp. 331-360; BOSCHI, Caio. O Barroco Mineiro. Artes e trabalho. São Paulo:
Brasiliense, 1988. Ver mais recentemente dissertação de mestrado de Célio Macedo Alves. Artistas e irmãos: o fazer artístico
no ciclo do ouro mineiro. São Paulo: USP/ Faculdade de filosofia, letras e ciências sociais, 1997.
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no camarim6 deu origem à tipologia dos “anjos adoradores” ajoelhados nos nichos laterais, a exemplo dos
que integravam os retábulos das Matrizes do Pilar de Ouro Preto (Fig. 01) e Nossa Senhora da Conceição
de Catas Altas, atualmente expostos nos Museus do Carmo e Inconﬁdência de Ouro Preto.
Nos retábulos da nave distribuíam-se as demais irmandades “erectas” nas matrizes, sendo os primeiros, junto ao arco-cruzeiro, reservados às irmandades de Nossa Senhora do Rosário (lado do Evangelho) e
São Miguel e Almas (lado da Epístola). É interessante notar que ambas as devoções desenvolveram-se em
Portugal no ﬁnal da era medieval, São Miguel divulgado pelas confrarias e Nossa Senhora do Rosário pela
Ordem Dominicana, que nela encontrou sua bandeira mariológica especíﬁca em contraposição à Virgem
da Conceição franciscana. Um grande número de devoções especialmente prezadas em Minas Gerais tem
efetivamente raízes medievais, sendo importante analisar também sob este prisma as fontes do religiosismo mineiro, geralmente estudado apenas sob a ótica da Contra Reforma tridentina.
O sintoma mais evidente é a base popular do catolicismo implantado na região das minas, onde,
ao contrário das pregações oﬁciais dos missionários ligados às diversas Ordens religiosas, a religião penetrou diretamente, como uma rotina da vida cotidiana dos próprios povoadores. Em suma, a natural fé
portuguesa, com seus santos tradicionais, “uma fé simples e clara como as ermidas de Portugal” na feliz
expressão de José Ferreira Carrato7, ermidas estas que encontraram sua tradução colonial nas capelinhas
mineiras dos primeiros tempos do povoamento. Mas além da simplicidade e clareza dos partidos construtivos, outras analogias poderiam ser apontadas nestas construções à margem do poder oﬁcial da Igreja,
levantadas por iniciativa popular tanto em Portugal quanto no Brasil. Entre outras as soluções pitorescas
para a colocação dos sinos, das sineiras incrustradas nos telhados, à torre isolada da fachada e para as quais
não se encontram modelos na tratadística, repetidas de forma aparentemente espontânea dos dois lados
do Atlântico. E entronizadas nos retábulos, imagens devocionais similares de tradição medieval, como
Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Leite,
São Miguel, São José, São Sebastião, São Roque, Santana, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Catarina de
Alexandria, Santa Cecília, São Jorge e Santas Mães.
Entre as devoções populares portuguesas que passaram para as colônias do Ultramar juntamente
com os colonos emigrados, incluem-se em caráter excepcional santos de ordens religiosas de prestígio
maior, cujo culto conheceu expansão independente da Ordem de origem. O mais famoso é o franciscano

6

7

Esta situação de proeminência dada ao Sacramento da Eucarístia deriva de determinações específicas do Concílio de Trento. Cf.
MARTINS, F. Sanches. Trono eucarístico do retábulo barroco português: origem, função, forma e simbolismo. In.: Actas do I
Congresso Internacional do Barroco. Porto: Reitoria da Universidade do Porto/ Governo civil do Porto, 1991, p. 14-58.
Cf. CARRATO, José Ferreira. Igreja, Iluminismo e escolas mineiras coloniais. São Paulo: Companhia Editora Nacional /Edusp,
1968, p. 29.
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Santo Antônio, contemporâneo de São Francisco de Assis, que um número diversiﬁcado de atribuições,
entre as quais a promoção de casamentos para as donzelas e a localização de objetos perdidos, tornava
indispensável à vida quotidiana. Outro caso é o da monja agostiniana Santa Rita de Cássia, advogada
dos desesperados e das causas perdidas, cujo número de representações em Minas ultrapassa o de todas as
outras santas, com exceção de Santana Mestra.
A se julgar pela representatividade numérica, Santana Mestra (Fig. 02) foi indubitavelmente a santa
de maior popularidade em Minas colonial, superada apenas pelos Santos masculinos, Santo Antônio, São
José e São Francisco de Assis. Observe-se que desde o ﬁnal da era medieval, Santana exercia uma ampla
gama de patronatos especíﬁcos, notadamente no setor das corporações de ofícios, entre os quais os que
reuniam os proﬁssionais da madeira, tecelões e mineradores, o que explica em parte sua divulgação na
região das minas. Mas de suas variadas atribuições a mais relevante foi o papel de intercessora direta junto
ao Cristo, conjuntamente com Maria, a ﬁlha predestinada. Os temas mais prezados de sua iconograﬁa
foram efetivamente os que a colocavam em relação direta com Maria e Jesus Menino, tanto nas representações ternárias conhecidas como “Santas Mães”, como nas binárias chamadas de “Santana Mestra”. A
maior parte das representações mineiras adota a segunda tipologia, com mãe e ﬁlha ocupadas na leitura
de um livro, tema associado à proteção dos lares e das famílias. Presente, tanto em oratórios domésticos8
quanto nos retábulos de capelas e matrizes, Santana patronou pelo menos onze irmandades especíﬁcas em
Minas Gerais, tendo a de Ouro Preto funcionado em conexão com a Santa Casa de Misericórdia, como
em outras partes do mundo português.
O papel de relevo exercido pelas irmandades e confrarias é outra faceta do prisma que coloca o
religiosismo mineiro na descendência do cristianismo desenvolvido em Portugal nos dois últimos séculos
medievais, também dominado por essas associações religiosas, que animavam as cidades em incessante
movimentação. Festas religiosas e comemorações de todo tipo, incluindo enterros e partidas de peregrinos
para Santiago de Compostela, tudo servia de pretexto à vitalidade das confrarias medievais européias,
que surgiam espontaneamente no seio da vida social, tinham capela própria para seus santos e devoções
especíﬁcas e patrocinavam ritos de grande pompa nas igrejas e procissões espetaculares9.
Mas diferentemente das confrarias medievais, quase sempre enquadradas nas corporações de ofícios
ou de natureza militar ou assistencial, nas irmandades mineiras prevaleciam os aspectos devocionais,
associados eventualmente à situação social e racial de seus membros. De acordo com as tabelas estabe-

8
9
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Neste caso eram, na maioria imagens de médio e pequeno porte. Ver publicação específica coordenada por GUTIERREZ,
Angela. O livro de Sant’Ana. Coleção Angela Gutierrez. Belo Horizonte: Instituto Cultural Flávio Gutierrez, 2001.
Consultar MÂLE, Emile. L´art religieux de la fin du Moyen Âge en France. Étude sur l´iconographie du Moyen Age et sur ses
sources d´inspiration. Paris : Armand Colin Éditeur, 1995. Ver especificamente o capítulo V, pp. 155-221.
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lecidas por Caio Bóschi as irmandades com maior grau de representatividade em Minas foram as do
Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora do Rosário e São Miguel e Almas10, as primeiras que se instituíam
nas Matrizes. Em seguida vinham as de Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora da Conceição, São
Francisco de Assis, Santana, Senhor dos Passos e Santo Antônio. E ﬁnalmente as irmandades patrocinadas
por São José, São Sebastião e Santa Cecília , santos de grande popularidade na região. Todas devoções de
tradição medieval.
Entre as Irmandades de maior popularidade em Minas colonial, apenas a do Santíssimo Sacramento
pode ser posta em relação direta com o catolicismo da Contra reforma, já que os padres do Concílio de
Trento promulgaram um decreto especíﬁco sobre o dogma eucarístico e a regulamentação do culto das
Sagradas Espécies 11. Tratava-se portanto de um culto de natureza oﬁcial da Igreja pós-tridentina , obrigatório nas matrizes , juntamente com a instituição da irmandade encarregada de sua promoção.
A relação de devoções de tradição medieval que estiveram na base das peculiaridades do religiosismo mineiro compreende ainda, entre os cultos com maior número de adeptos, os do Bom Jesus de
Matosinhos, Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores, com irmandades especíﬁcas em diversas localidades da região. A devoção do Cristo Cruciﬁcado conhecido em Portugal e no Brasil como Bom Jesus de
Matosinhos, data do século XII medieval, sendo a imagem original românica e portanto com pés pregados
separadamente na cruz. Sua singularidade maior é, entretanto , o direcionamento contrastante do olhar,
com um dos olhos voltado para o alto, simbolizando a união próxima com Deus Pai e o outro voltado
para a humanidade pecadora embaixo , remida pelo sacrifício da Cruz12. Estas características mantiveramse nas imagens mineiras do século XVIII, infelizmente nem sempre compreendidas pelos restauradores
empenhados em “corrigir” a distorção como ocorreu com a imagem primitiva do Santuário de Congonhas,
atualmente em exposição no sarcófago do altar-mor. Quanto às devoções do Senhor dos Passos e Nossa
Senhora das Dores, suas origens remontam ao século XV, época em que a arte religiosa, inﬂuenciada pelas
representações teatrais dos “mistérios”, promovidas pelas confrarias, enfatizou o lado patético nas cenas da
Paixão, com nuances de realismo que incluíam já nesta época as imagens de vestir13.

10

Foram identificadas pelo autor 60 irmandades de Nossa Senhora do Rosário, 43 do Santíssimo Sacramento e 35 de São Miguel
e Almas. Cf. Op. cit., p. 187-190.
11
Trata-se do “Decretum de Sanctissimo Eucharistiae Sacramento” promulgado na 13º sessão, a 11 de outubro de 1551.
12
Cf. PINTO, Antonio Cerqueira. Historia da prodigiosa imagem de Christo crucificado, que com o titulo de Bom Jesus de Bouças
se venera no lugar de Matozinhos na Lusitania. Lisboa Ocidental, Officina de Antonio Isidoro da Fonseca, 1737, p. 79.
13
Cf. HUIZINGA, Johan. O declínio da Idade Média. São Paulo: Verbo/Edusp, 1978, p. 153-154. Ver também MÂLE; Emile.
Op. Cit, capitulo III.
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Fig. 1 – Francisco Xavier de Brito. Anjos Adoradores.
Matriz do Pilar de Ouro Preto
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Fig. 2 – Santana Mestra. Museu do Ouro de Sabará.

Fig. 3 – Francisco Vieira Servas (?). Anjo Tocheiro.
Museu da Inconfidência de Ouro Preto.

Fig. 4 – Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. São João da Cruz.
Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Sabará.
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Fig. 5 – São Jorge. Museu do
Ouro de Sabará.
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Fig. 6 – Mestre de São Francisco de
Sabará. São José de Botas. Igreja de
Nossa Senhora do Carmo de Sabará.

Fig. 7 – Mestre de Barão de Cocais. Santana
Mestra. Museu Mineiro de Belo Horizonte.

Fig. 8 – Padre Félix Antônio Lisboa. São
Pedro. Igreja do Bom Jesus de Pirapetinga.

Fig. 9 – Manuel Dias de Assis e Sousa. Santa
Efigênia. Igreja de Nossa Senhora do Rosário
de Ouro Preto.

Fig. 10 – Mestre do
Cajurú. São Miguel
Arcanjo. Matriz de São
Miguel de Cajurú.
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Gostaríamos de concluir esse item com uma breve menção aos santos negros e suas irmandades,
outro aspecto característico do religiosismo mineiro setecentista. Além dos populares São Benedito e
Santa Eﬁgênia, também se incluem na categoria santos menos conhecidos, como Santo Elesbão e Santo
Antônio de Carttegeró, sendo importante salientar que todos vestem hábitos das ordens franciscana e
carmelita. Fato no mínimo curioso, quando se tem em vista que as Ordens terceiras do Carmo e São
Francisco de Assis eram em Minas reservadas apenas aos brancos, não admitindo o ingresso de homens
de cor. A explicação para este fato aparentemente contraditório poderia estar ligada ao interesse das
Ordens mendicantes européias na evangelização das populações concentradas nos centros urbanos, que
deu origem à formação das Ordens terceiras para enquadramento do laicato14. A necessidade de Santos
especíﬁcos para setores da sociedade até então negligenciados pela ação pastoral da Igreja seria uma das
consequências, incluindo notadamente os casais unidos em matrimonio cristão aos quais foi proposto o
exemplo de São Lúcio e Santa Bona bem como os homens de cor, cujo número multiplicou-se nas cidades
européias e coloniais a partir das grandes navegações.

Categorias de imagens e suas funções no ritual litúrgico
Juntamente com a adequação iconográﬁca e também estabelecida pela encomenda, a função exercida
no ritual e cerimônias da liturgia católica constituía fator importante na determinação das características
técnicas e formais das imagens religiosas de natureza devocional. A mais genérica era naturalmente o culto
oﬁcial nos retábulos das igrejas e capelas, que engendrou a tipologia das imagens retabulares. A maior parte
das imagens mineiras é deste tipo, vindo em seguida as imagens processionais. Mas também ﬁguram no
patrimônio religioso da região conjuntos escultóricos que conﬁguram a tipologia das imagens cenográﬁcas
ou narrativas, cujo principal destaque é a série de Passos executados pelo Aleijadinho e sua oﬁcina para o
Santuário de Congonhas, com sete cenas progressivas da Paixão de Cristo, dispostas em capelas próprias.
Finalmente as imagens de oratório, que formam a quarta tipologia de imagens devocionais de uso
mais frequente no mundo ibérico, tem também boa representatividade em Minas. Destinados ao culto
privado nas residências, os oratórios, com número variável de imagens de pequenas dimensões podem ser
encontrados em sacristias de igrejas da região, ou integrando o acervo de museus de Arte Sacra, como o
Arquidiocesano de Mariana ou o Museu Mineiro de Belo Horizonte. A maior parte continua entretanto em
mãos de particulares, seja nos legados familiares de origem, seja em coleções formadas em época recente15.
14
15
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Cf. DUBY, George. O tempo das catedrais. A arte e a sociedade, 980-1420. Lisboa, Editorial Estampa, 1979, p. 220-221.
O “Museu do Oratório”, inaugurado em Ouro Preto em 1999 abriga a Coleção mineira mais importante deste tipo de
imagens. Ver GUTIERREZ, Angela (org.). Museu do Oratório. Coleção Angela Gutierrez.Belo Horizonte: Instituto Cultural
Flávio Gurierrez, 1999.
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Sendo a adequação formal ao estilo do retábulo característica própria das imagens retabulares, as
esculturas mineiras deste tipo acompanharam naturalmente as diversas fases da talha da região, dos retábulos do barroco inicial, adotado nas capelas e matrizes das três primeiras décadas do século XVIII, aos do
período rococó, sedimentado por volta de 1770, após a fase marcada pela opulência da talha joanina. As
primeiras imagens que aportaram em solo mineiro foram trazidas pelos desbravadores paulistas e outros
povoadores, procedentes tanto de áreas litorâneas já colonizadas quanto da metrópole portuguesa. A
variedade de invocações entre as imagens mais antigas conﬁrma esse “melting pot” dos primeiros tempos
da mineração, que alia devoções tipicamente espanholas como a de Nossa Senhora do Pilar, introduzida
pelos bandeirantes16, às de origem baiana como Nossa Senhora das Candeias e Nossa Senhora de Nazaré
e ao devocionário português tradicional, com ênfase em Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição e
Nossa Senhora do Rosário.
Em virtude das substituições por decorações mais “modernas” nos períodos joanino e rococó e das
perdas motivadas pela incúria das irmandades proprietárias nos séculos XIX e XX , apenas um número
reduzido de retábulos do período inicial alcançou os dias atuais. Os melhores conjuntos são os das matrizes de Nossa Senhora de Nazaré de Cachoeira do Campo e de Nossa Senhora da Conceição de Sabará,
que conservam algumas imagens originais e ainda, na última cidade, a capelinha de Nossa Senhora do Ó,
com a primitiva imagem da padroeira ﬁgurando no camarim do único retábulo.
Às formas barrocas ainda contidas e à acentuada marcação das verticais nos retábulos integralmente
dourados de estilo “nacional português” correspondem imagens de composição frontal e pouca movimentação, revestidas de policromia e douramento suntuosos. Além das mencionadas, imagens deste tipo
podem ser também ser encontradas em retábulos laterais de matrizes redecoradas na época joanina, como
as de Nossa Senhora do Pilar e Conceição de Antônio Dias em Ouro Preto, São Bartolomeu, Nossa
Senhora da Conceição de Raposos e Catedral de Mariana.
A maturidade do estilo D. João V na talha mineira, entre 1745 e 1765 aproximadamente, assinala o momento de maior esplendor nas imagens retabulares, que assumem a formalística escultórica
barroca, com acentuação das expressões ﬁsionomicas, gestualidade dinâmica e movimentação retórica
dos panejamentos. A opulência econômica favoreceu no período, tanto as importações diretas de imagens devocionais da metrópole portuguesa, quanto a vinda de escultores com boa formação técnica,
mão-de-obra especializada que se tornou necessária para a confecção das numerosas imagens de culto
integradas à talha, determinadas pela inﬂuência italiana nos retábulos joaninos. Além das ﬁgurinhas de
anjos já presentes na última fase do “nacional português” os novos retábulos passam a incorporar atlantes
16

Ver AMARAL, Aracy. A hispano-América na arte seiscentista do Brasil. São Paulo: Editora Comunicações e Artes/ ECA/ USP,
1972.
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antropomorfos na base das colunas, anjos de grande porte nos fragmentos de frontões do coroamento e
personagens da Santíssima Trindade na tarja central. Eventualmente, são ainda associadas às decorações
de capela-mor duas tipologias de imagens de caráter não devocional, sempre confeccionadas em duplo:
os Anjos Adoradores do Santíssimo Sacramento, ajoelhados lateralmente no camarim e Anjos Tocheiros
de grandes dimensões, postados de ambos os lados do presbitério, versão religiosa das ﬁguras de convite
das decorações civis da época.
Ao que tudo indica, o intercâmbio comercial e cultural com a Metrópole privilegiou nesse período
a cidade de Lisboa, berço da talha joanina em Portugal e região de origem dos artistas de maior relevo
que atuaram em Minas em meados do setecentos, bem como de um grande número de imagens devocionais importadas. Além do arquiteto Manuel Francisco Lisboa, pai do Aleijadinho, de seu tio Antônio
Francisco Pombal e do desenhista João Gomes Batista, são procedentes de Lisboa o “estatuário” Francisco
Xavier de Brito e provavelmente também o “escultor” José Coelho Noronha, ambos mencionados na
Crônica do Vereador de Mariana como responsáveis pela “reforma” introduzida na talha da região em
meados do século XVIII. Ao primeiro revém a esplendorosa decoração da capela mor da matriz do Pilar
de Ouro Preto (1746-1751) obra prima do barroco joanino em Minas Gerais, que além das esculturas
usuais integra oito personiﬁcações de virtudes teologais e cardinais, assentadas nas cornijas laterais17.
Sobre o segundo sabe-se apenas ter sido autor do retábulo de Nossa Senhora da Conceição na Catedral
de Mariana e do altar mor da Matriz de Nossa Senhora de Bonsucesso de Caeté, cujas esculturas seria
interessante analisar para determinação das características pessoais de seu estilo, ainda hoje sem bases
seguras para atribuições.
Situação semelhante é a do escultor português Francisco de Faria Xavier, possivelmente também procedente da região de Lisboa. Com atuação documentada em Minas entre 1744 e 1759, esse contemporâneo de Xavier de Brito, participou da elaboração dos retábulos joaninos das matrizes de Santa Bárbara
e Catas Altas e tudo leva a crer que sejam de sua autoria uma série de esculturas integradas à talha na
capela-mor e púlpitos da última igreja que seria importante comparar aos Anjos Tocheiros (Fig. 3), tidos
como obra de Francisco Vieira Servas, atualmente no acervo do Museu da Inconﬁdência. Seja como for
é visível a inﬂuência de Faria Xavier nas obras da primeira fase da carreira artística do jovem Servas, mais
naturais e realistas do que as do período rococó18.

17
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A morte prematura de Francisco Xavier de Brito em 1751, deixando inacabada a obra de talha contratada, impediu-o talvez
de executar figuras de anjos tocheiros para a capela mor.
Ver monografia de RAMOS, Adriano. Francisco Vieira Servas e o ofício da escultura na capitania das Minas do ouro.
(Coordenação editorial Angela Gutierrez). Belo Horizonte: Instituto Cultural Flávio Gutierrez, 2002.
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Diferentemente dos escultores portugueses até agora citados, Francisco Vieira Servas era natural do
Arcebispado de Braga, tendo sido provavelmente atraído à Capitania das Minas pelo entalhador e escultor Felipe Vieira, originário da mesma região. Seu período de maior produção coincide com o apogeu
do rococó na talha mineira nas três décadas ﬁnais do século XVIII, tendo sido nomeado em 1790 pelo
Vereador de Mariana entre os entalhadores responsáveis pelas “talhas e imagens dos novos templos” 19. A
informação do cronista setecentista é importante, porque reforça a idéia dos entalhadores dos retábulos
terem com frequência executado as imagens dos mesmos, como ocorreu com o próprio Vieira Servas,
autor simultâneo da talha dos altares e imagens da igreja do Rosário dos Pretos de Mariana. Observe-se
que as linhas esguias das imagens, com panejamentos pouco movimentados, encontram correspondência
na verticalidade acentuada dos retábulos, típica do rococó.
Apesar de adequada, a integração imagem-retábulo realizada por Servas em Mariana, ainda está
longe da perfeita relação de correspondência que caracteriza obras semelhantes do Aleijadinho , cujo
melhor exemplo são os altares do cruzeiro do Carmo de Sabará (Fig. 4). Outro caso de harmoniosa sintonia é o da Capela de Nossa Senhora da Piedade, reforçando a hipótese da autoria do Aleijadinho para
o risco do retábulo no qual se insere a imagem da Virgem com o Cristo Morto nos joelhos, esculpida
na primeira fase de sua carreira artística. Observe-se porém que casos como estes são relativamente raros
na talha mineira da segunda metade do século XVIII, quando passaram a predominar nos retábulos as
imagens de vestir.
Popularizada com a instalação das Ordens Terceiras na região, a moda das imagens de vestir dominou
a partir da última década do século XVIII os retábulos das igrejas franciscanas , carmelitas e mercedárias
nas cidades de Ouro Preto, Mariana e São João del Rei, entre outras, perdurando até os dias atuais. Nas
esculturas de maiores dimensões, as partes do corpo destinadas a permanecer encobertas pelas roupagens
são com frequência executadas em roca, técnica escultórica simpliﬁcada que oferecia a dupla vantagem de
menor custo das imagens e diminuição do peso para o transporte em procissões.
A mais aparatosa procissão setecentista com uso intensivo de imagens de vestir, parece ter sido a
Procissão da Penitência na Quarta-feira de Cinzas, organizada pela Ordem Terceira de São Francisco, que
se manteve em Minas até meados do século XX20. Cerca de dez andores compunham originalmente o cortejo em Vila Rica, entre os quais ﬁguravam os de São Luís, Rei de França, Santa Isabel Rainha de Portugal,
Santo Ivo e os bens casados São Lúcio e Santa Bona, devoções especíﬁcas da Ordem e cujas imagens de
19

20

Cf. BRETAS, Rodrigo José Ferreira. Traços biográficos relativos ao finado Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido pelo
apelido de Aleijadinho. In.: Antônio Francisco Lisboa. O Aleijadinho. Rio de Janeiro: Publicações da Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacionnal, 1951, pp.23-35.
Ao que parece Minas foi a região que manteve por mais tempo esta procissão, extinta na Bahia em 1862, em Recife em 1864
e em São Paulo em 1886. Cf. CAMPOS, Adalgisa Arantes. Op. cit., nº. 1 p. 196.
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roca podem ser vistas ainda hoje nos retábulos de sua igreja de Ouro Preto21. Nas igrejas homônimas de
Mariana e São João del Rei, conservam-se também grupos completos de imagens de roca que serviam na
referida procissão, entre os quais as de São Francisco recebendo a bula de autorização da Ordem do Papa
Honório III22, e a famosa cena da estigmatização no Monte Alverne que tanto em Mariana quanto em
São João del Rei ocupa o lugar de honra no camarim do altar-mor.
A procissão carmelita de maior prestígio na época colonial parece ter sido a Procissão do Triunfo
no Domingo de Ramos ou na sexta-feira anterior, na qual saiam em andores individuais as sete imagens
dos Passos da Paixão, que ainda hoje ﬁguram como invocação principal nos altares laterais das igrejas da
Ordem Terceira em vários pontos do país. Iniciada com o Cristo do Horto no primeiro retábulo da direita
junto ao arco cruzeiro, a série prossegue com o Cristo da Prisão, Flagelação (Senhor da Coluna), Coroação
de espinhos (Senhor da Cana Verde), Ecce Homo, Cristo com a cruz-às-costas (Senhor dos Passos) e Cristo
Cruciﬁcado. Com frequência as imagens vestidas (Horto, Prisão e Ecce Homo) são de roca, enquanto as
demais tem tratamento escultórico completo. A igreja do Carmo de Ouro Preto conserva, ainda hoje, a
série completa de Passos nos retábulos da nave, esculpidos em madeira, mas com a particularidade das
faces em chumbo policromado, talvez importadas do Rio de Janeiro ou de Portugal.
Nas procissões relacionadas à Semana Santa, que ainda perduram em diversas cidades mineiras, a
principal irmandade envolvida é a do Senhor dos Passos, sediada nas matrizes onde ﬁguravam em altares
próprios as imagens de vestir de Nossa Senhora das Dores e do Cristo com a cruz-às-costas ou Senhor dos
Passos, usados nas procissões do “Depósito” e do “Encontro”. Quanto ao Senhor Morto transportado em
esquife na Procissão do Enterro, trata-se com frequência de imagem com os braços articulados, tendo em
vista sua utilização na cerimônia do “Descendimento da Cruz”.
Outra imagem processional com articulações previstas para o manuseio devocional é a de São Jorge,
que até princípios do século passado ainda saía nas procissões de Corpus Christi, montado em cavalo
branco e acompanhado por pagens e estribeiros. Originalmente expostas nas Câmaras Municipais, responsáveis pela organização desta procissão de caráter oﬁcial no Reino Português, são hoje conservadas
em Museus ou dependências internas das matrizes. Conservam-se ainda em Minas imagens deste tipo
nas cidades de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, Sabará (Fig. 05) e Barbacena, entre
outras.

21
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Ver relação completa das imagens que compunham a Procissão das Cinzas de Vila Rica em 1751 em CAMPOS, Adalgisa
Arantes. Op. cit, nº. 1, p. 197.
Guardada no consistório da Igreja de Mariana e exposta em um dos retábulos laterais de São João del Rei.
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Artistas executores e oficinas
Um dos principais produtos do Inventário IPHAN/ Vitae foi, como enfatizado no início do texto,
a revelação da importância do trabalho de outros escultores atuantes em Minas setecentista, deslocando
do Aleijadinho o interesse exclusivo das pesquisas sobre a imaginária mineira. Ficaram também mais
evidentes as distinções entre o trabalho pessoal do Mestre e as obras realizadas no âmbito de sua oﬁcina,
que serviram à elaboração de um catálogo atualizado de suas esculturas de caráter devocional23. E da
mesma forma as modalidades da inﬂuência do Aleijadinho nos escultores de sua época, fenômeno de
amplas proporções, responsável em parte por atribuições abusivas de peças mineiras de boa qualidade
técnica e artística, que apresentam um certo “ar de família” com suas obras. O caso mais evidente é o do
escultor identiﬁcado como Mestre de São Francisco de Sabará, pelo fato de várias de suas imagens ainda
se encontrarem nos retábulos de origem na referida igreja, entre as quais a da padroeira, Nossa Senhora
dos Anjos e um Senhor Morto de braços articulados, extremamente expressivo. Entre as características
que identiﬁcam o estilo pessoal deste escultor podem ser citados os olhos com pesada pálpebra superior, o
recorte típico dos lábios, unidos ao nariz por acentuado sulco mediano e um peculiar desenho de orelha,
com ampla cavidade longitudinal. (Fig. 06)
Outro contemporâneo do Aleijadinho e também situado em sua esfera de inﬂuência é o mais
conhecido Mestre de Piranga, assim chamado por terem sido originalmente localizadas peças com as
suas características na região do Vale do Rio Piranga, ao sul de Ouro Preto. Apesar de suas imagens , de
ombros largos e panejamentos de talha sumária, não alcançarem a qualidade escultórica das do Mestre de
Sabará, é inegável que possuem forte presença, como atestam as imagens de Nossa Senhora da Conceição
do Museu Mineiro de Belo Horizonte e a expressiva Soledade do Museu Regional do IPHAN de São João
del Rei.
Um conjunto de imagens da capela rural de Nossa Senhora do Socorro na região de Barão de Cocais,
três das quais atualmente integradas ao acervo do Museu Mineiro, identiﬁcam um terceiro escultor, que
também apresenta um certo ar de família com as obras do Aleijadinho, batizado provisoriamente de
Mestre de Barão de Cocais24. Suas obras, de excelente qualidade, constituem um atestado eloquente do
alto nível alcançado pela imaginária mineira, produzida por artesãos inspirados, sem preocupações comerciais e servindo às comunidades locais e à glória de Deus, como nos tempos medievais. (Fig. 7)

23
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OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro (org), SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos e SANTOS, Antonio Fernando
Batista dos. O Aleijadinho e sua oficina. Catálogo das esculturas devocionais. São Paulo: Capivara, 2002.
Este Mestre foi recentemente tema da dissertação de Mestrado de Carolina Maria Proença Nardi. O Mestre de Barão de
Cocais e sua oficina. Belo Horizonte: Escola de Belas Artes/ Universidade Federal de Minas Gerais, 2004.
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Se nos escultores anteriores a inﬂuência do Aleijadinho apresenta-se de forma difusa, como uma
espécie de referência que em nada prejudica a originalidade da criação, o mesmo não se veriﬁca no caso
de seu meio-irmão escultor, o padre Félix Antônio Lisboa, ﬁlho do pai Manuel Francisco Lisboa e nascido
em Ouro Preto em 1755. As imagens documentadas de São Pedro (Fig. 8) e São Paulo na igreja de Bom
Jesus de Pirapetinga, tomadas como pontos de partida para as demais atribuições 25 parecem decalques
grosseiros das obras do irmão famoso, com técnica escultórica rude e panejamentos caindo de forma
desarticulada e dura. Não deixa de ser curioso lembrar que o próprio Aleijadinho não tinha opinião favorável sobre os méritos artísticos do irmão, que julgava capacitado apenas para esculpir “carrancas e nunca
imagens”, segundo tradição oral recolhida por Rodrigo Ferreira Brêtas em 185826.
Uma breve avaliação da localização geográﬁca dos escultores e oﬁcinas até agora relacionados, revela
que todos se situam dentro dos limites das antigas comarcas de Ouro Preto e Rio das Velhas, em uma
área em quadrilátero com pontos extremos nas antigas vilas coloniais de Sabará e Santa Bárbara ao norte
e Congonhas e Guarapiranga ao sul. Portanto, grosso modo é possível circunscrever nesta região uma inﬂuência mais direta do Aleijadinho nos artistas locais 27, excluídos, evidentemente, os escultores portugueses
emigrados como Francisco Vieira Servas. Entre os últimos poderia talvez incluir-se Manuel Dias de Assis
e Sousa, autor de cinco imagens documentadas na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Ouro Preto28.
Datadas do período 1800-1801, as de Santa Eﬁgênia, Santo Elesbão e Santa Catarina de Siena, podem ser
tomadas como base para a análise de seu estilo algo estereotipado, embora com razoável domínio técnico.
As proporções são alongadas, os panejamentos retos, caindo em pregas miúdas e as feições delicadas e
com expressão ausente, deslocadas para a representação de santos negros como Santa Eﬁgênia (Fig. 9) e
Santo Elesbão.
É curioso observar, que embora tenha trabalhado em São João del Rei, o Aleijadinho não exerceu
nenhuma inﬂuência nos escultores da antiga comarca do Rio das Mortes, revelados em trabalhos recentes
de pesquisadores da região. Entre os nomes já identiﬁcados, Valentim Correa Paes, nascido em Tiradentes
e falecido em São João del Rei em 1817, é sem dúvida o caso mais instigante. Se suas obras documentadas nas matrizes de São João del Rei e Barbacena não revelam as justas dimensões do seu talento
escultórico por serem imagens processionais de roca, outras relacionadas ao seu estilo, como a excelente
25
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Cf. MIRANDA, Selma Melo. Arquitetura religiosa no Vale do Piranga. In.: BARROCO, nº 13. Belo Horizonte: UFMG,
1984/85, p.65.
Cf. BRÊTAS, Rodrigo Ferreira. Op. cit., p.34.
Entre 1770 e 1796 o Aleijadinho viajou constantemente nesta região, onde deixou obras em Caeté, Sabará, Santa Rita
Durão, Catas Altas, Mariana e Congonhas, entre outras, além de sua cidade natal, Vila Rica.
Tudo leva a crer que os entalhadores cadastrados no Dicionário de Judith Martins com os nomes de Manuel Dias e Manoel
Dias de Assis e Souza sejam a mesma pessoa. Cf. MARTINS, Judith. Op. cit, vol 1, pp. 243-244 e vol. 2, p. 271.
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Nossa Senhora da Piedade, do Museu de Arte Sacra de São João del Rei indicam um grande escultor29.
Já Antônio da Costa Santeiro, ativo em Tiradentes nas décadas ﬁnais do século XVIII, parece ter sido
um artesão de pouca envergadura, se se julgar pelo medíocre São Jorge e série de Passos da Matriz de
Tiradentes, pela qual recebeu a modesta soma de 30 oitavas de ouro em 1793.
De qualidade bem superior são ao contrário as obras atribuídas aos mestres do Cajurú e de São
João Evangelista de Tiradentes, que podem ser tomadas como referência para a identiﬁcação de algumas
características que o rococó introduziu na imaginária mineira. A delicadeza das feições é por exemplo
uma constante, com expressões suaves que ocasionalmente esboçam um leve sorriso, como no São Miguel
(Fig. 10) e nos arcanjos da Matriz de São Miguel de Cajurú, localidade situada no distrito de São João del
Rei , adotada para a identiﬁcação provisória deste escultor30. Típicos do rococó são ainda o alongamento
das ﬁguras acentuando sua esbelteza, a elegância amaneirada dos gestos e atitudes, os panejamentos com
movimentação assimétrica dos mantos e a policromia requintada, com tonalidades suaves de azul e ﬂores
miúdas.
Pesquisas futuras poderão, quem sabe, revelar também nomes dos escultores locais na Comarca
do Serro Frio, onde a navegação ﬂuvial nos aﬂuentes do Jequitinhonha e do São Francisco facilitou a
importação de imagens baianas e até mesmo portuguesas, presentes em grande número nas igrejas de
Diamantina, Serro e Minas Novas, entre outras. E completando o quadro das antigas comarcas setecentistas do atual Estado de Minas Gerais é importante lembrar que já foram revelados dois nomes de
escultores sacros da antiga comarca de Paracatu, o que justiﬁcaria também pesquisas mais aprofundadas
sobre a imaginária desta região. O primeiro, Sebastião Maia, atuou em ﬁns do século XVIII e princípios
do XIX em Paracatú onde, segundo Eduardo Etzel, muitas peças lhe são atribuídas pela tradição oral 31. O
segundo, Bento Sabino da Boa Morte, viveu e trabalhou em Araxá onde chegou em ﬁns do século XVIII,
procedente de São João del Rei e faleceu octogenário em 1857. Na igreja de São Sebastião conservamse doze imagens documentadas de sua autoria32 incluindo representações de São Francisco de Assis, do
padroeiro São Sebastião e um expressivo Senhor dos Passos.

29
30
31
32

Cf. MARQUES, Edmilson Barreto. A obra de Valentim Correa Paes como referencial para identificação de uma “escola” na
região de São João del Rei e sul de Minas Gerais. In.: Imagem brasileira, nº 2. Belo Horizonte: CEIB, 2003, p. 55-60.
ARAÚJO, Carlos Magno de. Aspectos preliminares do levantamento e identificação da obra do “Mestre de Cajuru” e sua
escola. . In.: Imagem brasileira, nº 2. Belo Horizonte: CEIB, 2003, p. 49-54.
Cf. ETZEL, Eduardo. Imagem sacra brasileira. São Paulo: Melhoramentos/EDUSP, p. 97-98.
No arquivo da igreja um recibo atesta o recebimento de 112$400 por estas imagens.
MYRIAM ANDRADE RIBEIRO DE OLIVEIRA
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O retábulo, expressão maior do Barroco
e do Rococó luso-brasileiro
Este despretencioso estudo é uma homenagem a Affonso Ávila

BENEDITO LIMA DE TOLEDO

O

vocábulo português retábulo, ao que tudo indica, derivou do espanhol retablo, vindo do latim
retaulo, de retro, detrás e tabula, tábua. Há, como sempre, outras interpretações, todavia, o
visitante que percorrer a Espanha irá encontrar, com freqüência, algum retábulo merecedor
da designação “monumental”. Se, atendendo à etimologia, tudo começou com uma “tábua” atrás de um
altar, a evolução dessas peças foi fenômeno dos mais ricos da história da arte, em parte, sem dúvida, devido ao acentuado caráter emocional, de grande apelo popular que os acabou caracterizando.
A contribuição da Espanha, a começar pela lexicograﬁa, foi, portanto, de imenso valor, com sua
máxima expressão no movimento Barroco. Já pela etimologia desta última palavra – barroco – tem-se
como certo que devemos sua origem a Portugal. Seu surgimento foi, durante muito tempo, algo nebuloso.
Apareceu no ocidente no início do século XVI, tanto nas línguas latinas como germânicas. Na França,
baroque surgiu em 1531. Na Espanha, berrueco designava, como em português, pérola irregular. Quanto
ao sentido ﬁgurado, aparece em ﬁns do século XVII, geralmente aplicado à obra de Borromini. Barocco,
do italiano, deriva, igualmente, do português.
Considerando-se a imensa contribuição dada pelos países da Península Ibérica ao Barroco e a uma de
suas mais eloqüentes expressões, o retábulo, a eles devemos, igualmente, os vocábulos para designá-los.
Nas primitivas ediﬁcações do cristianismo, deparamos na ábside com a representação do Cristo
Pantocrator (do preﬁxo panto e do grego kratos, poderoso). É o Cristo triunfante que venceu a morte.
São exemplos dessa fase: o Pantocrator em Ravena (séc. VI), da Catedral de Cefalú (séc. XII), da
Catedral de Monreale (séc. XII), de São Marcos em Veneza (séc. XIII).
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Pantocrator. Ábside da Catedral de Cefalú (século XII)
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Romano Guardini faz distinção entre imagens de culto e imagens de devoção. À primeira categoria
pertencem as imagens acima referidas. As madonas de Rafael, Dürer, Tiziano seriam imagens de devoção.
A imagem de culto, explica, “Coloca-se à disposição de Aquele que existe, para que Ele possa falar através da imagem quando lhe aprouver” e, mais adiante, “As imagens de culto têm autoridade. É kerygma.
Manifesta que Deus existe. Ordena que o homem adore. Produz atenção, comoção (...). É impessoal
como as palavras dos Profetas.” 1 Os ícones russos e gregos participam dessa categoria. O Senhor, Kyrios,
por eles se manifesta. Na liturgia latina utilizava-se a expressão Kyrie eleison por não se encontrar em latim
palavra com o conteúdo, a força de Kyrios.
Certa feita em Moscou, em pleno regime comunista, realizou-se uma exposição de ícones, como
mostra de objetos de curiosidade, de arte do passado. Aberta a exposição, os promotores da mostra ﬁcaram surpresos ao constatar que a população rezava fervorosamente diante dos ícones.
A partir da Idade Média, a idéia do Pantocrator, do Cristo triunfante na Glória, cede lugar ao Cristo
da Paixão, coberto de ferimentos e sangue. “O Pai senta-se ao trono, dentro da mandorla e segura com as
mãos o travessão da cruz, na qual está o Filho, como homem de dores”. Passa-se do objetivo-social para
o subjetivo-psicológico. “A espiritualidade paleocristã anseia a elevação do humano até Deus; a medieval
rebaixa o sobrenatural ao nível humano.”
Dos retábulos góticos, o mais notável , em Portugal, é o da Sé Velha de Coimbra, obra de Olivier
de Gand (c.1501), cuja composição, muito elaborada, distingue-se pela sua grande unidade que integra
componentes arquitetônicos e escultóricos.
O retábulo-mor da Sé de Portalegre, no Alentejo, obra dos irmãos Gaspar e Domingos Coelho
(c.1590) inicia uma nova era. Agora, o retábulo recobre integralmente a parede posterior em que se apoia
e a composição apresenta um reticulado, cada retícula recebendo um quadro.
Com o tempo, a pintura foi cedendo lugar ao alto-relevo e à escultura, contrastando, por vezes, com
a sobriedade da arquitetura, como acontece no Escorial. Para Georges Gattaui “O ponto de partida de
toda arquitetura espanhola nos tempos modernos é o Escorial do velho Herrera, fundado sobre princípios
obscuros de proporções harmônicas. Os primeiros edifícios barrocos foram, de certo modo, transcrições
ampliadas dos modelos herrerianos.” 2 Na capela-mor da Basílica de São Lourenço do Escorial um portentoso retábulo com rico colorido, cuja composição de estrutura reticulada já conta com apreciável trabalho escultórico, recobre a parede de fundo e ascende à abóbada. Jaspe, mármore e bronze entraram em
sua execução. O tabernáculo, projetado por Juan de Herrera, foi executado com ágata nas colunas “y fue
ardua su elaboración”. Esse retábulo contrasta vivamente com o estilo “desornamentado” daquele conjunto monumental e, como se constata, seu partido tem aﬁnidades formais com o retábulo de Portalegre.
1
2

GUARDINI, Romano. Imagem de culto e imagem de devoción. Sobre la esencia de la obra de arte, p. 19, 24, 30.
GATTAUI, Georges. Baroque et rococo, p 183.
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Sé de Portalegre no Alentejo, Portugal. Retábulo do altar-mor.
Gaspar e Domingos Coelho (c. 1590)
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Basílica de São Lourenço do Escorial (constr. 1563-84). Retábulo do
altar-mor. Projeto de Juan de Herrera e execução de Jacomo Trezzo
(1579-86)

Portas “que podem servir a muitos gêneros de edifícios”.
Desenho de Serlio in Tutte lópere d’architettura et
prospectiva, di Sebastiano Serlio Bolognese, de Gio
Vicentino e Domenico Scamozzi.

Altar que pertenceu à Fazenda Jaguara,
atualmente na Matriz de Nova Lima.
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.
Notar colunas que parecem se fundir
(1783-90)

Esquema estrutural do retábulo do altar-mor da antiga
Igreja do Colégio dos Jesuítas do Rio de janeiro.
Desenho de Luís Alberto do Prado Passaglia.

Igreja de São Francisco de Assis de Ouro
Preto. Pormenor do altar-mor. Antônio
Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Notar a
coluna vergada no terço inferior e capitel
com volutas invertidas (1790-94)
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Catedral da Bahia, antiga Igreja do Colégio dos Jesuítas. Retábulo do
altar de Santana.
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Retábulo de um altar colateral que pertenceu à antiga Igreja do
Colégio dos Jesuítas do Rio de janeiro (c. 1620), conservado
atualmente na Santa Casa de Misericórdia dessa cidade.
Composição de inspiração serliana.

As obras dos tratadistas do Renascimento, Serlio, Vignola, Palladio e Scamozzi, constituíram fonte
de inspiração, ou mesmo guia, para todo o período subsequente e foram extensivamente reinterpretadas
em retábulos.
Esse riquíssimo período, o Renascimento, vem sofrendo reavaliações ao longo da história, como nos
adverte Lionello Venturi “A velha concepção do Renascimento como uma época oposta à Idade Média
pelo desaparecimento da religião e pelo estudo da antigüidade clássica foi recentemente modiﬁcado. É
reconhecido que a religião não desapareceu no Renascimento, mas tornou-se mais humana, porque concentrava sua fé no homem, um microcosmo no qual o universo está incluído.” 3
A aceitação, a interpretação e a reinterpretação das estruturas propostas pelos tratadistas vão ocupar
a etapa do Maneirismo e do Barroco. Os maneiristas estudavam detidamente os princípios consagrados
do Renascimento, para em seguida transgredí-los, segundo sua interpretação pessoal.
Nem Miguel Ângelo escapou à tentação. Na ante-sala da Biblioteca Laurenciana, celebrada em prosa
e verso, constata-se que as colunas nada sustentam, as janelas são cegas e a escada ocupa quase todo espaço
útil. Para Jacob Burckhardt, a referida sala “é uma incompreensível brincadeira do grande mestre”. Essa
intensiﬁcação das formas expressivas vai caracterizar o Maneirismo e conduzir ao Barroco.
Escultores do período Barroco, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, entre eles, ﬁzeram largo
uso dessa liberdade. As colunas do retábulo do altar-mor da Igreja de São Francisco de Assis de Ouro
Preto (1790-94) , por exemplo, arqueiam-se para frente no terço inferior como se sujeitas a uma carga
sofressem uma deformação do tipo ﬂambagem.
Nos retábulos da Fazenda Jaguara (1783-90), atualmente na matriz de Nova Lima, o escultor foi
mais longe. Ali as colunas são torcidas e parecem se fundir como metal sob o calor de fornalha.
Os retábulos do período barroco acolheram exercícios de imaginação próprios do seu caráter cenográﬁco.
Aﬁrma-se que Miguel Ângelo teria se disposto a projetar a igreja da nascente Companhia de Jesus.
Inácio de Loyola optou por Vignola e, com isso, o jesuítico é freqüentemente designado como Vignolesco.
Observando-se a estrutura dos primitivos retábulos jesuíticos, ﬁca patente a inﬂuência dos modelos renascentistas, notadamente das portadas de Serlio. É o caso, por exemplo, dos retábulos da antiga Igreja do
Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro (c. 1620), hoje expostos na Santa Casa de Misericórdia daquele
cidade.
Uma obra destinada a abrir uma nova fase rumo ao Barroco devemos a Gian Carlo Bernini: o
baldaquino da Basílica de São Pedro no Vaticano. A obra concebida para ﬁgurar sob a imensa cúpula
de Miguel Ângelo corria o risco de se amesquinhar dada a desigualdade de escala. Bernini optou por
3

VENTURI, Lionello. History of art criticism, p. 79.
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um material diverso, o bronze, e por formas que fugiam às consagradas pelos tratadistas. Com isso, o
baldaquino ganhou autonomia sugerindo uma escultura pousada sob a cúpula. Contribuíram para essa
sensação algumas soluções plásticas pouco usuais, como a introdução das monumentais colunas salomônicas em bronze e da sanefa que arremata superiormente a composição. A designação salomônica, como
se sabe, tem origem na tradição que aponta ser essa a conﬁguração nas colunas do Templo de Salomão,
tidas como monumentais.
A partir de então, esses dois componentes, a coluna salomônica e a sanefa tiveram ampla repercussão.
Com sua forma de helicóide de revolução (incorretamente designadas como espiral) a coluna apresenta
solução essencialmente dinâmica, por sugerir o movimento inﬁnito, tão caro ao Barroco. As arquivoltas
que coroam os retábulos foram, igualmente, “torcidas” acompanhando a conﬁguração das colunas, como
se observa nos retábulos portugueses do assim chamado “estilo nacional”. Contrasta com essa conﬁguração o retábulo da Capela de São João Batista na Igreja de São Roque em Lisboa, encomendada por D.
João V a Luigi Vanvitelli (1742) e executada em Roma.
Duas igrejas projetadas para a Companhia de Jesus, a já citada São Roque em Lisboa e a atual
Catedral de Salvador na Bahia, constituem inigualáveis documentos da evolução formal do retábulo na
arte luso-brasileira. As seqüências dos altares apresentam-se como autênticas galerias de arte.
O Barroco explorou à exaustão, o fascínio provocado pelos retábulos cobertos de ouro. Gradualmente,
a talha desses altares foi se expandindo, acabando por recobrir todas as paredes e o forro dos templos,
resultando no fenômeno das “cavernas de ouro”.
É o espetáculo reservado a igrejas como a de Santo Antônio de Lagos no Algarve, de São Francisco
no Porto e na invulgar Igreja de Santa Clara (1733-44)), na mesma cidade, obra de Miguel Francisco da
Silva, uma verdadeira sinfonia barroca.
Um retábulo da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Évora (1725), um exemplar expressivo do “estilo nacional”, foi desmontado e levado a uma exposição internacional realizada na Bélgica
(Europalia, 1991). Ao ingressar no recinto reservado a esta peça, os visitantes mantinham-se em silêncio
e permaneciam aparentemente pasmos face ao efeito daquela obra. Essa é uma característica essencial do
Barroco, sua capacidade de surpreender, de emocionar.
A arte luso-brasileira foi pródiga na criação de retábulos, acusados por vezes de excessivo apelo aos
sentidos, cujo poder de sedução é bem conhecido. No interior dos templos, mesmos nas capelas de arraial,
os ﬁéis encontrarão acolhida, assim descrita por Marcel Reymond “As igrejas, abertas aos mais humildes
e aos mais deserdados, deveriam ser mais belas que os palácios dos reis. Neste santuário, vós encontrareis,
vós os mais pobres dos homens, tesouros e festas artísticas, reservadas somente aos príncipes da terra.” 4
4

188

Apud TAPIÉ, Victor-Lucien. Baroque et Classicisme. Paris, Plon, 1972.
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O Rococó do norte de Portugal
Ao arquiteto bracarense – André Ribeiro Soares da Silva – deve a história da arquitetura em Portugal
o surgimento de uma manifestação muito original inspirada em modelos rococós germânicos de cunho
extremamente pessoal. O exemplar mais expressivo dessa fase encontra-se no Mosteiro Beneditino de São
Martinho de Tibães (1760-65)
A concepção inovadora e de grande força plástica desse interior teve repercussões na arte luso-brasileira
e mereceu as seguintes observações de Robert Smith: a talha de Tibães é composta de colunas e volutas tremidas, ﬁtas vazadas e retorcidas, cartuchas em forma de labaredas, coordenadas em um ritmo poderoso que
é talvez a mais masculina expressão do Rococó jamais produzida na Europa.” 5 A esse arquiteto devemos a
inovadora Capela de Santa Madalena em Falperra no norte de Portugal. Dessa época, ainda, é o retábulo da
Capela de N. S. da Lapa de Arcos de Valdevez onde a “beleza ﬂuída dos perﬁs” foi notada por Robert Smith
o qual resume as características desse pequeno grupo de retábulos do Alto Minho em seis itens, a saber:
1- ornatos eminentemente plásticos de Ohrmuschelstil, tirados de gravuras augsburguinas da época
1740-1770, sobretudo nas majestosas bases, na orla da tribuna e em pilastras;
2- perﬁs de remate, tomados na mesma fonte;
3- combinações de tribunas com altares e nichos, mediante desenhos de linhas possantes;
4- ausência de estátuas alegóricas, cabeças de anjo, relevos decorativos contendo a ﬁgura humana;
5- colunas de fuste direito, com uma variedade de ornatos;
6- altares imitando a forma serpentina das mesas da Regência francesa 6
Relativamente à questão da origem de formas presentes em retábulos como o beneditino de São
Martinho de Tibães, e de suas repercussões nas colônias, Georges Gattaui faz algumas considerações:
“Pode-se discernir em Portugal e na América Latina certas formas arquitetônicas e decorativas pertencentes ao Rococó tal como aparece no mundo germânico. Onde deveríamos encontrar as origens desse estilo
tão novo na Europa ocidental?” Pergunta e, mais adiante responde “(...) poderíamos constatar aportes do
Extremo Oriente – Japão, China, Indochina – conhecidos através da Holanda, de Portugal e de gravuras
trazidas por missionários. Daí poderia vir a inspiração de plintos em forma de arbaleta freqüentes em
templos da Indochina.” 7

5
6
7

SMITH, Robert C. The art of Portugal, p.132.
SMITH, Robert. A talha em Portugal, p. 146.
GATTAUI, Georges. Baroque et rococo, p. 119.
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Igreja de Nossa Senhora da Lapa de Valdevez, Portugal.

Mosteiro Beneditino de São Martinho de Tibães,
Portugal. Capela-mor (1760-65)

Mosteiro Beneditino de São Martinho de Tibães, Portugal. Ornato rocaille de
uma cercadura de janela.
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Mosteiro Beneditino de São Martinho de Tibães,
Portugal. Pormenor de um supedâneo de coluna.

Mosteiro Beneditino de São Martinho de Tibães, Portugal. Altar.

Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas do Campo. Interior.
Matriz de Catas Altas. Retábulo do altar de
Santana. Francisco Vieira Servas.

Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos
de Congonhas do Campo. Retábulo do altarmor (1769-73). Contratado por João Antunes
de Carvalho. Atribuído a Francisco Vieira
Servas.

Igreja de Nossa Senhora do Rosário de
Mariana. Retábulo do altar-mor (c. 1775).
Francisco Vieira Servas.

Igreja de Nossa Senhora do Rosário de
Mariana. Retábulo colateral. Francisco
Vieira Servas.
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Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto. Forro (1801-12). Manuel da Costa Ataíde.
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Mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro. Capela-mor (c. 1793)

Mosteiro Beneditino de Olinda. Capela-mor (1783-86)

Mosteiro Beneditino de Olinda.
Pormenores do altar-mor.
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Mosteiro Beneditino de Olinda. Pormenores do altar-mor.
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Mosteiro Beneditino de Olinda. Coroamento do retábulo.

Santuário Beneditino de Ottobeuren. Coroamento do retábulo. Johann
Michael Fischer (1737-66)
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As novas formas de expressão sensibilizaram, igualmente, os artistas da colônia americana e é na região
do ouro que vamos encontrar algumas manifestações expressivas, a exemplo da obra de Francisco Vieira
Servas. Esse artista, natural do Arcebispado de Braga, como observou Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira,
“emigrou ainda jovem para o Brasil, mas já com pleno domínio técnico e artístico, como atestam seus primeiros trabalhos em Catas Altas.”8 Em sua memorável carreira, de cinqüenta anos, os retábulos conﬁados à
sua criatividade foram adquirindo novas conﬁgurações visíveis no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos
de Congonhas do Campo (1769-73) – atribuição da capela-mor, arrematada por João Antunes de
Carvalho –, no altar-mor da Igreja do Rosário de Mariana (c.1775), nos retábulos na Igreja do Carmo de
Sabará (1806) e na Matriz de Itaverava. Uma de suas inconfundíveis inovações foi a introdução, no coroamento dos retábulos, de um arremate em forma de arbaleta que parece abraçar a camarinha, apoiando-se
nas estípites, como vemos na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Mariana. Essa forma articula-se, com
naturalidade, com a cartela, anjos e outros componentes que ascendem até o forro. As colunas externas são
estriadas com um anel no terço inferior do fuste. No capitel as folhas, ao contrário das coríntias, enrolamse para dentro. Ainda em Rosário de Mariana, nos dois altares colaterais, o princípio da composição é o
mesmo, embora sem as colunas externas. Com isso, o conjunto ostenta grande harmonia.
Manuel da Costa Ataíde fez uso da conﬁguração da arbaleta nos extremos de sua pintura no forro da
Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto (1801-12). Situada nas cabeceiras do eixo antero-posterior,
a solução delimita discretamente o campo central da composição.
Dos retábulos rococós do Alto Minho, o já referido da Igreja de São Martinho de Tibães, sede da
Ordem dos Beneditinos em Portugal é, reconhecidamente, o mais original. Uma admirável coerência
formal une todos componentes da capela-mor, dotados de grande força plástica. O vigor das cercaduras
dos janelões laterais lembram os melhores momentos do Rococó alemão. O conjunto é, sem sombra de
dúvida, a obra prima da talha beneditina em Portugal.
Igualmente, à Ordem de São Bento deve o Brasil dois conjuntos escultóricos de excepcional qualidade: a capela-mor do Mosteiro de São Bento no Rio de Janeiro (c. 1793) e a equivalente de Olinda
(1783-86).
No conjunto de Olinda (c. 1785) é muito clara a aﬁnidade com Tibães, como notou Germain Bazin
“A imponência do conjunto e a força musculosa do relevo lembram o altar-mor da abadia beneditina
de Tibães, próxima a Braga, obra-prima da Congregação beneditina de Portugal” e, indaga: “Será que o
retábulo de São Bento foi projetado por algum artista português imigrado que retomou esse curioso tema
local?” 9
8
9
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Essa divagação conduz a outras: esse artista não teria suas origens no mundo germânico ou, pelo
menos, não teria familiaridade com as exuberantes manifestações que ali ocorriam?
Além de Germain Bazin, Robert Smith se ocupou do assunto e atribuiu o risco a Frei José de Santo
Antônio Ferreira Vilaça e a execução ao entalhador José Gomes de Figueiredo.
Para José Luís Mota Menezes “É bem possível que o retábulo da capela-mor de S. Bento, de Olinda,
seja a interpretação local de um esquema de Fr. José de Santo Antônio, levado para o Brasil por algum
beneditino e talvez o próprio abade, D. Fr. Arcanjo, ansioso de ver brilhar, em terra longínqua, as glórias
da talha da casa-mãe de Tibães, por ele conhecidas nas reuniões trienais do capítulo geral. Fr. José, como
entalhador-mor que efetivamente era da Ordem, teria sido a pessoa indicada para fazer o esquema. Se
assim foi, este sofreu bastante alteração na execução da obra, talvez porque o entalhador brasileiro não
percebesse as indicações do autor ou não chegasse à altura de as realizar condignamente.” Esse autor conclui “Na minha opinião, toda a talha da capela-mor, inclusive o elegante cadeiral, assim como a grade do
coro, as sanefas e os móveis da sacristia foram executados pelo entalhador José Gomes de Figueiredo.” 10
Inegavelmente, estamos diante de um artista habilidoso e de grande erudição. Freqüentemente as
obras da antiga colônia são vistas como transposições de formas consagradas na Metrópole. No presente
caso, ocorre um processo de evolução, de maior apuro formal, a exemplo da camarinha que se aprofunda
para acolher um trono onde os sucessivos patamares parecem vagalhões de ondas contra rochedos.
Os supedâneos das colunas externas são tratados como rocaille, articulando habilmente volutas e
concheados. As colunas parecem antecipar as soluções do Neoclássico, mais despojadas e providas de um
delicado ornato, um ﬁlamento vegetal que parece se enroscar nessas colunas. O coroamento inclina-se
para frente, tocando o forro, acentuando a sensação de profundidade. Sua conﬁguração nos remete a soluções do Rococó alemão, como a pequena pirâmide que parece emergir de uma rocaille. A mesa do altar
acompanha com a mesma força plástica os supedâneos das colunas laterais, ﬁrmando-se como referência
visual de todo conjunto.
O conjunto de Olinda, pode-se concluir, representa a culminância de um processo criativo iniciado
em Tibães.

10

MENEZES, José Luíz. Mosteiro de São Bento de Olinda, p. 131, 132.
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O Claustro e a Fonte:
Um estudo iconológico do Claustro do
Convento da Ajuda no Rio de Janeiro
NELSON PÔRTO RIBEIRO

1. Introdução: o Claustro e seu significado

O

estudo dos jardins de claustros portugueses na América no século XVIII é diﬁcultado pelo fato
de não possuirmos pesquisas especíﬁcas sobre o assunto, assim como da suposição de que parte
destes claustros possam ter tido seus canteiros, pisos, fontes, alterados ao longo dos anos, fosse
por questões decorativas fosse por questões práticas. Embora em termos gerais possamos aﬁrmar que, em
relação ao espaço religioso, a lei da inércia tende a predominar em detrimento de um genérico anseio de
mudanças nem por isso devemos deixar de admitir que seria altamente desejável que um estudo arqueológico e histórico-iconográﬁco dirimisse dúvidas e possibilitasse aﬁrmações mais conclusivas.
Quanto ao signiﬁcado e a importância deste espaço na vida conventual, não é suﬁciente aﬁrmar,
como o faz Germain Bazin, que “a disposição das construções monásticas sempre são inspiradas no princípio
medieval do claustro que concentra os locais de vida em comum”1, muito menos como o faz Mott, de que
“os claustros eram espaços de recolhimento e meditação, mas também de sociabilidade..”2, pois se o claustro
de um convento de fato era um lugar onde tudo isso se passava, ainda assim estas aﬁrmações não fazem
jus àquele que devemos considerar como o centro simbólico e espacial de toda a vida monástica.

1
2
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O claustro está intimamente ligado a uma concepção de vida contemplativa que, se não era exclusiva
da vida conventual, ao menos se pode aﬁrmar que encontra sua origem nela. O neoplatonismo ﬂorentino, na antítese que fazia de vida ativa versus vida contemplativa, identiﬁcava esta última com a religio3, e
não se deve estranhar que as ordens monásticas mais afeitas à vida enclausurada e contemplativa fossem
justamente as mais próximas do mundo das idéias neoplatônicas, tal como os franciscanos. O fato de a
cultura ocidental ter tido a sua continuidade - desde os tempos latinos - assegurada pela vida conventual
da Idade Média, estreitou ainda mais fortemente os vínculos da religião com a contemplação e o saber.
Francisco Stastny, em recente trabalho de iconologia, demonstrou como a universidade, o claustro, o
hortus conclusus e a árvore da sabedoria estão intimamente ligados praticamente até o século XVIII nas
instituições de ensino superior na América hispana4.
O claustro conventual constituía o local onde os monges se iniciavam na vida contemplativa. É
natural, portanto, que fosse o local escolhido para o desenvolvimento dos programas iconográﬁcos artísticos mais complexos. Quando os franciscanos de Salvador, na Bahia, incorporaram em diversos locais de
seu convento - entre eles o refeitório, enfermaria, sala de visitas - revestimentos em azulejos com painéis
artísticos de fundo moral e religioso, a série mais importante, tanto em termos artísticos quanto em
termos simbólicos, foi a escolhida para ser colocada no claustro. Tratava-se de uma série de trinta e dois
painéis baseada no ‘Teatro Moral da Vida Humana’ de Vaenius, e que, segundo Santiago Sebastian, divulgava as concepções de um dos livros de emblemas mais difundido na Espanha e na América hispana5.
Quase que usualmente esses claustros apareciam situados numa posição central em relação ao
conjunto dos edifícios conventuais: pátios invariavelmente quadrangulares com uma fonte no meio. O
claustro do Convento de Santa Teresa, em Salvador, apresenta ainda jardineiras divididas em quatro e
subdivididas em oito, fazendo o desenho de um círculo inscrito num quadrado, com uma fonte central
de pedra (Fig.01). Também o claustro do convento do Carmo, na mesma cidade, apresenta um jardim
quadrado com um círculo inscrito, dividido em quatro, e com uma fonte ao centro. Os claustros franciscanos - Olinda, Recife, Salvador - por sua vez não apresentam jardineiras, mas estão dispostos com uma
forte marcação na pavimentação em diagonal, dividindo-os em quatro partes; o de Salvador possui ainda
uma fonte no centro.
Pode-se constatar como elementos que persistem na organização espacial destes claustros conventuais
a divisão do quadrilátero do pátio em quatro - seja por marcação na pavimentação, seja por arrumação das
3
4
5
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Fig.01. Claustro do Convento de Santa Tereza, Salvador em 1959 (Silva-Nigra. Os dois escultores Frei
Agostinho da Piedade e Frei Agostinho de Jesus e o arquiteto Frei Macário de São João. Salvador :
UFBa, 1971. p.136).
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jardineiras - muitas vezes inscrito ou contendo um círculo, quase invariavelmente arrematado por uma
fonte circular central. Trata-se de representações da fons vitae colocada no centro do mundo, cercada pelas
quatro partes do mundo material e sobrepostas ao grande círculo do mundo supralunar. Aqui, o claustro
conventual aparece, também, como local privilegiado onde o contato entre os dois níveis - o terrestre e
o celeste - é possível. Local, portanto, de contemplação e de comunicação com o divino. São representações razoavelmente convencionais sobre as quais não é necessário que nos detenhamos, é conhecido
que o claustro conventual representava um hortus conclusus todo especial; não apenas o Paraíso Terreal,
o centro espiritual da Terra, como também o jardim da Virgem, um jardim onde ela aceitava conviver
apenas com os mais santiﬁcados: iconograﬁcamente, a presença deste hortus conclusus na arte portuguesa
pode ser observada em uma pintura de caráter ainda medieval, embora do século XVI, como a ‘Virgem
com o menino e anjos num jardim’ de Gregório Lopes6, pintada para a charola do Convento do Cristo de
Tomar, representando um jardim fechado, onde a Virgem mantém uma sacra conversação com os anjos,
enquanto o divino menino brinca aos seus pés; aos fundos, pode-se ver uma fonte com elemento vertical
no centro, donde brota água na direção dos quatro pontos cardeais. Gregório Lopes, segundo Serrão, era
afeito à prática neoplatônica7. Estas representações foram comuns na iconograﬁa portuguesa e, sem dúvida, preenchiam ainda o imaginário dos pintores e artistas lusos que vieram para o Novo Mundo.
Talvez não seja demais reaﬁrmar como o claustro, no clima tropical e subtropical da América funcionou como local privilegiado de aclimabilidade, possibilitando não apenas trazer luz e aeração para o
interior da construção conventual, mas algumas vezes constituindo aquilo que hoje denominamos por um
microclima, através de uma verdejante e exuberante vegetação que possibilitava um frescor oásico no meio
do calor generalizado. Estou pensando em especial nos claustros conventuais da América hispana, como
os de Cuba. Por outro lado, pelo que conhecemos de antigas fotograﬁas do Convento da Ajuda quando
este já estava abandonado e prestes a ser demolido (Fig.02), pelas dimensões exibidas, pela fonte generosa
de água no seu centro e pelo resto de vegetação de grande porte que ainda restava; pode-se avaliar que
ele no seu auge não deveria ter ﬁcado muito distante em exuberante aparência dos claustros hispanos da
América Central. Aqui, o pátio conventual soma à tradição cristã do hortus conclusus; a tradição árabe
- sempre tão presente na península ibérica - do hortus deliciarum.

6
7
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Fig.02. Convento d’Ajuda: grande pátio central (A. Malta. 26.10.1911 – Arquivo do IPHAN-ANS).
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2. O Claustro do Convento da Ajuda
O Convento da Ajuda, para o qual Mestre Valentim teria projetado o Chafariz das Saracuras, era um
enorme conjunto de construções situado numa extremidade da capital da América portuguesa, logo abaixo do morro do Castelo, em frente à praia do Boqueirão e ao lado do Passeio Público (Fig. 03). Segundo
Pizarro de Araújo a primeira pedra desta construção foi lançada em 1745 e para a introdução das jovens
pretendentes à vida religiosa vieram do Convento do Desterro na Bahia quatro religiosas clarissas, com
o intuito de que se adotasse na Ajuda, a Regra de Santa Clara8; contudo, pelo Breve de sete de janeiro de
1750, foi adotado para este convento o estatuto das concepcionistas franciscanas9.
A atribuição do Chafariz das Saracuras a Valentim provém de José Marianno Filho10. Não existe
documentação a respeito, sequer tradição oral. Toda ela baseia-se no fato de que Valentim era, à época
(179511), o único artista suﬁcientemente habilitado pela experiência para tanto. Além disso - o que me
parece bastante coerente - interpreta-se a forja dos elementos metálicos, representando animais da nossa
ﬂora como saracuras e tartarugas, como praticamente por uma assinatura do artista, pois como bem lembra Magalhães Correia em relação à fundição das peças do chafariz do Lagarto; “os únicos fundidores de
peças de arte no Rio de Janeiro nessa época”12 eram Valentim e seu ajudante.
A fonte que Valentim levantou no centro do futuro claustro do Convento – pois a época a construção não estava acabada13 (Fig.04) - foi lavrada em granito carioca (gneiss) e possui detalhes em bronze
- as saracuras, as tartarugas e a cruz latina - assim como em lioz - a placa comemorativa do evento e as
armas do Conde de Resende, vice-rei à época (Fig.05).
O partido da composição é rigorosamente simétrico, o chafariz assenta-se em uma base circular e
elevada, dividida em oito segmentos radiais e iguais, e onde se alternam intercalados quatro tanques com
quatro lances de escada de acesso, cada lance com quatro degraus que levam ao centro da base; onde
situa-se uma nova fonte em forma de taça, acima desta, uma agulheta piramidal com cerca de três metros
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Fig.03. Plano da Cidade do Rio de Janeiro elevado em 1791 – parte (F. Betancourt. Original desenhado a bico de pena. BNRJ, cartografia).
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Fig.05. Chafariz das Saracuras (A. Malta. 26.10.1911 – Arquivo do IPHAN - ANS)

Fig.04. Planta cronológica das
transformações do Convento da
Ajuda (elaborada pelo autor)

Fig.06. Planta do chafariz das
Saracuras (levantamento do
IPHAN - ANS).
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de altura no topo da qual foi colocada uma pequena cruz latina em bronze. As saracuras colocadas na
base do obelisco eram em número de quatro14, cada uma a um ângulo do quadrilátero piramidal, assim
como as tartarugas, cada uma no topo de uma das quatro fontes perimetrais. A água jorrava pela boca
das saracuras sobre a face superior côncava da taça, reaparecendo logo depois na boca das tartarugas15. A
cartela em lioz com o brasão imediatamente acima, arremata o corpo do obelisco (Fig.06).
É suﬁciente uma aproximação rápida do conjunto para se perceber que se trata de uma obra rica em
signiﬁcados simbólicos: o chafariz de Valentim é uma elaborada elegia ao quadrilátero do mundo material
e ao círculo do mundo celeste, intermediados pelo octógono. Portanto, Valentim não fugiu da tradição
das fontes circulares de claustro embora tenha construído um conjunto fortemente original que não
encontra predecessores a não ser longínquos. Valentim deixa de lado a usual divisão do jardim de claustro em um quadrado contendo um círculo, e incorpora estes elementos e seus signiﬁcados, no conjunto
arquitetônico, uma fonte central com quatro periféricas inscritas em um círculo. O elemento principal
deste chafariz é a fonte central de onde brota a agulheta piramidal, as quais, por suas formas evidentes,
traçam um inegável paralelo com o tema da taça e da lança.
Ainda que se contra-argumente o fato desta agulheta piramidal assemelhar-se mais a um obelisco
do que propriamente a uma lança, dado às suas proporções pouco adelgaçadas, é possível supor-se que o
material pétreo à disposição do artista o ﬁzesse mais propenso a executar um artefato ﬁnal mais robusto,
mais próximo de uma espada16. Sobre o ponto de vista formal não há dúvida de que existe uma diferença
nítida entre um obelisco e uma lança genérica, e o que nós temos no chafariz das Saracuras é sem dúvida um obelisco, e não uma lança. Por outro lado, sobre o ponto de vista simbólico, a proximidade dos
obeliscos em geral, com a lança de Longinus, que é uma lança especíﬁca, é muito estreita, e em alegoria
a proximidade simbólica vale mais do que a formal, em especial nas alegorias arquitetônicas.
A reapropriação do obelisco na cultura ocidental é baseada principalmente na Hypnerotomachia
(o sonho de Poliphili – Francesco Colonna - 1499), texto de extrema importância para as alegorias
renascentistas e barrocas e onde o obelisco egípcio é interpretado como um símbolo da imortalidade da
alma, da ressurreição, expressa através da sua intencionalidade vertical, que aspira aos céus. Ora, a lança
de Longinus, na mística cristã, e em especial na mística franciscana - que são os comitentes do chafariz
das Saracuras – é vista como instrumento da Ressurreição, como veremos melhor à frente. Na verdade
14
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Eram, porque estes ornatos em bronze - com exceção da cruz - há muito se perderam (ver Marianno. op. cit.). Recentemente
a Prefeitura após uma restauração duvidosa, restituiu ao chafariz novos ornatos forjados em bronze imitando as antigas
saracuras e jabutis.
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pedra que lhe deu origem através do processo de metamorfismo.
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quando Valentim escolhe intencionalmente um obelisco para ﬁcar no lugar da lança, num chafariz que
tem como tema principal a taça e a lança, ele nada mais faz do que se manter dentro da tradição alegórica barroca, que é a de continuae translationes, metáforas sucessivas que afastam o signiﬁcante do seu
signiﬁcado. Enﬁm, como interpretar o fuste circular e sua modenatura, que antecedem o obelisco das
Saracuras, senão como a empunhadura e sua respectiva proteção que antecedem a lâmina da lança? Como
interpretar a inusitada composição de um obelisco coroado por uma cruz latina por cima de uma fonte
circular em copa, senão como os três elementos centrais que compõem o tema da taça e da lança, que são,
respectivamente: a cruz do Cristo, a lança de Longinus e o cálice do Santo Graal?
É bem verdade que uma fonte circular possuindo um ornamento verticalizado no seu centro foi
ordenação bastante usual na arquitetura lusa de claustros conventuais. Não é menos verdade também
que todas estas fontes de claustro, em última instância, remetem a uma idéia de fons vitae ou fons pietatis
que, como veremos melhor à frente, é comum ao chafariz de Valentim, e embora um elemento verticalizante acoplado a uma taça circular seja de fato uma composição usual para fontes centrais de claustros,
uma fonte exatamente com os mesmos elementos e características que a de Valentim - a taça, o obelisco
e a cruz - no centro de uma composição circular maior com quatro fontes secundárias e perimetrais, me
parece absolutamente original.
A taça e a lança foi um tema bastante popularizado, com larga penetração na península Ibérica através das narrativas do ciclo dos mitos arturianos17. Este tema reaparece na Legenda Dourada de Voragine,
uma das obras que normalizou a história de santos e mártires da igreja de modo a fornecer material
temático para os programas iconográﬁcos da época: “Uma das características da iconograﬁa barroca será
a volta à hagiograﬁa medieval, recorrendo novamente à ‘Legenda Dourada’ para enriquecer o repertório de
representações”, aﬁrma Sebastian18.
Pela Legenda dourada sabemos que Longinus foi o lendário centurião romano que, utilizando uma
lança, abriu o costado de Jesus cruciﬁcado19, segundo ainda a lenda, teria se convertido ali mesmo, aos pés
da cruz, passando a ser o primeiro dos conversos a sair pelo mundo, dando o testemunho da divindade
do Cristo20. Os humanistas da Reforma costumavam escandalizar-se perante o fato da Igreja papista ter
aceitado uma lenda totalmente duvidosa, canonizando justamente o verdugo do ﬁlho de Deus. Réau,
muito oportunamente, observou que este assombro parte de uma incompreensão da doutrina cristã e da
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importância que para os místicos do simbolismo a lança toma enquanto condição sine qua non para a
salvação do homem; um hino medieval em louvor da lança de Longinus aﬁrmava: “Salvação, ferro triunfal
entrando no peito do Senhor, tu nos abres as portas do Céu”21.
Ora, Valentim, na sua fonte, associou o tema da taça e da lança com os temas recorrentes da fons vitae, da
fons pietatis e da fons sapientiae, temas medievais por excelência e que no período do Barroco desempenharam
um papel secundário na iconograﬁa religiosa, mas que mantiveram a sua expressividade simbólica, perfeitamente adequada ao local em que o artista os utilizou: o claustro central de um convento religioso. Observe-se
que, de todos os espaços religiosos, o claustro conventual é o que revelou, através da história, menor mutabilidade, mantendo-se, desde os tempos medievais até o barroco, praticamente o mesmo, ao contrario do espaço
da nave da igreja que sofreu varias transformações radicais através deste mesmo período.
Estas fontes, em suma, são todas representações em que o Cristo aparece em sua cruz como que
pairando, de forma a que o sangue proveniente de suas cinco chagas jorre diretamente na água da fonte,
misturando-se com esta. Através deste simbolismo místico, pretendia-se exaltar a generosidade do Amor
divino, doando, com o seu próprio sangue, os dons da vida, da fé e da sabedoria que conduzem à felicidade da vida eterna. Segundo Réau, a devoção das cinco chagas expressou-se alegoricamente na representação da “fonte da Vida, cheia com o sangue de Cristo, que puriﬁca as almas e cura os corpos”22.
A hipótese de alguns autores, que vêm nas saracuras e nas tartarugas do chafariz, assim como também em outras decorações que Valentim forjou para outros locais um sentido de catalogação da natureza
carioca, de proposta iluminista23; diante de um exame mais atento não se sustenta. Primeiramente, porque
me parece precipitado avançar para o século XVIII uma preocupação que no Rio de Janeiro só aparece
no XIX após a chegada dos primeiros naturalistas europeus. Não que o barroco não tivesse um propósito
de catalogação da natureza, o mesmo propósito que se encontra em Aristóteles, para quem a estrutura
do mundo inteiro assemelhava-se à estrutura do reino animal, ainda hoje classiﬁcado à sua maneira, de
acordo com genus e species. Sabemos que o barroco português foi especialmente aristotélico neste aspecto e
utilizou-se, em particular, da ‘Historia naturalis’ de Plínio. Aliás, manuais renascentistas e barrocos como
a famosa ‘Iconologia’ de Ripa eram, segundo Gombrich, impregnados de aristotelismo, pois ﬁrmemente
conectados com a lógica classiﬁcatória de Aristóteles24. Mas a existência de uma lógica classiﬁcatória
barroca – e totalmente distinta da iluminista – não deve ofuscar o fato de que a presença destes animais
forjados em bronze tinha, sobretudo, um propósito simbólico.
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Saracura e tartaruga (jaboti segundo Marianno Filho25), ave e réptil, um animal dos céus e o outro
das entranhas da terra, nitidamente um contraste entre o celeste e o ctônico; o paradoxo tanto estimado
pela arte barroca. As aves situam-se na fonte central, que é a fonte celeste, o manancial divino; enquanto
as tartarugas posicionam-se alimentando as quatro fontes que brotariam no Paraíso Terreal. Uma ilustração pertencente à igreja franciscana do Colégio de São Boaventura em Sevilha nos ajuda a compreensão
do programa iconográﬁco carioca. Trata-se de uma fonte com quatro bicas e duas taças, onde foram postos cinco pássaros a beber. A legenda da gravura diz: “bebi água da sabedoria salvadora”; Sebastian que,
considera altamente signiﬁcativo a conjunção destes três elementos simbólicos, “a fonte, a água e os pássaros”, interpreta estas aves como símbolos intermediadores das relações estabelecidas entre o céu (de onde
vem a água salvadora) e a terra26. As semelhanças da temática daquela gravura com a fonte de Valentim
são inegáveis, e pode-se supor que, pela constância com que este tema aparece entre os franciscanos que
tenha sido um motivo iconográﬁco especialmente acalentado por esta ordem. Contudo, o programa da
fonte das Saracuras de Valentim é mais soﬁsticado que o da gravura de Sebastian, pois mais complexo,
como veremos abaixo.
Valentim dispôs a fonte com o obelisco e a cruz no centro de um conjunto cercado por quatro outras
fontes, compostas estas com uma face interna - uma pequena bacia - e outra externa ao círculo. Tratase, sem dúvida, como já deixamos vislumbrar, de uma representação dos quatro rios do Paraíso Terreal,
conectados com um manancial celeste. Aqui, constata-se na obra de Valentim um propósito místico e
alegórico, propósito, entretanto, que não deve encobrir um fato fundamental, de que esta discussão era
corrente à época no mundo português, e corrente não apenas nas discussões de caráter teológico, mas
também nas cientíﬁcas. Os contemporâneos de Valentim tinham como hábito discutir conjuntamente
ciência e teologia e não se negavam, nos seus tratados cientíﬁcos, a discorrer sobre a localização nos
tempos idos, do Paraíso Terreal. Manuel Álvares, oratoriano, um dos cientistas que os historiadores de
hoje identiﬁcam com a ilustração portuguesa, defendia em sua obra mais conhecida, junto às teorias de
Copérnico e de Newton, que o Paraíso Terreal situara-se nos tempos idos na Armênia maior e que os
quatro rios do paraíso tinham lá a sua origem: “todos concordam em que o Tigre, e o Eufrates nascem na
Armênia; (...) ambos aqueles rios dimanavam antigamente de uma Fonte comum; (...) A maior diﬁculdade
está em designar na Armênia as origens do Phizon, e Gehon: esta diﬁculdade porém facilmente se desvanece,
dizendo com Calmet, que o Phizon he o rio Phazis, e que o Gehon he o Araxis”27.
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Na fonte de Valentim, os quatro rios do Paraíso, cada um deles voltado para um dos quatro pontos cardeais, representam junto com as escadas intercaladas de quatro degraus cada, as quatro partes do
mundo material, cada uma delas banhada por um rio que emanava de uma fonte comum e celeste - a
central. São cinco, portanto, as fontes, e pode-se supor que cada uma corresponda a uma das cinco chagas
do Senhor. Em planta baixa vê-se uma fonte central e quatro periféricas, e onde pode se ver, com um
pouco de imaginação, um Cristo inscrito tal como no Homo ad circulum dos neoplatônicos ﬂorentinos.
Do Cristo inscrito de Valentim, brotava uma fonte do meio do corpo e quatro nas extremidades de cada
membro. De todas as chagas do Senhor, a produzida por Longinus no costado foi considerada pela Igreja
a mais santa de todas28, por encontrar-se justamente no tronco, e digna, portanto, de ser a mais venerada
e assim simbolizada pela fonte central, enquanto as quatro chagas dos membros que mais de um autor
considerou como mananciais contínuos de sangue do Cristo, foram simbolizadas no chafariz de Valentim
pelas fontes periféricas.
Se a Legenda Dourada de Voragine pode ser identiﬁcada como uma provável fonte para o tema da
taça e da lança na fonte de Valentim - e não era de todo impossível ter-se acesso a ela no Rio de Janeiro
do século XVIII, pois exemplares da obra de Voragine foram encontrados na biblioteca do Colégio dos
jesuítas no morro do Castelo29 - é nela também que se pode encontrar o desenvolvimento da lenda, o
que nos explica a proximidade de temas como o Paraíso Terreal, a cruz de Cristo e a fons sapientiae: Ainda
segundo a Legenda, a cruz de Cristo teria sido feita de madeira proveniente da árvore da ciência do bem
e do mal, a qual, por algum caminho tortuoso, teria chegado até o Gólgota30.
É evidente que a idéia central deste relato - baseada na tradicional exegese alegórica das escrituras
- apóia-se na intenção de vincular a Queda com a Redenção, o Antigo com o Novo Testamento, assim
como na idéia de que Adão seria uma preﬁguração do Cristo, pois seriam os dois únicos seres humanos
feitos diretamente por Deus, o primeiro vindo à Terra para perder os homens e o segundo, para salvá-los.
Segundo Réau, os maiores divulgadores desta lenda, através de programas iconográﬁcos encomendados
para suas igrejas e claustros, foram justamente os franciscanos, ordem, segundo ainda este autor, especialmente afeita à temática porque foi a guardiã do Santo Sepulcro e as suas igrejas costumavam estar sob a
advocação da Santa Cruz31. Ora, considerando-se que o chafariz em questão era destinado a uma ordem
segunda franciscana, é absolutamente viável supor-se que a temática iconográﬁca deste claustro tenha sido
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Cf. Sebastian. op. cit. p..424.
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sugerida a Valentim para ﬁcar de acordo com a tradição. É sabido que o comitente costumava interferir
no programa iconográﬁco da obra que encomendava.
Esta obra de Valentim indica, portanto, a intenção do autor em, no claustro da Ajuda, realizar uma
representação do Paraíso Terreal, elaborando um conjunto com uma Fonte da Vida central e quatro fontes periféricas relacionadas aos quatro rios do Paraíso. Intenção que, se por um lado, é a mais corrente
possível, já que todo claustro conventual em última instância remete ao Paraíso Terreal, por outro, ﬁca
na forma peculiar do artista, ao abordar o problema; a diferenciação deste claustro para os demais. Esta
fonte de Valentim apresenta-se, dentre todas as obras do artista como a de caráter místico mais complexo
e hermético, sem dúvida, contribuiu para tanto a proximidade que franciscanos tinham com o neoplatonismo medieval. Pela complexidade da arquitetura e de seu simbolismo, o resultado é uma obra notável,
no espectro do conjunto formado pelas fontes de claustros conventuais ainda existentes na América.
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A experiência da quadratura romana e
a forma decorativa de Lourenço Cunha (1740)
MAGNO MELLO

F

oi o maior Pintor Portuguez que temos tido no genero de Architectura e perspectiva, igualou talvez
Baccarelli na pratica, e excedendo-o na theorica: vingando-se com a sua perícia em Arte tão liberal da
sem razão da sorte, que o havia condenado à condição servil.1 São aﬁrmações que reﬂectem não a
opinião de Cirilo apenas, mas o juízo corrente que se formou entre os pintores ao longo dos séculos XVIII
e início do XIX, situando Lourenço da Cunha como um dos mais competentes pintores quadraturistas do
século XVIII em Portugal, superando o próprio Vincenzo Bacherelli em conceitos e especulação. Devido
à sua origem humilde, fruto de uma condição servil, conhece-se pouco da sua actividade proﬁssional e de
algumas passagens da sua vida pessoal. Sabe-se que foi baptizado na freguesia de S. Brissos em Beja, em
1709.2 Não se conhece o nome de seu pai, mas deve ter sido ﬁgura de bem alta posição, pois ao longo
de toda a sua vida iria contar com o seu apoio, elevando Lourenço da Cunha desde criança a uma educação que lhe permitiria alcançar uma colocação signiﬁcativa no meio social. Mesmo numa posição não
favorável socialmente, mas com a protecção do pai ou de seu patrono, deve ter iniciado os estudos ainda
em Beja. Sabe-se que em 1693 era aí fundado o Colégio Jesuíta de São Francisco Xavier, tendo as obras
iniciadas em 1695.3 Era o momento de iniciar os estudos de latim, ﬁlosoﬁa e teologia em nível primário e
secundário. Como as oportunidades eram limitadas em Beja, deve ter sido transferido a Lisboa para completar os estudos e constituir uma formação mais sólida. Era o momento em que destacaria o gosto pela
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matemática, pelo desenho, pela geometria, pela óptica e por representações em perspectiva, conteúdos
sempre próximos dos Jesuítas. Terminada a sua educação em Beja e como fora constantemente tutelado,
a sua escolaridade deve ter sido continuada e concluída no Colégio de Santo Antão, em Lisboa.
Nesta época a ﬁgura que se destacava como professor de matemática no Colégio de Santo Antão era
o Pe. Inácio Vieira. Este jesuíta deve ser considerado como uma ponte extremamente importante entre a
teoria perspéctica e a pintura cenográﬁca. Sua actividade situa-se entre a prática e a produção teórica, base
fundamental para a pintura que simula espaços arquitectónicos. Mesmo não sendo directamente aluno
de Inácio Vieira, Lourenço da Cunha poderia sempre buscar uma maior especialização nos tratados do
jesuíta ou mesmo uma troca directa de experiências, pois o ambiente era o mais propício. Outro aspecto
que não se pode transcurar é que, após as lições de Inácio Vieira, a Aula da Esfera teve como substituto
o padre Manuel de Campos, que em 1735 escrevia em português para utilizar nas aulas a obra Elementos
de Geometria Plana e Sólida, que na verdade era a tradução da obra de Tacquet,4 muito citado por Inácio
Vieira nos seus tratados. Nestas lições, Lourenço da Cunha poderia aprender não só os conteúdos das
ciências naturais como também as ciências exactas, especiﬁcamente a óptica, a perspectiva e a cenograﬁa.
Deste modo, o artista bejense conheceria não só os princípios da óptica, da geometria e duma construção
rigorosa da perspectiva, mas também os seus melhores representantes desde Vignola e Serlio no século
XVI, até Milliet Dechales e Andrea Pozzo, no século XVII.
Na verdade não encontramos documentação que comprove a frequência de Lourenço da Cunha
junto ao ensino das matemáticas em Santo Antão; entretanto, poderíamos nos perguntar: se não fosse
junto a esta instituição, onde mais Lourenço da Cunha poderia criar e aprofundar um conhecimento
teórico que justiﬁcasse a aﬁrmação de Cirilo, principalmente vindo de condição tão servil? Sabe-se que a
decoração perspectivada não se aprende apenas por experiência prática: é necessária uma complementação teórica além de uma sábia especialização das tarefas e uma subdivisão dos trabalhos que em Portugal
não fugia à regra. O melhor ensino possível, com um apoio silencioso desde o nascimento, só poderia
acontecer junto aos jesuítas.
Por isso Lourenço da Cunha se tornaria muito mais um quadraturista e cenógrafo do que um ﬁgurista ou pintor de cavalete. Deste modo, pode-se pensar que os conhecimentos e a postura prática em relação
à perspectiva de Inácio Vieira foram transmitidas e continuadas por Lourenço da Cunha? É apenas uma
hipótese, mas não tão distante de uma verdade concreta. Os conhecimentos de matemática e os estudos
sobre geometria e perspectiva foram sempre uma prioridade no seio da sociedade jesuíta, de modo que,
esta fase deve ser considerada como o seu melhor momento.
4
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Não se pode deixar de considerar Lourenço da Cunha um dos pintores mais fascinantes desta primeira metade do século XVIII. Repare-se que toda a sua obra esteve sempre vinculada à representação de
cenas perspectivadas e nunca é citado como o santareno Luís Gonçalves de Sena, referido não só como
quadraturista, também como retratista e paizista, para usar uma expressão do seu panegirista.5 Ainda
segundo Cirilo, Lourenço da Cunha fez uma viagem a Roma, com huma pessoa da família dos seus patronos,
e alli avançou muito: quando voltou, que seria pelos annos de 1744;6 uma viagem que lhe daria a possibilidade de ver na prática aquilo que em Portugal só conhecia teoricamente, muito superior às quadraturas
de Bacherelli, António Lobo e Vitorino Manuel da Serra.
Seguramente não fazia parte dos bolseiros de D. João V que, entre 1718 e 1728, tiveram oportunidade de estagiar junto dos melhores pintores romanos da época, pois ainda era muito jovem. Em algumas
observações de Cirilo não publicadas, mas contidas num manuscrito, este autor chama a atenção para a
grande habilidade natural de Lourenço da Cunha no estudo e na aplicação da perspectiva e da arquitectura, duas componentes fundamentais para a decoração quadraturista, pois excedia a todos em princípios
teóricos físicos e matemáticos, como bem demonstrou no livro que escreveu sobre perspectiva.7 Este livro nunca
foi encontrado: único entre nós, seria uma espécie de conjunto de apontamentos práticos e teóricos
sobre a perspectiva e a cenograﬁa ou mesmo alguns estudos sobre óptica, física e matemática, disciplinas
que deveria conhecer bem, pois identiﬁcava-se mais em aspectos teóricos do que propriamente práticos,
podendo ser reconhecido como um homem próximo das ciências exactas, na linha do Pe. Vieira.
Infelizmente, a partir daquela época as relações entre Portugal e a Igreja sofreram algum abalo e
D. João V obrigou ao retorno todos os bolseiros. Vale a pena referir que justamente naquele ano seria
publicada uma gravura a partir de um desenho de Carlo Maratti, executada por Nicolas Dorigny, onde
é possível veriﬁcar claramente a utilidade do desenho ﬁgurativo, a força da geometria, a importância do
estudo e do entendimento da óptica, a experiência prática da perspectiva, a busca e a necessidade da
beleza e da graça.
Outro aspecto que deve merecer atenção é que esta gravura reúne não só as questões práticas e
geométricas da arte, mas salienta a importância da observação da natureza, a inspiração na Antiguidade
Clássica e o desenho, além de referir também as Musas como alegoria de protecção às artes. Na verdade,
a importância desta obra não está exclusivamente nela própria, mas em toda a estética e no conhecimento
que ela sintetiza e procura fomentar para um melhor aproveitamento da pintura e do desenho.
5
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Deste modo, é plausível que Lourenço da Cunha tivesse realizado esta viagem a Roma8 no decorrer
da década de trinta do século XVIII, pois até então as relações entre D. João V e o papado estavam conturbadas.9 Esta viagem deve ter coincidido e até ter tido certo apoio com a presença de Frei José Maria
da Fonseca e Évora,10 o mais activo mecenas da política artística joanina em Roma. Como Pierpaolo
Quieto chama a atenção, Padre José M. De Fonseca è il polo intorno al quale gira il vasto programma di
committenze dal 1730 al 1740. La sua ﬁgura sfuggiata in parte agli storici, risulta ad un’attenta analisi fra
le più eminenti del mondo culturale romano del tempo (...) religioso professo dell’Osservanza di San Francesco
che già dal 1712 si trovava a Roma.11
O retorno de Lourenço da Cunha a Portugal é situado por Cirilo no ano de 1744, por um equívoco;
acreditamos que deve ter acontecido pouco antes de 1740, pois neste ano o pintor receberia a responsabilidade de decorar o intradorso da abóbada da nave do Santuário do Cabo Espichel, que apesar de estar
vinculada a uma irmandade popular de navegantes, estava sob o patrocínio régio. Podemos pensar que
Cirilo se referiu ao ano de 1744 em função da entrada do pintor na Irmandade de São Lucas a 25 de
Outubro do mesmo ano, quando então era morador na Rua dos Ferreiros, sendo referido muitas vezes
até 174712 e, segundo Cirilo, até 1755.13
Sabe-se com certeza que em 1738 Lourenço da Cunha não estava em Portugal, pois casava-se com
Jacinta Inês por procuração de ambas as partes aos 9 de Janeiro na igreja da Encarnação em Lisboa.14 Sua
esposa era natural da Freguesia de Nossa Senhora do Ó, termo da vila de Tomar, ﬁlha de João Coelho
e de Maria Clemência. Jacinta Inês nasceu também em 1709 sendo baptizada em 25 de Agosto deste
mesmo ano na igreja do Espírito Santo do Sobral, concelho de Ferreira do Zêzere, criada desde menina
em casa do tesoureiro-mor do reino, Manuel de Sande e Vasconcelos, onde merecera sempre por sua indole,
e excellentes costumes, mui particular estimação.15 Segundo ainda João Pedro Ferro, não seria senhora de
modo nenhum inculta e desconsiderada, tanto quanto se patenteia uma elaborada caligraﬁa.16
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Assim, após quase um decénio em Itália o retorno do pintor a Portugal terá ocorrido presumivelmente entre 1738 e 1739, pois no ano seguinte já trabalhava como quadraturista na pintura do tecto do
Santuário do Cabo Espichel. Com a sua chegada e reencontrando então a sua esposa, ﬁxam residência na
Rua dos Ferreiros até 1744 quando nasce seu ﬁlho, José Anastácio da Cunha, um dos maiores matemáticos da Europa, transferindo-se após 1750 para a Rua dos Galegos (actual Rua do Duque), na freguesia
do Sacramento.17
A sua volta nunca poderia ter ocorrido em 1744, pois Ribeiro Guimarães18 viu documentos hoje
perdidos que provam que ele já estava em Portugal em 1740, quem sabe especialmente para receber a
encomenda da pintura régia no Cabo Espichel. A sua viagem a Roma – e note-se que foi o único quadraturista português a fazê-la – deve ter acontecido, logo após 1730, tempo suﬁciente para aí se dedicar
ao desenho e estudo da perspectiva e arquitectura. Ao voltar a Portugal entra em contacto com Inácio de
Oliveira Bernardes. Cirilo diz que Lourenço da Cunha conhecendo o seu grande prestígio foi pedir o que
fazer a Inácio de Oliveira Bernardes que regia o Theatro dos Congregados do Espírito Santo começou a pintar
com acanhamento, mas pouco depois deixou ver o grande homem que era. Quando Bibiena cançava o Erário
para admirar os espectadores com magníﬁcos scenarios do Theatro Régio, ousou elle ser o seu competidor na
Rua dos Condes, inda que em ponto pequeno qual he o que exige hum theatrinho de bonecos; e dizião os bons
pintores, que virão as suas obras, que no seu tanto não cedião às do seu rival.19
Mesmo descontando algum exagero no elogio, não é com certeza em vão que ele era visto como rival
de Bibiena. Como cenógrafo, Lourenço da Cunha trabalhou no já citado teatro dos Congregados, no
da Rua dos Condes, e posteriormente prepararia cenas para o teatro do Bairro Alto antes do Terremoto
de 1755, ajudando depois na sua reconstrução. Infelizmente a sua carreira de pintor seria interrompida
muito rapidamente, pois após a grande obra no Cabo Espichel e os trabalhos que iniciou nos vários teatros de Lisboa morreria subitamente em 1760, com apenas cinquenta e um anos de idade.
Em relação à decoração perspectivada, Lourenço da Cunha trabalhou numa capela da igreja
dos Clérigos Pobres; noutra capela da igreja dos Inglesinhos; decorou o coro da igreja das Trinas do
Mocambo; pintou o tecto da Casa do Capítulo da igreja de São Domingos de Benﬁca.20 Nesta obra
em Benﬁca, foi seu colaborador José da Costa Negreiros (1714-1759), discípulo de André Gonçalves
que pintou as ﬁguras ali dispostas. E um retábulo na barraca de São Julião, de provável relação com a
Maçonaria e o tecto da nave da igreja do Santuário do Cabo Espichel, a sua única obra sobrevivente até
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STOCKLER, Garção. Ensaio Histórico sobre a Origem das Mathemeticas em Portugal, Paris, 1819, p. 163.
GUIMARÃES, Ribeiro. Sumario de Varia História, Lisboa, 1872, p. 201.
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nós, considerada uma das mais belas e ousadas propostas a partir da difusão do modelo pozziano.21 Toda
a obra cenográﬁca apresentada nos teatros de Lisboa por Lourenço da Cunha desapareceu por completo,
o mesmo acontecendo com as poucas pinturas de falsa arquitectura que realizou.
Antes de passar à análise da sua única obra sobrevivente, alguns aspectos em torno da vida pessoal
podem esclarecer um pouco daquele ambiente vivido pelo pintor, prolongando-se bastante mais pelo facto
de ter sido o pai do maior matemático português da época. É que do casamento com Jacinta Inês nasce José
Anastácio da Cunha, baptizado em 22 de Maio de 1744 na freguesia de Santa Catarina uma das ﬁguras de
mais alto prestígio no meio intelectual em Portugal durante a segunda metade do século.22 Aos 20 anos José
Anastácio da Cunha é nomeado primeiro-tenente de bombeiros no Regimento de Artilharia do Porto e aos
29 já é nomeado pelo marquês de Pombal lente de Geometria da Universidade de Coimbra.
Infelizmente a sua vida não foi fácil desde muito cedo. A morte de seu pai ocorreria por volta de 1760,
quando Anastácio da Cunha tinha apenas dezesseis anos.23 Em 1778 é denunciado pela Inquisição, sendo preso
e processado, acusado de convivência com protestantes ingleses, ler Voltaire, Rousseau, Hobbes e outros autores. Foi exilado em Évora, e após o julgamento dedicou-se exclusivamente à sua obra, Princípios de Matemática.
José Anastácio da Cunha morreria em 1 de Novembro de 1787 com 43 anos, sendo a sua obra só publicada em
1790. Em 1789 e após a morte do marido e depois do ﬁlho, Jacinta Inês tinha 77 anos, carregada de moléstias
e encomodos de idade. Reduzida a ultimo estado da jndigencia, vivendo das esmolas d’ algumas almas Caritativas,
julgou que não oﬀenderia a Vossa Magestade lembrando lhe 9 Annos de serviço no regimento de Artilharia de Valença
e 6 na Universidade de Coimbra pelos quaes a memoria de seu ﬁlho mereceria uma pequena pensão para uma may
decrépita. Ainda neste ano, a rainha lhe concederia um rendimento de 100$000 rs.24 O Santuário de Nossa
Senhora do Cabo Espichel, erigido por iniciativa de D. Pedro II, é o mais importante complexo arquitectónico deste
período (...) O culto de Nossa Senhora do Cabo perdeu-se na bruma dos tempos e é crível que, anteriormente à sua
veneração a partir do século XV, o Espichel fosse centro de peregrinações (...) o actual culto remonta a cerca de 1410
(...)25.O”Círio” da Senhora do Cabo tornou-se uma das principais romarias dos arredores de Lisboa.
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MACHADO, Cirilo Volkmar. op. cit. p. 156-157; COSTA, Luiz Xavier da. As Belas-Artes Plásticas em Portugal Durante
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Contudo, ainda no ﬁm do século XVII as casas dos romeiros não obedeciam a um alinhamento, cercando o antigo templo datado dos ﬁns do século XV. A partir de 1701 iniciava-se a construção do actual
edifício e a partir de 1715 devido ao grande ﬂuxo de procissões foi necessário construir novas hospedarias,
iniciadas nesse ano, mas só concluídas entre 1745 e 1760, e muitas delas continuadas até 1791.26
O início da construção do templo barroco ocorreu ainda no reinado de D. Pedro II e só ﬁcou concluído em 1707, ano em que a imagem de Nossa Senhora do Cabo foi transferida da ermida da Memória
para a nova igreja recém-acabada. A igreja do Santuário apresenta um frontispício com duas torres sineiras
que fecham o corpo central, cuja cimalha abriga um nicho com a imagem de Nossa Senhora do Cabo.
Sobre o risco arquitectónico nota-se um frontispício plano, um frontão triangular ornamentado com dois
pares de volutas e uma portada pouco ornamentada. Uma concepção arquitectónica presa aos formulários
da tradição do século XVII, mas que a época joanina iria enriquecer.
O seu interior apresenta nave única coberta por abóbada rebocada e pintada a têmpera, representando no seu centro emoldurado uma decoração de falsa arquitectura com o tema da Assunção da Virgem,
com telas de boa pintura e retábulos e molduras de talha dourada nos lados.
Nas palavras de Ribeiro Guimarães, o tecto é de abobeda e pintado, tendo no meio a Assumpção da
Senhora; pintura de Lourenço da Cunha, pae do celebre José Anastácio da Cunha, e por elle feita no anno de
1740 (...) no tecto estão também pintadas no lado de N. As armas reais; e no lado S. O brasão da cidade de
Lisboa.27A presença de Lourenço da Cunha no Santuário do Cabo Espichel é notada em textos de história da arte, como nas páginas de Luís Xavier da Costa em 193528 ou, no século passado, o Diccionario
Technico de Francisco de Assis Rodrigues, de 1875.29 Aqui, este autor ainda não usa a palavra quadratura
mas “decorador” para se referir ao pintor Lourenço da Cunha, citando no mesmo verbete o nome do
grande cenógrafo italiano Giovanni Carlo Bibiena, que esteve em Portugal, na segunda metade do século XVIII, para a construção de edifícios de ópera e a preparação de cenograﬁas para os teatros régios.
Na bibliograﬁa referente a Lourenço da Cunha encontra-se igualmente a atenção de estudiosos como
Reinaldo dos Santos,30 que não conhecendo bem as intervenções de Lourenço da Cunha pensava que
todas as suas obras tivessem sido destruídas, desconhecendo o estudo de Ribeiro Guimarães31. Este é o
único autor que documenta a intervenção do bejense no Cabo Espichel. Como cenógrafo, este artista é
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citado nos estudos de Pereira Dias,32 que aﬁrma que os trabalhos de Lourenço da Cunha foram continuados por Silvério Manuel, seu discípulo, seguido por Simão Caetano.33
Toda a obra pictórica dentro das paredes do Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel conta, para
além da pintura do tecto, dezesseis telas distribuídas no corpo e na capela-mor do templo. 34 Actualmente
podem-se ver os dez painéis que estão no corpo da igreja e outros seis que dividem o espaço entre a parede direita da capela-mor e as da sacristia do edifício. As únicas referências a estas telas são as que faz o
mesmo Ribeiro Guimarães,35 todavia referindo-se-à a data de 1743 mas não o seu autor. Guimarães não
fala dos dezesseis painéis como uma mesma encomenda, mas apenas de dez telas para todo o corpo do
templo, sendo quatro distribuídas nas paredes laterais e duas naquela que separa a capela-mor da nave
única. Curiosamente, o mesmo autor aﬁrma que em 1739 fe-se armação nova para a egreja que importou
em 1:382$340 réis; em 1742, comprou-se um órgão; em 1743, mandaram-se pintar dez painéis para a egreja
do Cabo com molduras entalhadas e doiradas: não se diz quem foi o pintor; ﬁzeram-se quatro imagens para
quatro nichos.36 Podemos pensar que se tratava da armação do andaime e de parte do pagamento para a
pintura, quem sabe iniciada no ﬁm deste ano e só terminada em 1740. Ignoro porque Ribeiro Guimarães
só fala das seis telas da capela-mor quando comenta o restauro que a pintura do tecto sofreu em 1770:
A capela-mor é funda; do lado do Evangelho tem uma grande janella, e fronteira ﬁca a tribuna real, feita em
1770, no lugar onde estava a outra janella. Na parede do lado do Evangelho ha três quadros, que representam
o Nascimento, a Apresentação, e a Adoração dos Reis.37 É possível pensar que Lourenço da Cunha tenha feito
todas as dezasseis telas numa mesma campanha ou apenas aquelas destinadas às paredes laterais do corpo
do edifício? Infelizmente, as informações sobre estas pinturas ainda são quase inexistentes e mesmo apesar
do recente restauro é muito difícil aﬁrmar a presença de Lourenço da Cunha como o único autor destes
painéis. Como vimos, a sua participação como ﬁgurista era mínima, pois em São Domingos de Benﬁca
tratou apenas da quadratura deixando as ﬁguras para José da Costa Negreiros.
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Fachada da Igreja do Santuário do Cabo Espichel, 1705.

Lourenço da Cunha, tecto da Igreja do Santuário do Cabo Espichel, 1740.

Lourenço da Cunha, pormenor do quadro recolocado.
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Lourenço da Cunha, pormenor das mísulas e parte da quadratura.

Lourenço da Cunha, Santuário do Cabo Espichel, pormenor das mísulas.

Lourenço da Cunha, Santuário do Cabo Espichel, pormenor da quadratura com fustes, arcos e balaustrada.
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Apesar de Ribeiro Guimarães não mencionar o nome do artista que restaurou o interior da igreja
aﬁrma que em 1770 foi todo o templo restaurado por mamdado de el-rei D. José, e especialmente as capelas;38
entretanto, Cirilo nos diz que este restauro foi executado por José António Narciso,39 pois a pintura já
apresentava seus primeiros sinais de desgaste, os quais ainda hoje são evidentes. Em relação a esta intervenção é indicativo lembrar que neste ano foi apresentada a terceira versão do compositor David Perez
(1711-1778),40 chamada de Matutini dei Morti (ofício de defuntos), sua obra de maior sucesso. A versão
mais tardia data de 1770 e foi composta para ser executada neste mesmo Santuário durante a cerimónia
em que o príncipe das Beiras, Pedro, marido da futura rainha Maria, se tornou primicério da Irmandade
de Santa Cecília. Este restauro das últimas décadas do século XVIII foi de importante intervenção pois
mostra a preocupação do rei não somente por um culto devocional local, mas pela contemplação puramente estética da obra.
Pelo restauro levado a cabo pela Direcção-Geral dos Edifícios Monumentos Nacionais,41 sabe-se
que na intervenção de 1770 José António Narciso refez toda a parte do quadro recolocado e a quadratura
central, até o limite da imposta pictórica, justo no limite das ﬁguras alegóricas. No entanto e apesar do
fortíssimo Terremoto de 1755 esta igreja não sofreu grandes danos. Novamente, Ribeiro Guimarães diz
que foi n’este anno que aconteceu o terramoto grandi; a egreja do Cabo não padeceu ruína alguma. Maurício
Ferreira, criado particular de el-rei D. José, partindo n’este dia, de madrugada para o Cabo, não sentiu os
abalos, e só teve notícia da catástrofe quando chegou aos casaes.42
Através das informações dos técnicos de restauro43 sabemos também que todo o tecto, mesmo as
áreas não destruídas, mas desgastadas pelo tempo, foi também repintado pela mesma mão. Sabendo que
José António Narciso trabalhou muitas vezes com o ﬁgurista Pedro Alexandrino de Carvalho, como por
exemplo nas igrejas do Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora dos Mártires e na de Santa Quitéria, é
possível pensar que também aqui no Cabo Espichel os dois trabalhariam juntos. Infelizmente, não há
prova documental e mesmo as comparações estéticas com outras obras de Pedro Alexandrino não nos
deixam tirar tal conclusão. Outro aspecto que não se pode esquecer, é que Narciso vem sempre citado
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como pintor-decorador e não como ﬁgurista, responsável pelos ornatos e falsas estruturas arquitectónicas
em trabalhos conjuntos com Pedro Alexandrino.
Hoje é ainda clara a falta de nitidez e uma certa confusão na elaboração de todo ”o quadro recolocado” com a presença da Virgem e dos anjos, com grande diﬁculdade na identiﬁcação de detalhes, para
além de certa irregularidade em algumas posições ou posturas das personagens. Toda a representação da
anatomia e a disposição das ﬁguras se organizam de modo pouco nítido gerando diﬁculdades de leitura
numa quase perturbação das formas. Segundo informações dos técnicos após o restauro, trata-se de pintura a óleo sobre estuque de reboco areoso e tijolo, não possuindo nenhuma aderência ao suporte.
Poderíamos dizer que a parte fraca de toda a decoração deste tecto é, precisamente, o painel central. No entanto, é possível veriﬁcar a postura quase vertical da ﬁgura da Virgem em relação aos outros
personagens e a organização da cena que a desloca para a parte de cima do quadro central, levantando o
eixo de visão, bem como a posição do observador situado no centro da nave, num campo visual não condicionado pelo mesmo ponto de fuga de toda a membrana arquitectónica falsamente representada. Esta
escolha do pintor amplia o campo visual e não condiciona a contemplação ﬁgurativa ao mesmo sistema
racional e geométrico de um único ponto de vista, obrigando o ﬁel a deslocar-se, e, ao mesmo tempo,
permitindo-lhe assistir ao grande desenho do Mistério. Maria torna-se, pois, mais próxima do espectador,
mesmo estando no cimo do céu pintado, aparecendo como a ﬁgura mais distante no que diz respeito ao
plano central. A dimensão da Virgem é maior do que a dos anjos que se encontram abaixo, mas é assim
que o pintor simula a penetração do espaço e faz com que quem a observe sinta a sua forte presença, antes
da dos aglomerados de anjos que a cercam.
O uso do quadro recolocado em Portugal passa a ser uma opção deliberada não só pela própria
situação de identiﬁcação das cenas e do culto, mas pela própria tradição em não escorçar formas ﬁgurativas. Lembre-se que nem os tratados de perspectiva ou de pintura ensinavam estes truques, reservados apenas aos mais exímios ﬁguristas, o que não era o caso nem de Lourenço da Cunha, nem de José
António Narciso. Outro aspecto merece a nossa atenção, ainda sobre questões relativas ao escorço em
geral. Normalmente, quando os tratados se referiam ao escorço ﬁgurativo nunca era voltado para uma
situação de visão do tipo sotto in sù, mas sempre para ﬁguras escorçadas num plano vertical como se fosse
um painel retabular ou como nos sistemas de quadros recolocados, que em toda a Europa durante os
séculos XVII e XVIII tiveram uma ampla difusão. Lembramos aqui o tratado de Giulio Troili, que estuda
as questões relativas à perspectiva e à pintura de quadratura em superfícies curvas, mas quando fala do
escorço de ﬁguras não comenta e nem ensina os problemas para uma decoração no tecto, dedicando-se
apenas a painéis verticais.44
44

224

SJOSTROM, Ingrid. Quadratura. Studies in Italian Celing Painting, Estocolmo, Liber Tryck, 1978, p. 86-87.
BARROCO 19

A decoração pictórica da abóbada do Cabo Espichel deve ser valorizada como um dos melhores
exemplos de pintura ilusionista realizados em Portugal durante toda a primeira metade do século de
Setecentos. A sua construção e seu delineamento espacial fazem projectar uma perfeita e alongada visão
de inﬁnitude que, no entanto, é interrompida com a presença do quadro central. Lourenço da Cunha
foi bem considerado como a ﬁgura central de um segundo momento da pintura de tectos em perspectiva
após o desaparecimento de Bacherelli.
Dentro deste panorama, sentimos que todo o aprendizado de Lourenço da Cunha vincula-se
especialmente aos tratados do ﬁm do século XVII e a toda a difusão deste momento no século XVIII,
especialmente na tratadística pozziana, que o bejense deveria conhecer muito bem. É este contexto que
condiciona a formação de uma arte do Pleno Barroco portuguesa, descendente dos modelos italianos que
então inﬂuenciaram toda a Europa e que aos poucos conquistariam toda a centúria, primeiro num ciclo
erudito da Corte, para depois expandir-se em locais periféricos. A leitura da membrana arquitectónica
pintada no intradorso da igreja da Senhora do Cabo deve identiﬁcar-se como culta e cheia de complexidade na estruturação da falsa arquitectura, em que a simulação não se limita a um simples compor de
espaços ﬁngidos na abóbada, mas também no remate tanto no sentido da capela-mor como no fecho do
arco de triunfo. Tudo acontece numa abóbada de volta inteira erguida acima da cimalha real do edifício,
sobre o arco cruzeiro.
No tímpano acima do altar, vê-se um conjunto de três nichos. O nicho frontal é real e alberga um
cruciﬁxo que acentua o relevo dos outros dois falsos nichos criando uma ilusão de espaço ocupado pela
presença das ﬁguras de São Pedro e de São Paulo, à esquerda e à direita do observador. Estes nichos são
simulações de grande efeito e ousadia em relação aos elementos arquitectónicos que realmente formam
este notável “engabelo” do olho que, visto de baixo para cima e no ponto pré-ﬁxado pelo artista, por uma
questão de ordenação espacial de toda a complexa construção pictórica, não é o mesmo para a observação
da pintura de falsa arquitectura da abóbada, como também não é válido para o quadro recolocado com
o tema da Assunção da Virgem. Do outro lado, no mesmo fecho da abóbada, porém acima da entrada
do templo, nota-se igualmente um espaço preenchido por pinturas, o qual ao total desgaste da película
cromática, diﬁcilmente será identiﬁcável.
Outro elemento de “modernidade” usado por Lourenço da Cunha na ilusão arquitectónica de toda
a visão da pintura do intradorso da abóbada, diz respeito à criação de um falso espaço de apoio para os
dois andares de entablamentos. Projectados em sentido vertical, anulam-se por um momento e dissolvem-se no limite real da cobertura para tornar visível o grande espectáculo das colunas, dos fustes e dos
capitéis compósitos, que se lançam para cima “arrombando” e reuniﬁcando toda a falsa arquitectura e o
quadro recolocado, numa espécie de prolongamento ascendente do próprio interior do templo. Trata-se
do espaço formado acima da cornija e que origina uma outra área de sustentação. Esta, sobreelevada a
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partir das laterais do templo juntamente com o espaço acima do arco cruzeiro, afunila-se e torna-se o
elemento de sustentação da complexidade da membrana arquitectónica que se organiza nestes andares.
Este espaço, que antecede a quadratura, é ediﬁcado por pesadas mísulas ligadas por espécies de cordões
torcidos onde ﬁguram duas cartelas de meio corpo com uma virtude Teologal, a Caridade, e uma virtude
cardeal, a Justiça. Ainda neste espaço intermédio entre o ambiente interno do templo e a elevação das
falsas arquitecturas, Cunha dispôs de modo brilhante uma peanha proeminente que avança ao espaço da
nave, projectando-se, e que alberga um sumptuoso vaso doirado com ﬂores diversas.
A ilusão perspéctica de toda esta composição que tende a elevar-se e a ultrapassar a materialidade
do templo é interrompida pela visão menos acentuada do quadro recolocado que, na verdade, não exige
uma visão zenital, mas se remete a uma visualidade de perspectiva oblíqua, provavelmente a partir da
entrada do templo. No entanto, e a partir da entrada no recinto, este esvaimento para o inﬁnito veriﬁca-se
subtilmente, mesmo que num curto espaço de tempo, quem sabe se no tempo necessário à manifestação
da imponência das festas de romaria e das peregrinações. Tudo é construído plasticamente através do uso
da matemática e da perspectiva e dos efeitos da cenograﬁa, mesmo que não aconteça o arrombamento
perspéctico. O uso do quadro recolocado será uma situação intencional e sistemática absorvida pela sábia
técnica do artista no reconhecimento da diﬁculdade em escorçar ﬁguras como fustes e mísulas.
Este ilusionismo caracterizava uma determinada mentalidade setecentista, quando este modelo instituía a relação do homem com o divino na total absorção do espaço terreno, ﬁnito, pelo espaço celeste, de
concepção não mensurável. É importante mencionar aqui a “perspectiva” aérea ou, mais correctamente,
a perspectiva de céu aberto, destinada ao centro da quadratura e da qual, em Portugal, não se conhece
nenhum exemplo. No entanto, sublinhamos que se a perspectiva de céu aberto não é aqui apresentada,
esta ausência não pode ser rotulada de incapacidade ou de falta de saber para tal. Efectivamente, caracteriza um modelo próprio e uma mentalidade especíﬁca que se estariam acumulando desde o início do século
XVIII, imbuídas de uma cultura ﬁgurativa e formal processadas no século anterior. Muito propriamente,
usou a constante do quadro recolocado, se não como linguagem instituída, ao menos como resposta às
possibilidades da época, ou melhor, numa espécie de rede de difusão do saber perspéctico.
Os conhecimentos cientíﬁcos de Lourenço da Cunha não nos permitem isolá-lo num estado de
imperícia prática. Como já se sabe, foi ele que deu as primeiras lições de matemática e geometria ao seu
ﬁlho José Anastácio da Cunha, que, segundo Cirilo, estudou por conta própria e com o pai os elementos
da física e da matemática.
A quadratura representada no Santuário do Cabo Espichel simula, satisfatoriamente, a pseudoespacialidade que é lançada cada vez mais para o alto, onde tudo é organizado como um grande cenário
litúrgico de acordo com os programas iconográﬁcos tridentinos que triunfam no período barroco. É a
relação intrínseca entre o culto oﬁcial e a natureza mundana que se apresenta ao espírito e aos olhos dos
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ﬁéis. Toda a pintura do cenógrafo Lourenço da Cunha se destaca como um signo que estimula o relacionamento entre o conjunto dos ﬁéis e o simulacro ali formado. O seu palco cénico é agora o tecto; o
espectador situa-se em baixo, a participar do ritual litúrgico que, neste momento, se entranha na pintura
e naquele novo e persuasivo contexto devocional. Ou seja, o observador transforma-se em actor durante
os ofícios, mas, concomitantemente, torna-se o realizador daquele universo aparente e efémero, embora
sólido e permanente no triunfo da Igreja Pós-Tridentina. A comunicação foi estabelecida e, deste modo,
não se pode só lembrar a falta do efeito da perspectiva de céu aberto, do escorço das ﬁguras centrais ou
das formas esvoaçantes que classicamente deveriam estar presentes no centro da quadratura, como um
modelo efectivo do ilusionismo e da sensação de abertura. Representou-se de modo directo toda uma
experiência local, tanto quanto era possível. A prioridade continua, por seu turno, a ser o centro ﬁgurativo
do suporte numa clara visão de frontalidade herdada do século XVII, para uma espacialidade do quadro
central em sentido oblíquo, formada e desenvolvida durante o XVIII, numa síntese de dois séculos. É
o que poderíamos chamar de “sistemas operativos” e não a pura aplicação sistemática das regras ou preceitos da perspectiva. Esta operatividade resulta directamente do ambiente cultural artístico vivido por
Lourenço da Cunha e sistematizado na cultura portuguesa entre os séculos XVII e XVIII. Deste modo,
não há aplicação de normas consideradas correctas, mas um uso operativo da construção perspectivada.
O plano da estrutura geométrica da composição parte de um ponto de fuga único que, metodicamente, organiza toda a pintura do intradorso da abóbada. Este ponto se localiza no interior do quadro
recolocado, o que faz com que o observador se sinta internamente absorvido e concretamente participante
da cena em questão. Deste modo, o núcleo central é seccionado em duas linhas perpendiculares, uma
absorvendo transversalmente todas as estruturas laterais, inclusive a disposição do gradeamento, e outra
em sentido longitudinal absorvendo o outro lado da organização da falsa arquitectura.
Tudo encerra a membrana arquitectónica seduzindo o fruidor ao eixo da composição. Todavia, o
escorço da composição arquitectónica pode considerar-se, na visão central, um quadro frontal ao espectador situado um pouco avançado em relação ao centro geométrico da nave. Neste ponto inscrevem-se
os três pares de fustes localizados longitudinalmente de cada lado da quadratura. É deste modo que
Lourenço da Cunha consegue simular o quadro central com a representação da ﬁgura da Virgem em
leve verticalismo, que com um mínimo de escorço teria a intenção de acompanhar toda a disposição dos
elementos arquitectónicos. Entretanto, tendo em conta o facto de não existir uma Academia de Pintura,
deve reconhecer-se que o efeito de ilusionismo perspéctico funciona dentro das condições técnicas
relativas ao espaço arquitectónico interno em perfeita harmonia com o uso do quadro recolocado. É o
momento de individualizar esta produção pictórica nas suas conotações e características técnicas de execução em têmpera e reconhecer o excelente nível que os quadraturistas e cenógrafos portugueses atingiam,
com Lourenço da Cunha. Basta uma observação um pouco mais atenta para reconhecer, nos fustes, nos
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capitéis coríntios, ou no tipo de mísulas e entablamentos que o bejense representou nesta abóbada, uma
forte inﬂuência dos modelos colhidos nos tratados sobre perspectiva ou, mais comumente, de arquitectura, na qual a perspectiva passou a integrar-se, em capítulos especíﬁcos. Constata-se que mesmo após o
restauro da camada pictórica muitas das perguntas ainda estão por responder. A questão da projecção dos
elementos de falsa arquitectura não está totalmente esclarecida e a imensa quantidade de pregos nos dois
lados do fecho e no interior da abóbada mostram que Lourenço da Cunha usou um sistema de projecção
especíﬁco.
Após esta análise sobre a presença de Lourenço da Cunha na decoração do tecto abobadado do
Santuário do Cabo Espichel, impõe-se identiﬁcar o método utilizado pelo artista para a projecção e a
construção perspéctica sobre uma superfície curva. Para esta situação não existe uma documentação especíﬁca que nos esclareça de modo deﬁnitivo tal processo. Não se sabe praticamente nada sobre estes sistemas de projecção perspéctica usados em Portugal, seja na decoração do brutesco, dos azulejos ﬁgurativos
ou do desenho perspectivado. Tudo é importante; isto é, o estudo do método e dos materiais da obra, a
compreensão cultural do lugar, dos seus artíﬁces e do desenvolvimento construtivo.
Em Portugal a única referência sobre este sistema de projecção da falsa arquitectura para a decoração de tectos pode ser encontrada no ﬁm de uma das traduções do tratado de Andrea Pozzo em 1732,
executada por José de Figueiredo Seixas e intitulada Nova Explicação. Não é nosso objectivo examinar e
avaliar esta nova explicação, pois necessitaria comparar este método de Seixas com o de Andrea Pozzo
para identiﬁcar as diferenças e as vantagens de ambos.
Não podemos dizer que fosse um método seguido por todos os artistas e, naturalmente, também
utilizado por Lourenço da Cunha. Contudo, não sendo este o método preferido ou mais prático, deveria
existir algum sistema que permitisse aos artistas traçarem para o intradorso da abóbada os elementos de
falsa arquitectura que desejassem representar.
Antes de entrar especiﬁcamente neste tema, é indispensável considerar esta etapa, tão importante
quanto a análise histórica ou temática da pintura. Não se pode compreender completamente a decoração
dos tectos pintados sem o conhecimento dos métodos utilizados pelos artistas, ou seja, o conhecimento
material necessário para a conclusão destas obras. Para buscar um melhor entendimento deste aspecto é
fulcral saber o que realmente estes artistas sabiam sobre essa teoria e se conseguiam aplicá-la correctamente. Para tal há que veriﬁcar se no estudo da tratadística portuguesa existe alguma relação dos métodos a
serem usados numa pintura aplicada a um tecto plano ou curvo.
Sabe-se que este tema não era abordado nos tratados portugueses, que na sua totalidade não estavam
aptos a discorrer sobre o mesmo, tal como sobre as questões mais técnicas sobre a representação perspectivada. Todavia, não signiﬁca que não haja uma preocupação sobre estes aspectos, pois os tectos pintados
existem e estão representados de modo que o espectador possa admirar uma correcta aplicação das leis
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da perspectiva, não só no sentido da própria ilusão arquitectónica, mas também quanto ao método para
a sua aplicação no suporte, pois se as formas estão ali representadas, signiﬁca que algum método era
conhecido e utilizado. É uma questão muito complexa e difícil de responder, pois como dissemos não
foi ainda encontrada documentação que explique qualquer sistema a não ser a Nova Explicação de Seixas.
Podemos dizer que esta nova explicação tomava como princípio básico não a disposição de um quadriculado de toda a abóbada como dizia Pozzo; dispunha-se uma corda com um peso na ponta, ﬁxa no ponto
de fuga desejado (no caso no centro da abóbada) e perpendicular à nave; uma luz disposta no ponto de
vista poderia rebater qualquer linha até o plano da imposta e ver reﬂectida a sua sombra na curvatura do
suporte. Deste modo, marcam-se as linhas para a representação de qualquer elemento desejado.
A observação atenta do método usado por Lourenço da Cunha e a sua novidade no ambiente teórico
e prático português do exercício da perspectiva em relação como o Tratado de Inácio Vieira pode ajudarnos não só a compreender a fama alcançada pelo autor, como a tentar encontrar a resposta a algumas
destas questões técnicas.
Em Itália durante todo o século XVII surgira uma crescente preocupação com as questões relativas à
construção geométrica do espaço pictórico, tornando-se património comum da cultura artística em todo
o mundo europeu e que desde o século XVIII também ﬁzeram parte das preocupações dos artistas portugueses. Pode dizer-se que as motivações teóricas estão condicionadas por dois grupos, ou seja, o primeiro,
teórico-matemático e o segundo prático-empírico. É o constante interesse pelos surpreendentes efeitos no
campo da óptica e da perspectiva. As questões sobre a anamorfose, estudadas em tratados desde o século
XVI, terão no século XVII uma grande atenção e maior divulgação.
O tratado do francês Jean François Niceron (1613-1646), La Perspective Curieuse ou Magie Artiﬁcielle
(...), publicado em Paris em 1638, desenvolveria a anamorfose óptica/directa, a reﬂexa/catóptrica e a refracta/dióptrica.45 O seu estudo incluía também o exame de uma máquina perspectográﬁca, análoga à descrição
feita por Cigoli em seu tratado sobre a perspectiva.46 A perspectiva como ferramenta de ilusão não ﬁcou
condicionada exclusivamente à pintura decorativa, agiu também em painéis retabulares desde o período
renascentista, passando pela época maneirista e culminando no barroco. Será na segunda metade do século
XVI que surge a especialização da pintura de falsa arquitectura chamada “de quadratura”. Desde os primeiros anos do século de Quinhentos, a quadratura tornar-se-ia uma forma decorativa muito difusa por parte
dos pintores, especializando-se cada vez mais no exercício da perspectiva. É neste contexto que se explica a
ampla difusa dos tratados de perspectiva cada vez mais como uma preocupação prática para os pintores.
45
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Actualmente este se condensa num único bloco caracterizado pelo estudo da óptica moderna.
Rodolfo Profumo, (a cura de), Trattato pratico di prospettiva di Ludovico Cardi detto il Cigoli, manoscritto Ms 2660A del
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe dos Uffizi, Roma, Bonsignori Editore, 1992. Cigoli na IV parte do seu tratado, fl. 92 v
e 96 v (Dos Strumenti), analisa a anamorfose e a câmara escura.
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Além do estudo da geometria e da matemática, estes tratados descreviam detalhadamente alguns
instrumentos para a construção de cenas em perspectiva, nas quais os próprios tratadistas são primeiro
promotores e depois inspiradores no uso e na aplicação da perspectiva. E foi precisamente no decorrer do
século XVII que se estabeleceu uma precisa separação de maestria, isto é, a produção dos ﬁguristas e os
especialistas na pintura de falsa arquitectura.47
Portanto, em qualquer investigação voltada para a decoração de falsas arquitecturas, que por deﬁnição transforma a realidade estrutural de um ambiente, a análise deve incidir primeiro na identiﬁcação
do tipo de arquitectura representada e depois no tipo de ilusão que irá modiﬁcar o sentido de verdade
absorvido em tal meio.
Assim, devem-se estabelecer as circunstâncias do ilusionismo, a escolha de um ou mais pontos de
vista em função da peculiaridade geométrica do espaço e do sentido de fruição estabelecido. Outros aspectos são também fulcrais, como considerar a principal entrada no ambiente e estabelecer a distância entre o
observador e a obra. Sobre estes aspectos consultemos Egnatio Danti, pois escreve que, il punto principale
della prospettiva si metta nel mezzo della soﬃtta, perché ordinariamente à quello corrino tutte le linee parallele
principali, e tutte le parti della prospettiva attorno scocino ugualmente. Se bene è parede di qualcuno, che in
certe occasioni il punto si deva mettere in un lato della soﬃtta..48
Em segundo lugar, deve-se projectar a falsa arquitectura que estabelecerá a estrutura de suporte físico
às ﬁguras: aquelas que estão apoiadas na falsa arquitectura e aquelas que permanecerão em movimento.
Sobre este aspecto é fulcral lembrar do Codex Huygens49 e voltar à questão do escorço ﬁgurativo, com ou
sem “termo de posicionamento”.50
Em terceiro lugar faz-se o desenho da composição em perspectiva ou o seu esboço. O artista cria
em escala o modelo gráﬁco das paredes ou do tecto e constrói os escorços perspécticos com o auxílio de
projecções em planta e alçado: trata-se naturalmente do método tradicional. Essa terceira etapa é muito
importante, pois é neste momento que se deve controlar a geometria perspéctica com modelos em escala
ou cartões com a mesma grandeza das respectivas pinturas. Em Portugal não se tem ainda notícias destes
modelos em barro, como também ainda não foram encontrados cartões que, além de outras funções,
permitem ao artista corrigir todos os efeitos geometricamente correctos, mas visualmente confusos.
Entretanto, mesmo que não se tenha notícia ou vestígio material desta etapa, o artista não poderia negli47
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ARNOLDI, Francesco Negri. “Prospettici e quadraturisti”. In: Enciclopédia Universale dell’Arte, XI, 1963, cols., pp. 99-116.
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genciar certos procedimentos devido à complexidade da idealização de uma pintura deste género e com o
compromisso visual de extrema importância, de que tudo deveria funcionar matematicamente ou então
o efeito pretendido não era alcançado. Fugir a esta etapa com o uso de cartões ou outros meios poderia
comprometer toda a obra.
A diﬁculdade enfrentada no cimo dos andaimes para a correcta visualização das formas deveria
ser controlada minuciosamente, e mesmo que o decorador não quisesse ou não pudesse construir um
modelo, era obrigatório o uso de cartões para simular o efeito de algumas das partes da obra em sua real
dimensão; contudo, alguns elementos decorativos como vasos, grinaldas, pequenos putti e ﬂores, poderiam ser realizados directamente sobre o suporte e sem o auxílio destes cartões. Não se pode esquecer
que muitas vezes era possível realizar escorços (ﬁgurativos ou arquitectónicos) transformando tudo em
simples formas geométricas através de pontos notáveis previamente calculados por meio da decomposição
do objecto em planta e alçado, posteriormente transferido através de proporções geométricas. No caso
português não temos notícia destas transformações ﬁgurativas em elementos geométricos para facilitar a
disposição das ﬁguras. Lembre-se de que, em Portugal, além da diﬁculdade na representação ﬁgurativa
em escorço, a disposição central contava constantemente com o uso dos quadros recolocados e, portanto,
estava solucionado a questão dos escorços ﬁgurativos.
Comprovar esta situação vivida pelos pintores-decoradores portugueses torna-se obrigatório; ao
mesmo tempo, uma tarefa muito complexa e que envolve não só incansáveis pesquisas nos arquivos à
procura destes pormenores na execução do trabalho, como ainda um estudo rigoroso sob o ponto de vista
prático no uso da perspectiva, ou seja, recriar toda a construção perspéctica em cada tecto veriﬁcando
a sistemática utilizada no equacionamento de cada obra: disposição dos andaimes, o início das tarefas,
o sistema de projecção dos elementos pictóricos, o uso ou não de cartões, o controle do ponto de vista
e os pontos de fuga da perspectiva, a técnica usada e o suporte em si mesmo: madeira, reboco ou tela
colada.
O último procedimento diz respeito à própria execução da obra e da transferência do desenho para a
superfície do suporte. Esta é a fase mais complexa e comprometida de toda a decoração, pois não importa
apenas o próprio desenho do pintor e a técnica de transferência, mas como ele estrutura a instalação do
andaime. A superação deste momento, implicava ao pintor, além da aplicação das regras, a elaboração de
métodos práticos para o desenvolver do trabalho.
Deve-se lembrar que, como o pintor trabalha a pouca distância do tecto, terá sempre uma visão parcial de toda a representação. As informações teóricas e a experimentação prática para tal exercício vinham
transmitidas através dos diversos tratados que se publicavam sobre estas e outras possibilidades práticas na
elaboração de uma perspectiva aplicada a superfícies curvas. Não importa se em Portugal desde o século
XVI este tema não aparecia na tratadística nacional. Note-se que a perspectiva aplicada à pintura só inicia
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o seu percurso de modo deﬁnitivo no ﬁm do século XVII e a decoração perspéctica teve o seu início nos
primeiros anos do século XVIII. Podemos até dizer que inicialmente sob um ponto de vista essencialmente prático, e só depois a nível teórico com a interferência do jesuíta Inácio Vieira, particularmente
interessado em questões relativas à perspectiva, à pintura e à cenograﬁa.51
Para o conhecimento do tipo de arquitectura pintada sobre qualquer abóbada é importante elaborar o estudo perspéctico desta falsa arquitectura e criar um modelo reconstituído com pontos de fuga de
modo a evitar ambiguidades: é o passo mais relevante deste trabalho. É importante procurar realizar, no
caso de uma abóbada, a reconstituição do estudo perspéctico com a projecção sobre o plano estabelecido
da mesma.
Finalmente, deve-se realizar um modelo da sala em escala para melhor estudar o método perspéctico e compreender o sistema de projecção das arquitecturas ﬁngidas. Com este modelo simulam-se as
condições operativas do pintor, veriﬁcando-se a hipótese do esboço perspéctico sobre a superfície curva.
Este modelo permitirá um melhor contacto com a realidade física do espaço da superfície e de todos os
obstáculos que o artista teria encontrado ao trabalhar numa superfície curva.
Em concreto, basta assinalar na abóbada os pontos relativos ao eixo do fuste para depois marcar no
reboco (ou na madeira) a linha que corresponderá ao fuste pintado ou a qualquer outra forma a ser representada. O fuste será construído por tangência a partir de uma série de círculos cujo centro se dispõe no
seu próprio eixo. Com esse método, é possível trabalhar directamente sobre os andaimes na parte da sanca
da abóbada, isto é, numa fracção da imposta. É importante usar alternadamente ao ponto de vista do
centro da sala a sua projecção ortogonal sobre a abóbada. Fixa-se um prego naquele ponto e liga-se o ﬁo
para alinhar todos os pontos que serão transportados para a superfície. Um outro aspecto a considerar no
trabalho de Lourenço da Cunha diz respeito à montagem do andaime. Trata-se de uma estrutura temporária que tem um papel fulcral na organização das tarefas. Andrea Pozzo em seu tratado aﬁrmava que um
artista deve prestar particular atenção ao projecto do andaime, pois dele depende o sucesso do trabalho e
também a segurança do próprio pintor e dos seus assistentes. São questões basilares na pintura ilusionista,
em que as características estruturais e a versatilidade do andaime representaram factores essenciais.
É possível especiﬁcar duas grandes diﬁculdades enfrentadas por qualquer artista que pretenda representar pictoricamente estruturas arquitectónicas sobre um suporte curvo. Em primeiro lugar devem ser
determinadas as dimensões das ﬁguras, isto é, controlar o seu escorço para que, depois de desmontado o
andaime, elas não apareçam muito pequenas ou demasiado grandes. Em segundo lugar, é importante que
o artista tenha a oportunidade de observar o trabalho durante as várias fases de execução desde o nível do
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pavimento, ou seja, desde o ponto do observador, pois é fundamental veriﬁcar o efeito visual e intervir
para fornecer a adequada correcção. O primeiro aspecto resolve-se com a ajuda de modelos ou cartões,
posicionados directamente no suporte para o controle óptico. Na tratadística do século XVI estas questões relativas ao escorço e à proporção das ﬁguras no tecto estavam condicionadas por dois métodos: um
perspéctico geométrico e outro empírico com modelos. É notório alguns tratados de perspectiva prática
dedicarem uma parte especíﬁca ao modo prático de escorçar as ﬁguras em relação à distância do fruidor.52
Entretanto, não se podem esquecer as observações de Ingrid Sjostrom quando diz que the coordination of
ﬁgures with perspective ﬁctive architecture was more an aesthetic problem than a technical one (...);53 sobre
a atenção aos tratados de perspectiva que tratam do escorço ﬁgurativo em painéis verticais, dedicando
pouco espaço ao escorço do tipo zenital, como o próprio tratado de Giulio Troili demonstra.
A segunda diﬁculdade está directamente relacionada com a montagem do andaime de modo que
seja eﬁcaz e garanta o acesso a cada zona da superfície a pintar, resolvendo todos os problemas que possam surgir. Esta montagem está condicionada por factores económicos, pois, em Itália, frequentemente,
nos contratos os artistas eram responsáveis pela despesa do carpinteiro.54 Acreditamos que esta era uma
situação de praxe entre quem comissionava a obra e quem executava, no caso o próprio pintor. Podemos
citar uma passagem sobre a construção do andaime no interior da igreja dos Mártires em Lisboa, relativo
à sua terceira reforma, e que incluía alguns trabalhos na cobertura (não pinturas): no mez de Outubro do
seguinte anno de 1746 se principiou a formar na Igreja o fortíssimo andayme, cuja despeza passou de cinco
mil cruzados (...) acabado o andayme se principiou em Janeiro de 1747.55
Isto vem reforçar o quanto esta estrutura era cara e consumia muito tempo a ser levantada. Todavia,
um andaime especial para a execução de um trabalho de pintura como o do Cabo Espichel requeria uma
disposição própria e em função da necessidade de cada artista. A iluminação no interior do espaço a decorar
era outra das preocupações enfrentadas, pois devia-se construir um andaime tendo em conta a posição das
janelas ou outras fontes de entrada de luz. Os andaimes deveriam estar preparados de modo a que o artista
não ﬁcasse prejudicado por qualquer perda de luz natural. Este era um problema freqüente apresentado aos
pintores com andaimes colocados acima do nível das janelas: deviam ter uma grande experiência para poder
52

53
54

55

Cristoforo Sorte no seu tratado, “Osservazioni nella pittura”, Trattati d’arte del Cinquecento, a cura de Paola Barocchi,
Bari, 1960. Este autor conta que para fingir una loggia com colonne torte e balaustri e soffitto (...). Giulio Romano dava duas
sugestões: um modo perspéctico geométrico ou o modo prático com a ajuda de um modelo.
SJOSTROM, Ingrid. Quadratura. Studies in Italian Celing Painting, Stockholm, Liber Tryck, 1978, p. 86-88.
Não se pode afirmar que em Portugal o artista era responsável pelo pagamento do andaime; em Itália este ponto é sublinhado
e, spesso per contratto gli artisti sono tenuti a sostentare personalmente le spese per i legname ed i carpentieri. Veja em: Daniele
Di Marzio, La Sala Clementina in Vaticano. Procedimento per la construzione diretta della prospettiva su superfície curve:
ipotese teórica e verifica sperimentale, La Costruzione Dell’Architettura Illusoria, Roma, Gangemi Editore, 1999, p. 167.
DEMONSTRAÇAM Historica da primeira, e Real Parochia - Nossa Senhora dos Martyres, Vol. I, Lisboa, 1750, p. 387.
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obter uma luz suﬁciente. A questão da luz era primordial; dela dependia grande parte do efeito tridimensional causado aos observadores, que no Espichel se encontravam a uns 20 metros de distância.
Não encontrámos nenhuma documentação que descreva o tipo de andaime usado por Lourenço da
Cunha, e nem citações sobre estas questões, fulcrais para o andamento de toda a obra. Contudo, acreditamos que são problemas idênticos enfrentados por qualquer artista que se propunha a decorar um tecto.
Com a experiência vivida por Lourenço da Cunha em Roma e o que ele podia ver e estudar em
Portugal, esta situação não poderia ser diferente em Lisboa; os problemas da estrutura de sustentação, as
questões da entrada de luz, a seqüência e a ordenação dos trabalhos eram posturas que deveriam ser pensadas por qualquer pintor-quadraturista com ou sem habilidade técnica: era uma questão inerente ao próprio
trabalho do artista. No caso do Cabo Espichel, se o artista colocasse toda a sua estrutura apoiada na sanca
poderia perder a luz que entra através das janelas laterais. Portanto, Lourenço da Cunha, além de ter a luz
como o seu ponto central na disposição do andaime, deveria construir a sua estrutura de modo a poder
controlar constantemente o trabalho em cada pormenor. Disso irá depender a possibilidade de observar a
partir do ponto de vista escolhido, para veriﬁcar o funcionamento dos efeitos ilusórios pretendidos.
Para tal, o artista realiza um estudo em escala construído com as regras rigorosas da perspectiva e veriﬁcando este efeito ilusório sobre um modelo tridimensional, sempre em relação à abóbada. Lembramos
uma passagem sobre estes aspectos técnicos, mas relativos à decoração do tecto da nave da igreja de Nossa
Senhora da Pena, em Lisboa. Aqui, em 1781, Luís Baptista e outros restauraram o tecto e, como vem dito
no próprio contrato, ﬁcando esta completa para a Páscoa do Espírito Santo deste presente anno e em tudo na
forma do mesmo risco que se acha aprovado, ou melhor se pode ser (...).56 Sobre esta situação Egnatio Danti
refere no seu tratado que na Sala de Bolonha no Vaticano, Ottaviano Mascherino fece un modelo di rilevo
d’un quarto di essa volta, si come in simile cose è necessário fare, e com esso osservò l’ombra e i lumi, e le fece
nella Prospettiva conforme ad quello, che naturalmente si vedevano nel modello.57
Neste momento, nossa intenção não é resolver estes problemas, mas chamar a atenção para a sua
existência; tentar aproximar e recriar tal situação para prever qual poderia ser a reacção destes artistas,
que certamente se defrontavam com estes e tantos outros problemas quando se tratava de executar uma
pintura no tecto. A passagem à realização prática exigia muitos ajustamentos derivados das irregularidades
apresentadas pela superfície, como também a correcta percepção visual no interior da sala e os problemas
práticos da transposição do desenho plano sobre uma superfície curva; eram situações que não podiam
ser solucionadas apenas com o uso de cartões.
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Cf. MELLO, Magno Moraes. A pintura de tectos em perspectiva no Portugal de D. João V, Lisboa, Editorial Presença, 1998,
p. 260.
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Em relação a todas estas questões poder-se-ia pensar num andaime de estrutura ﬁxa garantindo a
máxima constância visual associado a uma estrutura móvel, para permitir a plena ﬂexibilidade e adaptabilidade às exigências do artista, segundo o tratado de Nicola Zabaglia.58 Estes módulos poderiam ser
construídos com uma trave de madeira podendo avançar de acordo com a necessidade do artista, que seria
apoiado sobre a sanca caso esta apresentasse uma espessura capaz de suportar tal intervenção. Se pensarmos que a sanca da igreja do Cabo Espichel tem 26 centímetros de largura, este apoio poderia funcionar
perfeitamente e evitar os tradicionais buracos nas paredes para o apoio da estrutura do andaime.
É necessário dizer que neste estudo sobre a decoração do Cabo Espichel não contamos com nenhuma documentação relativa à realização do andaime nem sobre a construção da perspectiva no intradorso
da abóbada. Deste modo, algumas teorias podem ser aplicadas neste trabalho, pois pensamos que a construção de qualquer andaime obedeceria a alguns pressupostos básicos como o controle do ponto de vista,
a iluminação do espaço a intervir e o uso do ambiente durante a execução da própria pintura.
Apesar da falta de documentação sobre estas questões, acreditamos que Lourenço da Cunha em
sua viagem a Roma tenha observado e estudado tais disposições sobre a construção de uma superfície
móvel para a realização dos trabalhos, pois era um aspecto tão importante quanto a própria idealização
da pintura.
Por outro lado, os trabalhos de restauro do tecto do Santuário do Cabo Espichel demonstraram que
Lourenço da Cunha deveria ter o controle do ponto de vista para resolver as situações do escorço de toda
a membrana arquitectónica, que converge para um único ponto de fuga. Portanto, a estrutura nunca
poderia cobrir totalmente a visualidade da abóbada. Ter o acesso visual facilitaria muito os trabalhos
deste artista além de representar uma grande vantagem, pois permitiria controlar factores importantes
como a escala das ﬁguras (no caso as alegorias laterais), os próprios elementos arquitectónicos inventados
(fustes, mísulas, entablamentos, portadas e arcadas); permitiria controlar a intensidade do colorido, uma
preocupação observada por Inácio Vieira quando comentava o tecto da portaria de São Vicente de Fora;
e, por ﬁm, revelaria o ilusionismo espacial a partir do ponto do espectador. Para a elaboração da estrutura
de falsa arquitectura com ponto de fuga central, Lourenço da Cunha deve ter usado o método deﬁnido
por Vignola no seu tratado Le Due Regole della Prospettiva, instituindo o método dei ﬁli tesi directamente
sobre a parte da imposta. Foram encontrados inúmeros pregos em posições estratégicas, que provavelmente serviram para a simulação da projecção dos raios visuais de modo a controlar cada elemento arquitectónico falsamente construído, segundo a “explicação” de Figueiredo Seixas.
58

Ver: Nicola Zabaglia, Castelli e Ponti di Maestro Zabaglia con alcune ingegnose pratiche, e con la descrizione del trasporto
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Em termos gerais a igreja do Santuário do Cabo Espichel apresenta uma nave com 21.47 metros
de comprimentos por 8.83 metros de largura e uma altura desde o cimo da abóbada até o pavimento de
12.76 metros. As volutas amarelas têm um comprimento de 1 metro e 50, as sancas têm 26 centímetros
de largura, o comprimento dos dois gradeamentos laterais é de 1 metro e 58 centímetros (com intervalos
de 13 centímetros cada), os fustes acima da capela-mor variam entre 80 centímetros e 1 metro e 50 centímetros, e o quadro recolocado apresenta uma dimensão de 10.80 metros por 5.20 metros. Portanto, vistos
a partir de cima era impossível obter o efeito visual pretendido, necessitando deixar o centro livre para
o ﬁo estendido perpendicularmente à nave e que corresponderia ao ponto de vista, de modo a controlar
toda a obra a partir de baixo. Mesmo que não se tenha ainda encontrado qualquer elemento que comprove tal esquema a não ser a presença de pregos convenientemente posicionados, acreditamos que uma
solução próxima a este método deve ter sido usada por Lourenço da Cunha. Em certo sentido a maior
prova do bom funcionamento do esquema utilizado por Lourenço da Cunha é a existência da própria
obra em questão, em que todos os pressupostos da dinâmica perspéctica funcionam e o efeito a partir de
baixo deve ter correspondido às expectativas do próprio pintor, e admiração dos colegas.
É necessário juntar à investigação histórica as conclusões dos especialistas de restauro para obter
dados correctos e objectivos para a formulação de algumas conclusões. Enﬁm, estes métodos e toda esta
orientação permitirão considerar razoavelmente algumas hipóteses como ponto de partida para um possível entendimento das formas de transposição e construção perspéctica deste Santuário e de tantos outros
que em Portugal se ﬁzeram durante a primeira metade do século XVIII.
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As tradições Clássica e Barroca
na Arte Colonial Brasileira
O caso da Catedral de Salvador
SONIA GOMES PEREIRA

O

interesse maior desse artigo é discutir a questão das tradições clássica e barroca na arte brasileira. Trazendo essa discussão especiﬁcamente para a época colonial, vamos nos ﬁxar no estudo
de um caso paradigmático: a Catedral de Salvador, antiga igreja dos Jesuítas1 (FIG. 1 e 2). Já
nos ocupamos da arquitetura – um extraordinário exemplo do maneirismo luso-brasileiro2 e também
examinamos antes a pintura3. Vamos nos deter aqui na ornamentação em talha, mais especiﬁcamente nos
retábulos, por ser o campo privilegiado para a discussão que nos interessa no momento: o embate entre
as tradições clássica e barroca na arte luso-brasileira. A nossa estratégia nesse estudo será o contraponto
entre a análise formal e as informações históricas, fornecidas em grande parte pelo padre Seraﬁm Leite4.
A atual Catedral de Salvador foi a quarta igreja construída pelos Jesuítas no Terreiro de Jesus. As
duas primeiras construções em taipa logo se arruinaram. Com a chegada do irmão Francisco Dias a
Salvador em 1557, foi possível iniciar o colégio em pedra e cal, sendo construída a terceira igreja de 1561
1

2

3
4

Essa pesquisa sobre a Catedral de Salvador resultou na tese para o concurso de professor titular, defendida na UNI-RIO
em 1988: A Catedral de Salvador – um estudo sobre o maneirismo luso-brasileiro. Apesar de retomar nesse artigo os dados
levantados nessa tese, as conclusões serão diferentes, exatamente pela mudança que o meu trabalho sofreu ao longo desses
anos no entendimento da questão do clássico e do barroco.
Trabalho publicado em artigos complementares: NEVES, Sonia Aroeira. A Catedral de Salvador – um estudo sobre a
arquitetura maneirista luso-brasileira. In: Revista Barroco, n. 11, 1981, p.17-37. NEVES, Sonia Aroeira. O maneirismo na
Catedral de Salvador. In: Revista Barroco, n. 12, 1983, p. 87-92.
Publicado em: PEREIRA, Sonia Gomes. A ornamentação nos forros da Catedral de Salvador. In: Revista Cultura Visual,
Pós-graduação da Escola de Belas Artes, Universidade Federal da Bahia, n. 3, 2001, p. 67-78.
A documentação referente à Igreja e ao Colégio dos Jesuítas em Salvador encontra-se em LEITE, Pe. Serafim. História da
Companhia de Jesus no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1938 (vol. I) e 1945 (vol. V).
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a 1572. Pouco tempo depois, ainda no ﬁnal do século XVI, já existiam planos para se ampliar essa terceira
igreja5, mas só mesmo depois da Restauração (1640) e da total expulsão dos holandeses (1654) houve
condições para se colocar em prática a idéia de uma nova igreja, realizada entre 1657 e 1672. Na verdade, em 1672 a estrutura devia estar totalmente pronta, talvez mesmo todo o revestimento de cantaria, e
ainda algum trabalho de talha, pois durante esses 15 anos de obras, o padre Seraﬁm Leite cita a presença
de alguns entalhadores e pintores e trabalhos na capela-mor6. É provável, portanto, que pelo menos a
capela-mor tivesse recebido, nesse período inicial, decoração de talha e pintura. O próprio Seraﬁm Leite
aﬁrma que “daqui em diante as obras vão consistir em trabalhos de remodelação ou ornamentação interior,
exceto o frontispício que logo se renovaria em 1679”7.
Realmente, apenas sete anos após a sua conclusão, a fachada foi modiﬁcada. Complementa Seraﬁm
Leite que “... se ornou o frontispício da Igreja e deitaram-se abaixo umas paredes, ﬁcando o frontispício mais
amplo e capaz”8. Numa diferença de apenas sete anos, as mudanças não devem ter sido radicais. De qualquer maneira, podemos ter certeza que, no ﬁnal do século XVII, a fachada apresentava o partido que
conserva até hoje, pois o padre Alexandre de Gusmão, em 1694, descreve-a com “... duas torres e o alto
e nobre frontispício, com três portas para o Terreiro...”9. A feição seiscentista da fachada foi mantida sem
alterações, apenas com o acréscimo das estátuas de Santo Inácio, São Francisco de Borja e São Francisco
Xavier, colocadas nos nichos em 1746. Vale a pena transcrever essa descrição da igreja feita pelo padre
Alexandre de Gusmão em 1694, pois é um excelente documento sobre o adiantamento dos trabalhos de
ornamentação:
“A igreja, grande e formosa, feita há 22 anos, parte com esmolas recolhidas,
parte com dinheiro, coberta com tecto forte, mas ainda nu, carece de tecto pintado, artezões e molduras. As paredes são revestidas de mármore de Itália. Também são de mármore as duas torres e o alto
e nobre frontispício, com três portas para o Terreiro, que é o maior da cidade, próprio para exercícios
militares e para espetáculos públicos. Já tem sete capelas concluídas, doiradas e ornadas; o ornato de
uma acabou-se agora; as restantes estão à espera do seu altar e ornato. A sacristia é iluminada a oiro
e ornada de pinturas. Coroam a parte superior das paredes feitos ilustres do Antigo Testamento, com
pintura nada para desdenhar; e pintado também e doirado o tecto contíguo; ... três altares, um arcaz
5
6
7
8
9
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LEITE, S. (1945), p. 106.
Idem. p. 121-122. Também em Leite, Pe. Serafim. Artes e ofícios dos Jesuítas no Brasil (1549-1760). Rio de Janeiro: Livros
de Portugal, 1953, p. 127, 150 e 212.
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de magníficas gavetas, notáveis pelos lavores de casco de tartaruga e marfim e auricalco doirado. O
recosto da parede está revestido de lâminas, pintadas em Roma, da vida de Nossa Senhora, debaixo
de cristal. Abundantemente provida de objectos de culto, sobretudo vasos de prata, cálices, castiçais,
píxides e lâmpadas, que tudo pesa mais de 350 libras. E acaba de receber um diadema de oiro, para
S. Francisco Xavier, e igualmente de oiro um relicário, pendente do peito de S. Inácio”10.
O padre Alexandre de Gusmão conﬁrma, portanto, que a parte arquitetônica da obra da igreja já
estava pronta no ﬁnal do século XVII. Gusmão descreve as paredes com revestimento de mármore da
Itália. Trata-se, na verdade, de pedra de lioz, ou pedra do reino, um pseudo-mármore da região de Lisboa
de cor creme. Em 1655, já havia sido mandada pedra lavrada de Lisboa. Em 1691, o padre Seraﬁm Leite
faz nova menção a carregamento de pedra: é quando o padre Antônio Vieira aﬁrma que “tivemos nau da
Índia carregada de pedra, que se trocou com 700 caixas de açúcar”11. Quanto aos trabalhos de ornamentação, o que podemos deduzir da descrição do padre Gusmão é que, no ﬁnal do século XVII, o teto da nave
em abóbada de berço de madeira entalhada ainda não existia, mas praticamente oito capelas já estavam
concluídas, assim como a sacristia.
A decoração do forro da nave logo seria providenciada: em 1696, o reitor Francisco de Souza decidia
fazer o teto apainelado da igreja e, em 1700, as molduras do teto estavam prontas e quase inteiramente
douradas, contando com os símbolos dos quatro Evangelistas12. Finalmente o teto é armado pelo irmão
Luiz Manuel, seguramente antes de 1702, data da sua morte13.
Quanto às capelas, quais seriam no ﬁnal do século XVII as sete capelas totalmente prontas e a oitava
que estava sendo concluída? Se a igreja possui um total de treze capelas, quais cinco ainda estavam nuas
nessa época? A documentação dos Jesuítas nos indica algumas pistas sobre a cronologia da ornamentação
dessas capelas.
Uma das capelas já concluída no ﬁnal do Seiscentos é seguramente a capela-mor. Entre 1665 e 1670,
já tinha recebido “...18 colunas primorosamente lavradas”14. É provável que talha e pintura estivessem
prontas na época da conclusão da igreja em 1672, mas logo depois a capela sofre uma reforma:
“Em 1679 dá-se melhor forma à parte superior do altar-mor, por assim parecer aos Padres e ao
Provincial José de Seixas. Abriu-se na parede, para o interior da casa, um camarim, lavrado com
10
11
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Ibidem. p. 126.
Ibidem. p. 121-135.
LEITE, S. (1953), p. 212.
Ibidem. p. 121-135.
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grande arte, para majestade do lugar, no qual o Augustíssimo Sacramento se expõe à adoração nos
dias de Jubileu. Para não se ver no resto do ano, pintaram-se nas duas portas exteriores do camarim
duas grandes e elegantes imagens dos nossos santos, Inácio e Francisco Xavier. Em 1685 morre o
fundador da capela-mor, Francisco Gil de Araújo, e é aí sepultado”15.
Vê-se, portanto, que, para adequar a capela-mor ao culto eucarístico, foi aberto o camarim, subtraindo-se espaço à biblioteca que lhe é contígua16. A abertura do camarim explica a supressão de duas colunas,
pois, embora o documento cite 18, a capela-mor possui, na verdade, 16 colunas.
Uma segunda capela provavelmente concluída no ﬁnal do século XVII é a então chamada de N.
S. da Paz, pois em 1672 aí é colocada “... a milagrosa imagem de Nossa Senhora da Paz do Colégio da
Companhia, feita em Lisboa, muito formosa, com sete palmos de estatura, de madeira e ricamente estofada”17.
A capela conserva uma série de pinturas sobre a vida da Virgem, mas seu retábulo foi seguramente substituído, pois o que lá se encontra é de talha posterior, assim como a sua invocação passou ao Santíssimo
Sacramento.
A capela de São Francisco de Borja deve ter sido concluída logo após a descrição feita pelo padre
Alexandre de Gusmão. O seu fundador, Manuel Pereira Pinto, foi aí enterrado em 1681, mas a capela só
foi concluída em 1696, quando, restando dívidas, propõe-se a venda da Fazenda do Iguape, doada por
seu fundador, para saldá-las18.
Entre as capelas que ainda estavam nuas no ﬁnal do Seiscentos, algumas parecem citadas pelo padre
Seraﬁm Leite, sendo as obras de sua decoração já do início do Setecentos. Em 1717, fez-se a capela de
São Francisco de Régis, sendo a sua imagem colocada no altar em 1723. Em 1719, fez-se o entalhe e a
douração da capela do Santo Cristo. Em 1722 começou-se a forrar o teto da capela consagrada à N. S.
da Conceição, que em 1723 recebeu douração e imagem. Em 1733 fez-se o altar de Santana, “capela até
então de paredes nuas” e desse mesmo ano data a pedra tumular de Isabel Maria Guedes de Brito, viúva
de Antônio da Silva Pimentel, aí enterrada19. Em 1723 “...fala-se em reediﬁcação de altares e em nova construção de altares...”20, embora não se especiﬁque quais são reformados. O restante da decoração da nave
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prolonga-se até a expulsão dos Jesuítas em 1759: em 1732 colocou-se o órgão com douração e pinturas
e em 1746 fez-se nova imagem do Salvador, colocada no arco-cruzeiro21.
Os documentos dos Jesuítas, portanto, nos fornecem algumas pistas, mas muitas lacunas persistem.
Vamos, agora, recorrer à análise formal dos retábulos para um entendimento mais completo da cronologia
dos trabalhos de talha das capelas.
A nave da Catedral de Salvador possui, como já nos referimos antes, treze capelas: oito laterais à
nave (São Francisco de Régis ou das Virgens Mártires, Santo Cristo ou dos Santos Mártires, São Francisco
de Borja, São Pedro, São José, Santa Úrsula, Santana e N. S. da Conceição), duas no transepto (Santo
Inácio e São Francisco Xavier), duas capelas colaterais ao altar-mor (Santíssimo Sacramento e N. S. das
Dores) e a capela-mor.
As duas capelas de São Francisco de Régis ou das Virgens Mártires (FIG. 3) e Santo Cristo ou dos
Santos Mártires (FIG. 4) são praticamente iguais. Trata-se, na verdade, de retábulos compostos por dois
corpos distintos, que foram executados em épocas diferentes, tendo sido unidos posteriormente. A parte
superior corresponde exatamente ao tipo de retábulo português quinhentista, em que são freqüentes as
referências aos tratadistas, como Serlio22. É possível, portanto, que seja proveniente da terceira igreja que,
como vimos, era do Quinhentos23. A parte inferior é, em realidade, um oratório, cujas portas, fechadas,
integram um painel pintado e, abertas, revelam 15 nichos com bustos-relicários. A talha dessa parte inferior é mais graúda, embora sem grande relevo, permanecendo presa à superfície de fundo e à ordenação
estruturada em painéis geométricos. Em meio a motivos ﬁtomorfos e antropomorfos (rosáceas, folhagens,
volutas, cabecinhas de anjo, tranças, entre outros), aparecem, nos painéis laterais, algumas frutas (uvas,
cajus e outras de difícil identiﬁcação)24. A respeito do uso de frutas tropicais na talha, Lúcio Costa acredita que nesses retábulos, pela primeira vez, aparecem cajus em substituição às clássicas pêras usadas em
Portugal, indicando, na sua opinião, terem sido trabalhados no Brasil25. Mas esse motivo aparece também
em outros lugares do império português: Robert Smith apresenta o retábulo de São Francisco Xavier da
igreja do colégio do Funchal, que foi feito em 1647 com grandes ﬂores tropicais, como uma das primeiras
21
22
23

24

25

Ibidem. p. 121-135.
Podemos comparar a parte superior desses retábulos ao retábulo lateral da igreja matriz de Tancos. Smith, Robert. A talha
em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1963, p. 34-35.
O retábulo de São Francisco de Régis não possui mais pintura, mas o do Santo Cristo apresenta um painel – Cristo
ressuscitado – que Valentin Calderón afirma ser proveniente da terceira igreja. CALDERÓN, Valentin. A pintura jesuítica
em Salvador-Bahia, Brasil. In: Revista Bracara Augusta, v. XXVII, fasc. 64, 1973, p. 7.
Um motivo tem sido identificado como cacau, mas isto é improvável, uma vez que, nessa época, não havia essa fruta
no Brasil. Godofredo Filho sugere um mamão e Valentim Calderón um pepino. CALDERÓN, V. (1973), p. 7. Filho,
Godofredo. Relatório. Salvador: IPHAN/Bahia, 24/3/1945.
COSTA, Lúcio. Arquitetura dos Jesuítas no Brasil. In: Revista do SPHAN, n. 5, 1941, p.110.
SONIA GOMES PEREIRA

241

manifestações da tendência para representar ﬂores e frutas tropicais na talha da ilha da Madeira26. De
qualquer maneira, trata-se de uma talha seiscentista, que mantém ainda a estruturação quinhentista, mas
já apresenta a tendência a preferir a escultura à pintura e o aumento da ornamentação naturalística27.
Assim, é bastante possível que o oratório tenha sido feito na segunda metade do século XVII, talvez
já com o objetivo de compor uma base, sobre o qual o retábulo mais antigo seria o arremate, alcançando
dessa maneira o pé-direito mais alto das capelas da nova igreja. Resta, no entanto, um problema: pelas
informações do padre Seraﬁm Leite, como vimos antes, essas duas capelas foram trabalhadas nos anos
1710-1720. Se a montagem desses retábulos compósitas parece obra da segunda metade do século XVII,
por que só em 1717 e 1719 essas capelas foram feitas? Provavelmente esses retábulos foram usados em
outro local: Valentin Calderón é dessa opinião, acreditando que tenham ocupado primitivamente as
capelas do transepto28. Nesse caso, seriam obra das décadas de 1660-1670, tendo sido remanejados nos
anos 1710-1720 para as capelas laterais.
O retábulo da capela-mor (FIG. 5), como vimos anteriormente, foi feito entre 1665 e 1679, quando
foi aberto o camarim. Ocupa integralmente a parede de fundo da capela, com uma estrutura compartimentada em dois andares, pares de colunas em torno do camarim e arrematado na parte superior por
duas arquivoltas concêntricas29. Predominam, entre os motivos decorativos, medalhões, volutas, pássaros,
frutas, folhagens, jarras, em geral em composições centralizadas pelas carinhas de anjos, especialmente no
terço inferior das colunas, que constituem o leit-motiv desse estilo. A fatura da talha é um pouco graúda,
sem grande relevo, respeitando a estruturação arquitetônica do retábulo. Nos arremates laterais, também
aparecem as frutas tropicais, como o abacaxi e o caju. Na opinião de Robert Smith, esse retábulo é o
principal exemplo na Bahia do estilo arquitetural da talha em madeira, que, ao tempo da terminação da
igreja em 1672, já não estava em voga em Portugal30.
As capelas de São Francisco de Borja (FIG. 6), São Pedro (FIG. 7) e São José (FIG. 8) apresentam
retábulos de igual estrutura: dividem-se em duas faixas horizontais e três divisões verticais, contendo colu26
27
28
29

30
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SMITH, R. (1963), p. 61.
Em Portugal, esse tipo de talha seiscentista pode ser exemplificado pelo retábulo de N. S. dos Mares na igreja de São
Domingos em Viana do Castelo. SMITH, R. (1963), fig. 24 A.
CALDERÓN, V. (1973), p. 6.
Antes da abertura do camarim, é provável que originalmente o segundo andar tivesse o arco fechado por um painel pintado e
que o sacrário fosse adossado ao primeiro andar, e não afastado como se encontra atualmente. Nesse caso, seguiria o modelo
do retábulo principal do Espírito Santo em Évora: SMITH, R. (1963), fig. 32. Haveria, ainda, uma outra possibilidade: que
o arco cego do primeiro andar tenha sido um nicho para colocação de imagem, como no retábulo principal de São Roque
em Lisboa: SMITH, R. (1963), fig. 29.
Seria, portanto, um anacronismo, explicado, em geral, pelo atraso com que os modelos vinham da metrópole para a colônia.
Mais adiante, na conclusão desse artigo, essa questão vai ser retomada.
BARROCO 19

nas torsas e nichos com imagens no andar inferior e pilastras misuladas e painel pintado no andar superior,
terminando em arremate em arco com um medalhão central. Predomina decoração ﬁtomorfa, mas sem
referência aos motivos tropicais dos exemplos anteriores. Apenas na fatura da talha aparecem diferenças
entre essas capelas: nas de São Francisco de Borja e São Pedro, a talha é miúda, bastante delicada, sem muito
relevo e bastante homogênea; já na capela de S. José, enquanto as colunas torsas têm uma talha ﬁligranada,
os painéis do segundo andar recebem uma talha fofa, volumosa, destacada do fundo, mas sem deixar vazios,
indicando uma tendência maior à plasticidade. Esses três retábulos correspondem, com maior exatidão do
que o da capela-mor, ao tipo de retábulo seiscentista português, caracterizado pela completa adaptação ao
espaço, mediante um arco apoiado em pares de colunas, resultando num perﬁl fechado31. Sabemos, como
foi visto anteriormente, que a capela de S. Francisco de Borja já estava concluída em 1696. A capela de S.
Pedro, de estilo similar, deve, então, ser contemporânea e a de S. José ligeiramente posterior.
A capela de Santa Úrsula (FIG. 9) apresenta retábulo em dois andares arrematado por arco como os
anteriores, mas o encurvamento da cimalha que separa os andares aumenta a plasticidade do conjunto.
A fatura da talha é muito mais volumosa, dando mais destaque aos elementos antropomorfos (anjos e
bustos) e zoomorfos (pássaros). Encaminha-se, portanto, para a solução caracteristicamente nacional, que
se desenvolveu em Portugal no período entre 1675 e 1720 e que, de maneira geral, resume-se na presença
de três elementos típicos: a coluna pseudo-salomônica de fuste torcido, adornado de uvas, meninos e aves
alegóricas, dando movimento à moldura e ao arremate; a mísula esculpida de imagens que dramatiza a
base; e o nicho mais profundo, em geral com trono, que comunica ao centro do retábulo uma profundidade e uma animação teatrais32.
As capelas de Santana (FIG. 10), N.S. da Conceição (FIG. 11) e N. S. das Dores (FIG. 12) apresentam a mesma estrutura, a mesma fatura e praticamente os mesmos motivos decorativos, embora a última
seja mais simpliﬁcada. O retábulo reduz-se a apenas um andar, com colunas torsas sustentando arcos
concêntricos, unidos por aduelas. As colunas exteriores avançam, dando um perﬁl ligeiramente côncavo
ao retábulo; no centro, nicho com imagem, encimado por tondo. A fatura da talha é graúda, vigorosa,
sem vazios. Entre os motivos, crescem os elementos antropomorfos e zoomorfos, tratados policromicamente. Como vimos antes, as capelas de Santana e N. S. da Conceição foram trabalhadas nos anos 17201730. Seguem o estilo nacional, com uma estrutura mais escultural do que arquitetônica, mais dinâmica,
impregnada de sentido de movimento e efeito de unidade33.
31
32
33

Exemplo em Portugal seria o retábulo principal da igreja de N. S. do Carmo em Coimbra, obra do entalhador Gaspar Coelho
e seu irmão Domingos, com pinturas de Simão Rodrigues: SMITH, R. (1963), fig. 21.
SMITH, R. (1963), p. 176.
Em Portugal, são exemplos o retábulo da capela do Calvário do mosteiro beneditino de Santo Tirso em Braga e o retábulo
principal de São Bento de Vitória no Porto. SMITH, R. (1963) p. 69 e figs. 46 e 44 respectivamente.
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Foto: Rogério Aroeira Neves

FIG. 1 - Catedral de Salvador: exterior.
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Foto: Rogério Aroeira Neves

Foto: Rogério Aroeira Neves

FIG. 2 - Catedral de Salvador: interior.

FIG. 3 - Catedral de Salvador: capela de São Francisco de Régis ou das
Virgens Mártires.
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Foto: Rogério Aroeira Neves

Foto: Rogério Aroeira Neves

FIG. 4 - Catedral de Salvador: capela de Santo Cristo ou dos Santos Mártires.
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FIG. 5 - Catedral de Salvador: capela-mor.

Foto: Rogério Aroeira Neves

Foto: Rogério Aroeira Neves

FIG. 6 - Catedral de Salvador: capela de São Francisco de Borja.

FIG. 7 - Catedral de Salvador: capela de São Pedro.
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Foto: Rogério Aroeira Neves

Foto: Rogério Aroeira Neves

FIG. 8 - Catedral de Salvador: capela de São José.
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FIG. 9 - Catedral de Salvador: capela de Santa Úrsula.

Foto: Rogério Aroeira Neves

Foto: Rogério Aroeira Neves

FIG. 10 - Catedral de Salvador: capela de Santana.

FIG. 11 - Catedral de Salvador: capela de N. S. da Conceição.
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Foto: Rogério Aroeira Neves

Foto: Rogério Aroeira Neves

FIG. 12 - Catedral de Salvador: capela de N. S. das Dores.
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FIG. 13 - Catedral de Salvador: capela do Santíssimo Sacramento.

Foto: Rogério Aroeira Neves

Foto: Rogério Aroeira Neves

FIG. 15 - Catedral de Salvador: capela de Santo Inácio.
FIG. 14 - Catedral de Salvador:
capela de São Francisco Xavier.
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A capela do Santíssimo Sacramento (FIG. 13) - antes dedicada à N. S. da Paz - apresenta uma estrutura dominada pelo nicho central, ladeado por pilastras reentrantes, com anjos monumentais em seus
fustes, e encimado por entablamento articulado, onde se apóiam anjos–atlantes, que sustentam o dossel.
A fatura da talha é de grande plasticidade e movimentação. Corresponde ao tipo criado durante o reinado de D. João V (1706-1750), que representa uma reação destinada a restabelecer na talha portuguesa
uma direção arquitetônica. Assim, impõem-se inúmeros elementos arquitetônicos, como baldaquinos ou
dosséis, sanefas, cortinados, fragmentos de arcos e volutas. O próprio retábulo adquire uma escala mais
monumental, além de uma concepção espacial mais dinâmica, contrapondo jogos de planos diversos
como o emprego freqüente de perﬁs encurvados e superfícies quebradas em relação diagonal. Apresenta,
também, um caráter mais dramático e cenográﬁco, com ﬁguras angélicas e alegóricas em atitudes heróicas,
além do ilusionismo: o gosto de ﬁngir a realidade, através da imitação de tecidos, mármores e metais34.
As capelas de São Francisco Xavier (FIG. 14) e Santo Inácio (FIG. 15) são praticamente idênticas.
Os retábulos se desenvolvem em planos ondulantes, alternando superfícies côncavas e convexas. Em
torno do nicho central, colunas torsas, separadas por painéis côncavos, arrematados na parte superior
por um entablamento ondulante, interrompido no centro por dossel, de onde pendem cortinados. Esses
retábulos, como o anterior, correspondem ao tipo joanino, cujas características já foram abordadas. Há,
no entanto, diferenças entre esses dois retábulos e a capela anterior. O retábulo do Santíssimo Sacramento
refere-se mais diretamente aos modelos em que se intensiﬁca o uso de esculturas angélicas ou alegóricas
de sentido teatral. Já nos retábulos de São Francisco Xavier e Santo Inácio, esses elementos escultóricos
monumentais se retraem e enfatiza-se, não só a estrutura essencialmente barroca, contrapondo superfícies
convexas e côncavas à maneira borrominesca, mas também o caráter cenográﬁco, evidente na concepção
do nicho central, do dossel e dos cortinados como um palco35. Essas duas capelas são seguramente as
últimas a receber decoração na Catedral.
A análise da morfologia desses retábulos nos leva à identiﬁcação mais precisa das linguagens estilísticas, revelando de forma cristalina a passagem do maneirismo para o barroco na arte luso-brasileira.
Os retábulos das capelas de São Francisco de Régis ou das Virgens Mártires (FIG. 3), do Santo
Cristo ou dos Santos Mártires (FIG. 4), da capela-mor (FIG. 5), de São Francisco de Borja (FIG. 6) e de
São Pedro (FIG. 7) são maneiristas: apresentam em comum o caráter predominantemente arquitetural,
com compartimentação rígida de seu alçado e uma talha de fatura com pouco relevo, usando um vocabu-

34

35
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Eis alguns exemplos desse tipo em Portugal. O retábulo da capela-mor da igreja do Santíssimo Sacramento, denominada “dos
Paulistas” (dos Eremitas Calçados de São Paulo) da Serra da Ossa e o retábulo principal da Sé do Porto: SMITH, R. (1963),
figs. 68-69 e 75 respectivamente.
SMITH, R. (1963), p. 86-87.
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lário decorativo com motivos predominantemente geométricos e ﬁtomorfos. É claro que nesse conjunto
de retábulos maneiristas, as nuances podem ser sentidas, revelando as próprias mutações internas do estilo. Assim, os corpos superiores dos retábulos de São Francisco de Régis e do Santo Cristo correspondem
ao tipo ainda quinhentista de inspiração italiana, com arremate em entablamento encimado por frontão
interrompido por edícula com painel pintado e uso mais acentuado de motivos geométricos. Já os corpos
inferiores desses retábulos e a capela-mor anunciam as mudanças que se operam na talha maneirista na
passagem para o Seiscentos: os motivos decorativos tornam-se predominantemente ﬁtomorfos e, no caso
da capela-mor, acrescem-se da presença de alguns elementos antropomorfos – as cabecinhas de anjos,
além da estrutura apresentar uma nova conﬁguração – o arremate em arcos concêntricos. Os retábulos de
São Francisco de Borja e de São Pedro são do tipo seiscentista, tipicamente português, cuja maior inovação é a completa adaptação ao espaço que ocupam, mediante um arco apoiado em pares de colunas.
Os retábulos das capelas de São José (FIG. 8) e de Santa Úrsula (FIG. 9) demonstram, em gradações diferentes, a passagem do maneirismo para o barroco nacional. Em ambos, a estrutura preserva-se
maneirista, mas no retábulo de São José a talha já se apresenta de relevo mais acentuado, enquanto o de
Santa Úrsula é praticamente tomado por uma talha densa e volumosa, denotando uma nova concepção
de plasticidade, além de incorporar um novo vocabulário decorativo – os motivos antropomórﬁcos, em
especial os anjinhos de corpo inteiro.
As capelas de Santana (FIG. 10), N. S. da Conceição (FIG. 11) e N. S. das Dores (FIG. 12) apresentam retábulos inteiramente barrocos, correspondendo à primeira fase desse estilo em Portugal: o barroco nacional. A forma fechada permanece, seguindo a tradição nitidamente portuguesa, mas ela agora
se realiza mediante uma estrutura composta por colunas e arcos concêntricos, ambos reentrantes. Essa
tendência à movimentação alia-se a outras características do estilo barroco: a fatura generosa da talha e a
exuberância dos motivos decorativos.
As capelas do Santíssimo Sacramento (FIG. 13), de São Francisco Xavier (FIG. 14) e de Santo Inácio
(FIG. 15) possuem retábulos também barrocos, mas da segunda fase desse estilo em Portugal: o barroco
joanino. Incorporando inﬂuências italianas, esses retábulos apresentam em comum uma retomada do
caráter arquitetônico, que se revela na incorporação de elementos como dosséis, e um caráter mais cenográﬁco. Aqui, também, as nuances no interior de um mesmo estilo podem ser sentidas: no retábulo do
Santíssimo Sacramento, embora já arrematado por dossel, predominam as ﬁguras monumentais de anjos
de corpo inteiro, alguns como atlantes, que imprimem grande dramatismo ao conjunto; já nos retábulos
de Santo Inácio e São Francisco Xavier, uma forma diferente de dinamismo espacial é assegurada pelo
tratamento em planos ondulados, enquanto o caráter cenográﬁco se conﬁgura na concepção do próprio
retábulo como um palco, com cortinados suspensos e efeitos ilusionistas, como a imitação dos tecidos.
Contrapondo as informações fornecidas pela documentação com a análise formal, podemos propor
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uma cronologia para os trabalhos de ornamentação das capelas36. Sabemos, como foi visto anteriormente,
que, em 1694, sete capelas estavam inteiramente concluídas e uma oitava estava sendo acabada. Essas oito
capelas devem ser:
- As duas capelas do transepto (com os retábulos maneiristas, compostos pela parte superior quinhentista e a inferior seiscentista, posteriormente transferidos para as capelas da entrada da nave - São
Francisco de Régis / Virgens Mártires e Santo Cristo / Santos Mártires).
- A capela-mor (retábulo maneirista, do tipo seiscentista, totalmente construído entre 1665 e 1670,
tendo o camarim sido aberto em 1679).
- A capela colateral do Santíssimo Sacramento (então chamada de N. S. da Paz, cuja imagem foi
colocada em 1672, com outro retábulo, pois o que lá se encontra é setecentista, do estilo joanino).
- A capela colateral de N. S. das Dores (com outro retábulo, pois o atual é já setecentista, do estilo
nacional) - dessa forma, toda a cabeceira da igreja estaria com suas capelas ornadas.
- As capelas laterais de São Pedro e de São Francisco de Borja (esta última concluída em 1696, ambas
maneiristas seiscentistas) - totalizando assim sete capelas.
- A oitava capela, praticamente acabada no ﬁnal do século XVII, é a de S. José (também maneirista
seiscentista, com uma talha de fatura ligeiramente mais volumosa).
As capelas restantes e algumas remodelações foram feitas na primeira metade do século XVIII:
- Transferem-se os retábulos das capelas do transepto para as capelas laterais de São Francisco de
Régis / Virgens Mártires (feita em 1717 e a imagem colocada em 1723) e Santo Cristo / Santos Mártires
(feita em 1719); dessa maneira, as capelas do transepto ﬁcam vazias.
- Capela Santa Úrsula (tipo intermediário entre os modelos maneirista e o barroco nacional).
- Capela de N. S. da Conceição (o teto começou a ser forrado em 1722, tendo recebido imagem e
douração em 1723, com retábulo totalmente do tipo barroco nacional).
- Capela de Santana (feita em 1733, também do tipo barroco nacional).
- Foram refeitas as duas capelas colaterais: primeiro a de N. S. das Dores (tipo barroco nacional) e
posteriormente a de N. S. da Paz / Santíssimo Sacramento (padrão barroco joanino inicial).
- Foram refeitas as duas capelas do transepto: São Francisco Xavier e Santo Inácio (tipo barroco
joanino ﬁnal).
Portanto, nos trabalhos de ornamentação em talha da Catedral de Salvador pode-se acompanhar
a transição do maneirismo para barroco de forma quase microscópica. Certamente, esse processo de
36
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A cronologia aqui proposta difere das hipóteses levantadas por Bazin e Calderón. CALDERÓN, V. (1973), p. 6.
BAZIN, Germain. Arquitetura religiosa barroca no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1983, vol. I, p. 288-289.
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transformação é devido à datação dessas obras: entre as datas limites de 1657 (início da construção da
igreja) e 1759 (expulsão dos Jesuítas) - momento crucial da arte portuguesa em que, como vimos, dá-se
um confronto entre as formas mais tradicionais (ligadas ainda a raízes medievais românicas), os modelos
maneiristas (vindos sobretudo pelos tratados ou gravuras principalmente italianos e ﬂamengos) e as novas
idéias italianas (de um barroco cenográﬁco, franqueadas no reinado de D. João V). Olhada por esse ponto
de vista, a talha da Catedral de Salvador é exemplar da sucessão dos estilos decorativos portugueses37.
Mas existem alguns aspectos instigantes que escapam a essa leitura. A descrição minuciosa que ﬁzemos anteriormente dos retábulos revela-nos as mudanças na talha, mas também a permanência de muitos
esquemas estruturais – como as composições com entablamento e arco - e de motivos decorativos – como
na ornamentação ﬁtomórﬁca ou motivos tais como volutas e mísulas. Vistos em conjunto, esses retábulos
parecem variações em torno de alguns temas básicos, mantendo denominadores comuns que possibilitam a sua convivência pacíﬁca num mesmo espaço da nave. Mais do que isto, o interior da Catedral de
Salvador - em que uma arquitetura maneirista recebe tratamento ornamental diversiﬁcado, que vai do
mais antigo maneirismo ao último barroco - resulta num conjunto extraordinariamente harmonioso,
com uma qualidade artística inegável no contexto da nossa arte colonial e mesmo da arte portuguesa do
período.
Tocamos, aqui, num ponto que nos parece muito importante. Mais do que só oposição, as tradições
clássica e barroca também estavam entrelaçadas, a começar pelas suas próprias origens antigas, pois a arte
grega e romana oferecia exemplos variados, tanto clássicos quanto anti-clássicos, que nutriram aquelas
duas tradições ao longo dos séculos. Hoje temos muito mais consciência de que o classicismo foi, na verdade, uma construção recorrente na arte européia numa tentativa de mitiﬁcação de suas origens38.
Mas podemos analisar essa convivência entre as tradições clássica e barroca num espaço que nos é
muito mais próximo: a própria arte portuguesa. Ao analisar a arquitetura em Portugal dos séculos XV ao
XVIII, Paulo Varela Gomes observa a diversidade de soluções, que vão desde
“edifícios renascentistas e tardo-classicistas, sobrevivências góticas, decoração manuelina, igrejas de
“arquitectura chã”..., mais ou menos influenciada pelo classicismo e o gótico; depois templos protobarrocos, palaciais...; edifícios de um classicismo “desornamentado” encontram uma nova escola de
37
38

Esta foi a minha leitura no trabalho a que me referi na nota 1.
Além dos exemplos óbvios desse esforço colossal de construção clássica, como o aparecimento das academias e dos tratados,
podemos indicar outros aspectos sintomáticos: a pinçagem de alguns modelos antigos, em detrimento de outros, e a enorme
confusão que se espalhava nos ambientes acadêmicos, todo vez que esses exemplos eleitos eram questionados – como no caso
da descoberta, no século XIX, de que a arquitetura e a escultura gregas eram policromadas, e não simplesmente em mármore
branco, como se supunha.
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arquitectos e engenheiros militares e dão origem a uma tradição teimosíssima que se arrastará até
bem dentro de Setecentos, para não dizer aos alvores do século XIX; mas Sta. Engrácia assinalou
um protobarroco nacional; Mafra um barroco italianizado aprendido cá... e na Europa Central;
e houve ainda Nasoni; e essas centenas de edifícios mais ou menos indiferentes às grandes correntes
internacionais mas que lhe absorvem a decoração, algumas soluções planimétricas, pequenos módulos
eruditos utilizados com imenso prazer e engenho”. E acaba concluindo “que se passa o mesmo um
pouco por toda a parte; quase toda a arquitetura clássica não italiana (ou mesmo não romana...)
seria, assim, ecléctica... Talvez o ecléctismo tenha sido o “estado natural” da arquitectura nesses
séculos de lenta propagação de influências, de persistências locais, de ciclos longos, de ausência de
ideologias arquitectónicas firmemente estabelecidas num plano internacional”. No caso da arquitetura portuguesa em particular, o autor observa que “... fora destes períodos (de crise e transição, um
no século XVI e outro no XVIII), a arquitectura portuguesa manteve uma notável unidade essencial,
quer dizer, estatisticamente maioritária e estilisticamente regular: foram os casos do gótico monacal
e da“arquitectura chã”. Os objectos arquitectónicos eruditos e “puros” que se podem encontrar nesses
ciclos longos são excepcionais” 39.
Reconhecer a diversidade da arte portuguesa - e mesmo européia - e o seu aspecto eclético40 a partir
do Renascimento torna-se um ponto importante para escapar de uma visão excessivamente linear, que
enfatiza a sucessão e a oposição dos estilos, diﬁcultando a compreensão das longas e curtas durações e
seus entrelaçamentos41.
A Catedral de Salvador, portanto, é esse magníﬁco exemplo da longa duração da preferência portuguesa por espaços coesos e austeros, assim como da necessidade do retábulo como ponto focal de devoção
para as capelas. É também exemplo da longa duração de certos esquemas compositivos, bastante apoiados na arquitetura, e um riquíssimo vocabulário decorativo, suﬁcientemente versátil para servir tanto ao
maneirismo quanto ao barroco. É, enﬁm, exemplo da maneira peculiar como o mundo luso-brasileiro
permitiu o convívio dessas duas tradições – a clássica e a barroca.
39
40

41
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GOMES, Paulo Varela. A cultura arquitectónica e artística em Portugal no século XVIII. Lisboa: Editorial Caminho, 1988, p.
11-12.
A utilização da palavra eclético nesse sentido não deve, na minha opinião ser estendido ao século XIX. A diferença do
chamado ecletismo do século XIX é a sua consciência histórica, informada pelas pesquisas arqueológicas e por uma nova
concepção da própria História. Acredito que seria mais exato dar ao século XIX a denominação de historicismo.
A disciplina História da Arte foi sempre, desde as suas origens, impregnada por uma visão evolucionista e progressista. Com
a superação do modernismo e o aparecimento da crítica pós-moderna, outras leituras vêem sendo feitas, possibilitando a
compreensão da arte, não apenas diacronicamente, mas também na sua sincronicidade.
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Reflexões sobre a Pintura
Ilusionista Parietal
no Período Colonial Mineiro
MARCOS HILL

Uma introdução da retórica visual barroca

M

anifestada na região das Minas durante o século XVIII e o início do XIX, a pintura ilusionista parietal é parte especíﬁca de produtos visuais pertencentes a um contexto mental mais
amplo, onde a arte forjou-se a partir de transformações fundamentais, ocorridas na civilização ocidental e efetivadas pelo menos desde o século XVII.
Dentre os principais fatos históricos que vieram determinando tais transformações, já ao longo do
século XVI, estão a Reforma protestante iniciada em 1517, o Saque de Roma em 1527 e, sobretudo, o
Concílio de Trento que durou de 1545 a 1563. A partir de então, encontrava-se preparado o terreno para
a manifestação de uma estética que, durante o século XVII, consolidou as bases da sociedade moderna,
através do fenômeno cultural que recebeu o nome de Barroco.
Com o advento do Barroco, nota-se o gradual abandono da razão natural que fundamentara o
conhecimento humano durante o Renascimento. A busca de uma razão artiﬁcial tornou-se a grande
motivação de uma época onde “não é mais a revelação divina ou a natureza que determinam o comportamento do homem mas esta condição particular ao homem que é a vida em sociedade”, sendo que “a
razão artiﬁcial que substitui a razão natural poderia ser chamada de uma razão ‘social’ “.1

1

ARGAN, 1994, p. 7.
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A realidade do cisma entre reformados e católicos gerou, junto às instituições religiosas, a necessidade de dirigir o comportamento social e o direito de escolha de indivíduos, cujas existências justiﬁcavam-se
a partir da idéia da salvação ou da condenação. Sendo assim, a persuasão tornou-se o principal objetivo
dos pregadores da fé.
Neste contexto, a arte assumiu novos critérios que afastaram-se da antiga certeza no funcionamento
racional do universo. Diante da evidência das descobertas geográﬁcas e da nova ciência física, um novo
entendimento do mundo foi produzido. Neste mundo, percebidos como manifestações incessantes, o
movimento e a mudança foram associados ao ritmo e aos valores da existência.
Além de traduzir tudo em imagens facilmente assimiláveis pela consciência, a arte barroca assumiu
como função não só a divulgação das verdades da fé, através de exortações morais, mas a reprodução de
modelos comportamentais previamente selecionados, representando todas as ações desejáveis exigidas a
homens, de qualquer nível social ou cultural.
Através desta estratégia visual, tanto a Igreja quanto o Estado absolutista tiveram como principal
intenção condicionar a conduta individual e coletiva, sujeitando-as a um tipo de autoridade que apoiavase no valor das aparências enquanto fenômenos que, produzidos pelo espírito humano, inﬂuenciam o
comportamento. A hierarquia dos níveis sociais foi conservada e os interesses das diversas classes, manipulados no sentido de convergir para um ﬁm comum representado pela salvação, no tocante à Igreja e
pelo poder, no referente ao Estado.2
A persuasão tão necessária à manutenção deste organismo unitário no qual se transformou a sociedade contou com mecanismos expressivos que, longe de seguir um princípio formal universal, veicularam
um imenso repertório de imagens com signiﬁcações e combinações variadas3, ﬁlosoﬁcamente regidas pela
Poética e pela Retórica de Aristóteles.
Extraídos da concepção aristotélica de tragédia, sentimentos como a piedade e o terror animaram
um programa artístico onde a principal meta era emocionar o espectador através da surpresa e do espanto,
sentimentos que conduziriam obrigatoriamente o ﬁel a uma catarsis espiritual.
Para o êxito do efeito desejado, este método expressivo baseou-se na questão essencial da verossimilhança, conceitualmente justiﬁcada a partir da distinção entre o útil e o prejudicial. Tais valores foram
diretamente associados ao processo de produção de imagens. Assim sendo, uma imagem útil era aquela
baseada na memória, sendo a experiência histórica sua premissa. Em contraponto, as evitáveis imagens
prejudiciais originavam-se no arbitrário e no capricho da fantasia descompromissada.

2
3

Idem. p. 18.
Idem. p. 14.
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Ao aplicar-se o direcionamento persuasivo da Retórica ao mundo das imagens, procurou-se então
limitar os parâmetros de verossimilhança à representação dos fatos heróicos, da iconograﬁa dos dogmas
e das vidas dos santos assim como à representação da arquitetura clássica, todos fatores constituintes de
uma memória histórica de homens que, vivendo em sociedade, tinham seus interesses determinados pela
dinâmica das diversas circunstâncias, repartindo assim as mesmas opiniões e as mesmas crenças, fora dos
limites que uma lógica meramente formal poderia estabelecer.4
Desta maneira, a nova concepção de mundo reﬂetiu-se numa arte cunhada pelo gênero retórico do
demonstrativo, cujos temas a serem representados obedeciam mais a uma ordem moral do que a uma
ordem intelectual. E nunca antes, a imaginação havia tido importância tão decisiva na concepção das
imagens. Referenciada pelo desejo moderno de universalidade, esta capacidade de imaginar condicionouse, como já foi referido, à repetição de fatos acontecidos, selecionados a partir das leis da verossimilhança
e da necessidade, inspiradas pelas narrativas dos fatos notáveis e das Santas Escrituras.
Considerado como natural do espírito humano, este mecanismo imaginativo gerou um ilusionismo
especíﬁco que engendrou, a partir das características óticas da perspectiva renascentista, uma dimensão
psicológica onde a percepção do movimento “naturalmente” verdadeiro foi enriquecida pelo movimento
“necessariamente” verossímil, ampliando assim qualitativamente os potenciais ilusórios da representação,
transformada em meio de sugestão emotiva.5
A compreensão de tal ilusionismo interessa sobretudo quando é analisada a coerência da arte que
anima os templos. Neste sentido, Roma pode e deve ser considerada como o manancial original das idéias
e dos modelos que deﬁniram a arte religiosa ocidental desde o século XV.
Antes de certas cidades européias tornarem-se sedes da autoridade do Estado absolutista, já no período de Nicolau V (meados do séc. XV), a intenção de transformar a sede pontiﬁcal em capital espiritual
da Cristandade justiﬁcava os esforços de especialistas como Leon Battista Alberti. A intenção essencial era
a de aﬁrmar a prioridade histórica da Igreja romana: “neste contexto histórico, as próprias ruínas antigas
poderiam servir de testemunhas à existência heróica da Igreja primitiva”.6
4
5

6

Ibidem. p. 29.
“A extensão do espaço sobre uma distância indo de um primeiro plano bem próximo aos mais recuados não é apenas, para
os pintores do século XVII, o resultado de uma simples relação quantitativa; ela implica em um salto qualitativo. Alguns
objetos vizinhos quase que se oferecem ao toque, enquanto que nos ares percebem-se nuvens, anjos e santos. A evidência
tangível dos objetos próximos garante psicologicamente a visão miraculosa. Transpondo para o plano moral, é a experiência
direta do real que fundamenta nossa esperança em coisas que estão para além do real; e mesmo, por contraste, o peso da vida
cotidiana nos faz crer freqüentemente na beatitude celeste. A arte do século XVII age baseada mais na ordem moral do que
na ordem intelectual. Por aí se explica o caráter do espaço e do tempo que é o seu: infinitamente estendido, ou ainda elástico
e cambiante.” ARGAN, 1994, p. 65.
Ibidem. p. 30.
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Durante o papado de Sixto V (1585-1590), Roma tornou-se deﬁnitivamente o modelo de cidade
ideologicamente signiﬁcativa. Parte importante do programa contrarreformista deste papa era a transformação sistemática da Roma pagã em uma Roma cristã, o que resultou em um poderoso meio de propaganda política e religiosa. Esta reforma antecipou as idéias urbanísticas do século XVII, respaldando-se
na justiﬁcativa retórica de tudo ser realizado “para a maior glória de Deus e da Igreja”.
Além disto, duas outras razões mais imediatas motivaram a febril atividade construtiva dos templos
na “cidade eterna”, a partir do ﬁnal do século XVI: a crescente devoção das massas e o surgimento de
novas Ordens necessitando igrejas para albergar suas numerosíssimas comunidades.
Enquanto presença evidente de Deus sobre a terra, a Igreja romana utiliza-se da arte na produção
do espetáculo convincente de seus ritos com o propósito de “tornar visível aos ﬁéis sua própria essência,
se desvendando a eles e lhes mostrando que a natureza e a história, expressão da vontade divina, enquadram-na perfeitamente”.7
Toda a expressão visual encontrada nos programas construtivos, iconográﬁcos e decorativos das igrejas concebidas em solo romano, desde o ﬁnal do século XVI, reﬂetem este propósito discursivo.
No que tange à arquitetura do século XVII, a morfologia e a tipologia clássicas não são modiﬁcadas
radicalmente. Por outro lado, tendo sido abolidas as leis de proporção e simetria diretoras de suas funções objetivas, os elementos arquitetônicos transformam-se em “símbolo de uma função não mais ativa: a
função real é sucedida pela função simbólica.”8 Um conhecido exemplo citado por ARGAN é a colunata
de São Pedro, de autoria de Bernini (c.1657) cujas “enormes colunas não sustentam nada”.9
Esta coerência da retórica da arquitetura é sistematicamente aplicada não apenas na estrutura externa
mas igualmente em todo o espaço interno do templo barroco, não limitando-se apenas à deﬁnição estrutural mas fundamentando os programas iconográﬁcos e decorativos.
Deste modo, tanto a manifestação da escultura, que inclui toda a escala volumétrica desde o “schiattiato” até a imagem de vulto pleno, quanto a da pintura ilusionista em quadratura são permeadas por
elementos arquitetônicos concebidos em diversos graus de ilusionismo verossímil. É como se a arquitetura
construída quisesse se parecer com a arquitetura pintada que, desde o Renascimento, adquiriu uma signiﬁcação iconográﬁca mais ou menos precisa, enquanto catalizador de conteúdos conotados.
Concebidas como suporte de idéias ou conceitos, estas “arquiteturas-objeto” ou seja, arquiteturas
pintadas, estão na linha tradicional da arte da memória que utiliza tais construções ilusórias como elementos deﬁnidores de um programa teológico evidente.
7
8
9
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Ibidem. p. 10.
Ibidem. p. 100.
Ibidem. p. 101. A esta nota pode ser acrescentado o seguinte: “ Bernini as alinha, quatro por quatro, como personagens de
procissão”. Idem, ibdem.
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Na relação entre a arquitetura pintada e a estrutura narrativa religiosa, tanto edifícios como elementos construtivos isolados assumem várias possibilidades signiﬁcativas correspondentes a parâmetros
diferenciadores de tempos e lugares ou ambas as coisas ao mesmo tempo, complexas relações dialéticas na
sucessão ou oposição entre o interior e o exterior, elementos que separam e marcam as diferenças entre
personagens, símbolos da santidade e da vida virtuosa dentro das igrejas e ﬁnalmente, enquanto edifício,
o símbolo da Igreja que acolhe sob seu teto a quem abandona o mundo.10
Deste modo, tanto a arte dos retábulos quanto a dos tetos ilusionistas são povoadas por estas representações verossímeis que, juntamente com a arquitetura externa, determinam estruturas que não representam mais um espaço tectônico e sim um espaço puramente visual.
Entretanto, não é só a arquitetura que constitui o espetáculo persuasivo e maravilhoso dos interiores
sagrados barrocos. Além da retórica iconográﬁca dos elementos construtivos, dos dogmas e da vida dos
santos, a imagem da nobreza e preciosidade dos materiais exerce um grande encanto que reforça a política
do delectare e do docere. Nela, o interesse pela estrutura da visão prevalece sobre o interesse pela estrutura
da coisa em si.11
Um dos principais precursores da suntuosidade exacerbada nos interiores das igrejas é o próprio
Sixto V (1585-1590) que, em sua capela, começou a moda dos mármores polícromos, mantida em voga
até o ﬁnal do século XVIII. Em outra capela pontiﬁcal, a de Paulo V (1605-1621), os mármores coloridos, o ouro e as pedras preciosas se combinam para causar uma impressão de deslumbrante esplendor,
próprio do crescente maravilhamento interno dos templos.
Ao colocar este suntuoso espetáculo à vista dos ﬁéis, estes mecenas cumpriam “a exigência neomedieval, expressada por pessoas como Molanus, de que a igreja, imagem e semelhança do céu na terra, devia
estar decorada com os mais apreciados tesouros que houvesse”.12

A suntuosidade retórica do Barroco português
Analisadas pelo historiador norte-americano Robert C. Smith, as igrejas “forradas de ouro” lusobrasileiras13 buscam semelhante padrão imagético de riqueza e referenciam-se na retórica visual barroca
engendrando o simulacro de um céu dourado onde os mínimos detalhes volumétricos evocam a verossimilhança nobre do metal precioso, transformando pedaços de madeira esculpida em monumentais peças
de joalheria hipertroﬁadas e ensambladas.
10
11
12
13

RAMÍREZ, 1988. p. 95 - 103.
ARGAN, 1994. p. 101.
WITTKOWER, 1988. p. 29.
SMITH, 1962. p. 79.
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Certamente, no império colonial português dos séculos XVII e XVIII, não houve cidade que se
aproximasse em brilho e pompa a capitais como Roma, Paris e Londres. Neste contexto ibérico, houve
uma maneira autóctone de assimilação dos modelos italianos que não foram docilmente aceitos. Se por
um lado, a manutenção tenaz de tradições locais produziu uma forma distintamente interessante de
interpretar os modelos universais e os tratados doutrinais que ensinavam o meio de imitá-los, por outro,
no século XVII, só tardiamente Portugal reconquistou sua autonomia política, sendo assim determinadas
especiﬁcidades na elaboração de um novo programa cultural e artístico, somente viável a partir da assinatura do acordo de paz com a Espanha, em 1668.
O Barroco inicia-se efetivamente em Portugal com a manifestação do estilo Nacional, no último
quartel do século XVII. E é no ouro e não no mármore que os artíﬁces dos templos vão buscar a materialidade perceptível necessária na representação de seus céus simulados. A partir de 1707, ano de sua coroação, D. João V promove uma massiva política de importação cultural e artística, tendo como principal
parâmetro estético a Roma papal.
Desenvolvido desde Lisboa e posteriormente consolidado no palácio-covento de Mafra (1717c.1737), o tardo-barroco tentou, nos limites do rigor possível, reproduzir a forma, a imagem e a aura
ancestral da arte romana. Com isto, rejeitando a tradicional talha dourada portuguesa, D. João V criou
uma ruptura entre o gosto da corte, expresso na utilização sistemática do mármore polícromo, e o gosto
popular que adotou a talha revestida de ouro conjugando-a com a pintura quadraturista de forros. Esta
síntese da talha com a pintura manteve-se vigente até o primeiro terço do século XIX. São as igrejas paroquiais espalhadas pelo vasto território colonial os seus principais receptáculos.

Uma estratégia expressiva transposta para o Brasil
Talvez pela condição periférica de Portugal e de suas colônias, nestes territórios longínquos, a retórica imagética barroca de teor aristotélico ganhou expressão diferenciada onde o terror foi neutralizado e a
piedade redimensionada em função da sensibilidade religiosa portuguesa e da necessidade de revalorização
simbólica da imagem do rei que, em última instância, era o principal representante da Igreja apostólica
romana no reino lusitano e o senhor absoluto do “ouro” colonial.
Considerando-se ainda a pregnância do pensamento aristotélico, neste contexto a verossimilhança
é o elemento predominante. Ela fundamenta o artefato artístico religioso. Transformado em seu espaço
privilegiado, o interior dos templos concentrou efeitos psicológicos que, derivados de soluções técnicas
adaptadas ao desejo de surpreender o olhar, preencheram carências simbólicas e espirituais de súditos
alijados da convivência próxima com o soberano providencialista, respaldado pelo Divino.
Desprovidas de um poder econômico autônomo, mas com noções rudimentares de urbanidade, as
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vilas e as poucas cidades coloniais brasileiras assimilaram o gosto barroco pela aparência e pelo espetáculo,
manifestados na imitação que os pincéis possibilitavam, da preciosidade de materiais reais normalmente
inaccessíveis.
Esculpidas na madeira, douradas e pintadas, as epidermes internas destes templos são criadas por
artesãos-pintores quase cidadãos. Elas exortam a cultura do parecer. Na aplicação generalizada do ilusionismo, a natureza da imagem pode ser analisada a partir de dois níveis tipológicos presentes na propaganda persuasiva administrada pela instituição do Padroado português.
São eles o nível da representação da imagem arquitetônica, onde a morfologia e a tipologia clássicas
recuperam o valor prático e de comunicação, reproduzindo assim a alegoria arquitetônica européia desenvolvida ao longo dos séculos XVII e XVIII e o da representação da imagem dos materiais preciosos que
através dos efeitos ilusionistas de suas cores e texturas, sensibiliza a visão ávida de maravilhamento.
Neste tipo de ilusionismo pictórico encontrado nas igrejas coloniais brasileiras, recupera-se um
sentido especíﬁco de verossimilhança que “se situa em um plano simbólico, na linha da nobreza que
corresponde à santidade”.14 Por outro lado esta ilusão das coisas preciosas constitui uma “alusão social
que designa por sua vez, por meio da metáfora, o nível privilegiado dos santos na hierarquia dos valores
espirituais e também a relação que une valor espiritual e aristocracia social”.15
No contexto social limitado dos centros urbanos coloniais, as únicas oportunidades concretas de se
experimentar o delectare e o docere restringem-se basicamente ou ao espaço interno das igrejas paroquiais
e capelas de irmandade ou aos virtuais espaços externos das procissões.

Os casos mineiros da pintura ilusionista parietal
A pintura ilusionista parietal encontrada na região das Minas foi produzida entre cerca de 1725
e 1830. Para distinguí-la da pintura ilusionista de forros é importante frisar que ao contrário desta, ela
preenche superfícies deﬁnidas por eixos verticais, podendo assim receber a classiﬁcação de parietal. Na sistematização de seu estudo, foram utilizados os três níveis de criação imagética anteriormente referidos:
1) Representação da imagem arquitetônica.
É curioso perceber como a cultura urbana se desenvolve singularmente em terras luso-brasileiras. No
que tange ao programa arquitetônico religioso, o estilo chão é a fórmula secularmente persistente quando se trata da deﬁnição visual externa dos edifícios. É portanto, no interior das igrejas que as principais
inovações formais aparecem.
14
15

RAMÍREZ, 1988. p. 109.
ARGAN, 1994. p. 65.
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foto: Renata Maués

Detalhe da pintura da capela lateral esquerda da Matriz de Nossa Senhora
da Conceição de Camargos, MG, primeira metade do séc. XVIII,

Retábulo colateral direito da Capela do
Bom Jesus das Flores, Taquaral, MG,
primeira metade do séc. XVIII.
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foto: Renata Maués

foto: Renata Maués

Capela lateral esquerda da Matriz de Nossa Senhora da Conceição
de Camargos, MG, primeira metade do séc. XVIII.

foto: Beatriz Coelho

foto: Renata Maués

Detalhe do retábulo colateral direito da Capela do Bom Jesus
das Flores, Taquaral, MG, primeira metade do séc. XVIII.

Retábulo lateral esquerdo de São Gonçalo, Matriz de Nossa Senhora
da Conceição, Catas Altas, MG, primeira metade do séc. XVIII.
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E mais revelador ainda é o fato destas realizações ocorrerem muitas vezes no nível epidérmico das estruturas simuladas dos retábulos e dos revestimentos parietais e não no nível das reais estruturas arquitetônicas.
Sendo assim, no caso luso-brasileiro, guardadas as notáveis exceções, a manifestação plena do verossímil
restringe-se ao aparato decorativo interno, suporte deﬁnitivo das técnicas artísticas ilusionistas.
A imagem arquitetônica presente na pintura ilusionista parietal manifesta-se com eloqüência no
início do período joanino mineiro. Este artifício pictórico substitui a estrutura de talha dos retábulos.
Uma de suas principais características é a grande variedade cromática das composições em oposição ao
monocromatismo dourado da talha do mesmo período. Suas cores predominantes são o vermelho, o
azul da Prússia, o ocre e o branco. Dentre os mais belos exemplos estão os retábulos laterais da Matriz de
Nossa Senhora da Conceição de Camargos e os retábulos colaterais da Capela do Bom Jesus das Flores
do Taquaral, na passagem de Ouro Preto para Mariana.
Sendo estilisticamente vinculada à produção artística joanina, esta pintura será precursora da pintura
ilusionista de retábulos da segunda metade do século XVIII. A presença deste gênero no Brasil é primeiramente perceptível no litoral brasileiro, onde várias igrejas adotaram-no antes de terem condições materiais
para a execução dos onerosos retábulos de talha dourada.
Entre os exemplos conhecidos podemos citar o caso do primitivo retábulo-mor da igreja do Mosteiro
de São Bento do Rio de Janeiro (já desaparecido) e o dos retábulos pintados da igreja do antigo convento
carmelita de Olinda (os do transcepto esquerdo e o da capela-mor, encontrados ainda em bom estado
quando descobertos, há alguns anos).
Condições materiais adversas podem ter motivado a concepção dos exemplos rococós mineiros.
Dentre eles temos os retábulos colaterais da Capela do Rosário de Catas Altas, os retábulos laterais do
Rosário de Ouro Preto e o retábulo-mor da capela do Rosário de Santa Bárbara. O que se percebe é uma
incidência de retábulos ilusionistas nos templos cujo orago é Nossa Senhora do Rosário.
Resta-nos comentar uma difundida técnica ilusória aplicada à estrutura arquitetônica do espaço
interno, desde meados do XVIII. Ela aparece na arte suntuária religiosa mineira como imitação do mármore polícromo sobre elementos arquitetônicos de madeira. Talvez o exemplo mais antigo existente em
Minas seja o das colunas torsas das paredes laterais da capela-mor da Matriz de Cachoeira do Campo.
Seus fustes imitam um mármore róseo.
Um requintado exemplo é o dos fustes das colunas quase-salomônicas do retábulo-mor do Pilar de
Ouro Preto. Neles, a técnica de pintura é esmerada, recuperando o realismo da lisa superfície de um belo
mármore verde. As falsas pilastras da nave deste templo recebem o mesmo tratamento, onde o requinte
se conserva.
A partir da segunda metade do século XVIII, a técnica dissemina-se. Não só os fustes de colunas
e pilastras mas vários outros elementos estruturais acabam por receber uma policromia marmórea que,
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popularmente é conhecida como o “faiscado”. Como numa espécie de conjugação cromática que inclui
os forros e talhas, suas cores predominantes são o vermelhão e o azul da Prússia, sempre contrastando com
fundos mates e brancos. Os elementos mais comumente “faiscados” são as cimalhas de capelas-mores,
naves e sacristias. Retábulos e pequenos oratórios participam desta padronização ornamental.
Praticamente todos os interiores de igrejas mineiras, construídas a partir da segunda metade do
século, recebem este tratamento ornamental. Há exemplos nos quais o mestre pintor, esquecendo das
preocupações realistas da imitação do mármore, cria desenhos que sugerem belas abstrações.
Entre os inúmeros exemplos, temos o interior das Matrizes de Santa Bárbara, Catas Altas, Itaverava
e Congonhas, assim como as capelas franciscanas de Mariana e de Ouro Preto, sem esquecer a carmelita
de Diamantina. Nesta cidade, o vermelhão e o azul da Prússia não são utilizados tão freqüentemente
como na região central da capitania.
Na região de Mariana, o delicado jogo cromático entre vermelhão e azul da Prússia pode ser encontrado no interior luminoso da Capela do Rosário de Santa Rita Durão. Seu espaço interno é inteiramente
uniﬁcado por estas cores. Detalhes dourados e superfícies brancas completam uma das mais belas policromias de interiores rococós mineiros.
Os mármores polícromos ﬁngidos podem ainda ser encontrados nos frontais de mesas de altar do
tipo sarcófago, cujos perﬁs são curvilíneos. É o caso das mesas dos altares laterais da Sé de Mariana que,
correspondendo a esta forma, própria dos móveis de estilo Rococó, recebem uma policromia que se assemelha a diversos tipos de mármore.
2) Representação da imagem dos materiais suntuosos.
Neste nível, os principais materiais imitados são o azulejo, o embutido, a “grisaille”, os tecidos preciosos e a laca chinesa.
2.1) O azulejo
Há um tipo de imitação inspirada nos azulejos que compõem os alizares de naves, capelas-mores
e claustros, segundo a tradição portuguesa. Inúmeras igrejas do Rio de Janeiro (Outeiro da Glória),
Salvador (Igreja da Misericórdia) e Recife (Igreja de Santo Antônio) possuem este revestimento cerâmico.
No contexto mineiro, o único exemplo real conhecido é o da capela-mor da Igreja da Ordem Terceira do
Carmo de Ouro Preto (c.1770).
Entre as razões pelas quais o azulejo não prosperou em Minas, está a proibição de sua produção na
colônia e a diﬁculdade de seu transporte do litoral brasileiro para o interior continental.
Sendo assim, a imitação deste “requintado” produto metropolitano já aparece nas primeiras pinturas
sobre revestimentos parietais mineiros. É o caso dos alizares da capela-mor do Padre Faria de Ouro Preto.
Ainda não se conhece a autoria e possivelmente eles foram executados no primeiro terço do século XVIII.
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Sobre estas paredes laterais, estão ﬁxados painéis pintados em azul da Prússia e branco, representando cenas profanas de caça e outros divertimentos aristocráticos, temas muito comuns na típica azulejaria
portuguesa importada pela Colônia, presentes em monumentos do litoral brasileiro como os claustros
franciscanos de Salvador, Olinda e João Pessoa.
Uma observação interessante pode ser feita no exemplo da Capela do Padre Faria. A pintura reproduz literalmente os painéis azulejados com as linhas formadas pelas juntas dos azulejos, aqui executadas
com pincel. A princípio, este seria, em Minas, o único caso conhecido que realmente explicita a intenção
de imitar o material cerâmico com preocupação realista.
2.2) O embutido
Complementando as superfícies parietais dos interiores religiosos, além da imitação do azulejo, anteriormente comentada, existe uma outra técnica muito apreciada nas igrejas portuguesas desde meados do
século XVII. Trata-se do “embutido”, mosaico com mármores coloridos que, como recurso decorativo,
foi herdado do Renascimento ﬂorentino.
Em Portugal, sua função é a de animar superfícies como os intradorsos de arcos, as paredes de
capelas laterais, os frontais e banquetas de altares, os pisos de capelas-mores, etc. Os mais endinheirados
chegavam inclusive a encomendar retábulos inteiros concebidos nesta técnica.
Primeiramente, são criados desenhos ornamentais compostos de folhas de acanto, guirlandas de
ﬂores e formas geométricas simétricas. Em seguida, eles são transferidos para os mármores rosa, preto e
branco, cores próprias das jazidas portuguesas.
Delicadamente cortados nos formatos dos elementos decorativos, eles compõem belos mosaicos. Os
mármores são, em seguida, ﬁxados sobre as superfícies desejadas. Um trabalho de gravação de ﬁnos sulcos completa a etapa de acabamento. Tais sulcos são ainda preenchidos por pastas coloridas de vermelho,
preto e ocre, ampliando a riqueza cromática da composição.
Em cidades litorâneas como o Rio de Janeiro, Salvador e Recife podemos encontrar belos exemplos
desta técnica, no piso da capela-mor da Capela da Ordem terceira franciscana carioca e nos altares de
algumas das capelas laterais da Sé de Salvador.
Assim como o azulejo, esta suntuosa técnica decorativa era inaccessível à sociedade colonial mineira. Nem por isto, os artistas decoradores dos ricos interiores sagrados deixaram de simulá-la e o ﬁzeram
através da pintura.
Um destes belos exemplos encontra-se no intradorso do arco-cruzeiro e nas paredes laterais da capela-mor do Padre Faria. O mesmo tipo de imitação aparece nos altares colaterais da Capela do Bom Jesus
do Taquaral e na matriz de Ouro Branco, no intradorso e na cimalha de seu arco-cruzeiro.
Estas imitações recuperam com exatidão os elementos ﬁtomorfos dos embutidos portugueses. Suas
únicas cores são o vermelho, o azul escuro e o branco. Todos os detalhes de linhas estão desenhados em
azul, com ponta de pincel.
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2.3) A ”grisaille”
Outra técnica imitativa que se aproxima formalmente do embutido é a “grisaille” originária da
palavra francesa “gris” que signiﬁca cinza. Trata-se de uma técnica pictórica que remonta ao século XV
europeu. Ela consiste em representar a tridimensionalidade de elementos decorativos ou imagens antropomórﬁcas somente com as cores preto e branco e todas as possíveis gradações de cinza, dando-lhes a
aparência do relevo esculpido. Ela é uma variante dos “trompe-l’oeil” presentes na arte decorativa das
igrejas luso-brasileiras.
Desde o século XV, esta pintura ilusionista foi uma constante das partes externas das portas dos antigos retábulos ﬂamengos. Sua presença nas igrejas de Minas é mais rara. No entanto podemos encontrá-lo
no intradorso do arco externo do retábulo de Santana, primeiro lateral direito da Matriz de Catas Altas.
2.4) Os tecidos preciosos
Um tecido apreciado pelos pintores é o adamascado, geralmente encontrado nos camarins dos
retábulos joaninos. Nestes casos, a imitação possui predominantemente uma coloração marrom avermelhada, tendendo para o terra de Siena. Esta cor quente evoca a púrpura do mais autêntico adamascado.
Usando duas tonalidades, uma mais clara e outra mais escura, ela reproduz as padronagens com motivos
ﬁtomorfos, próprias do tecido precioso. O camarim do retábulo de São Sebastião, segundo lateral direito
da Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Catas Altas é um bom exemplo.
Os frontais de altar retangulares correspondentes à talha joanina recebem igualmente a imitação de
tecidos preciosos como os adamascados, os brocados e as sedas bordadas com motivos ﬂorais coloridos16.
O todo é normalmente acabado por vieses e franjas constituídos de ﬁos de ouro .
Suas superfícies são divididas por uma modulação geométrica que remonta aos tradicionais antependia (frontais) medievais. O formato retangular é típico das mesas de altar dos estilos Nacional e Joanino,
podendo também ser encontrados no contexto rococó.
É o caso do frontal do altar colateral direito da Capela do Rosário de Santa Rita Durão. A talha do
retábulo é atribuída ao Aleijadinho e a pintura do frontal imita um lindo tecido de seda branca bordada
com belas e graúdas ﬂores coloridas em matizes de vermelhão, azul da Prússia e verde. Os acabamentos
em ﬁo de ouro foram pintados com ocre e branco.

16

A presença de tecidos preciosos nos ambientes tornou-se, desde os primórdios da civilização ocidental, um traço indicativo da
importância e dignidade das pessoas que os freqüentavam. Sendo um dos principais produtos que fomentou o renascimento
do comércio na Europa, o tecido representa simbolicamente a aquisição de um poder privilegiado manifestado no consumo
do luxo e na manutenção do conforto material. Sendo assim, a presença de pinturas que imitam tecidos preciosos, no
interior das igreja mineira, reflete não apenas uma intenção de honrar o Divino mas também uma preocupação social de se
ostentar um status, imitando o brilho dos mais poderosos.
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Durante a segunda metade do século XVIII, a pintura mais utilizada nos camarins reproduz a seda
bordada com buquês de ﬂores coloridas. Apesar de bem claros, seus fundos variam entre o azul e o
branco. Os pequenos buquês que decoram este tipo de revestimento são uma característica constante na
pintura imitativa deste período, da qual Ataíde é um dos principais mestres.
2.5) A laca chinesa
Resta ainda comentar a laca chinesa, cuja imitação é conhecida em Portugal pelo nome de “charrão”.
Seus exemplos são mais abundantes. Produto colonial celebrado por sua beleza e raridade desde o ﬁnal do
século XVII17, sua presença indica requinte e bom gosto. Normalmente são três as cores combinadas com
a folha de ouro: o vermelho, o azul escuro e o verde escuro. O maior exemplo português da utilização
do charrão é a Biblioteca da Universidade de Coimbra (1717-1728)18, uma grandiosa obra leiga, cuja
construção e decoração mereceram o ﬁnanciamento do rei D. João V.
Nas igrejas mineiras, a cor predominante é o vermelho. Sua presença é constatável no retábulo de
São Gonçalo (c.1738), segundo lateral esquerdo da Matriz de Catas Altas assim como no retábulo de São
Miguel, colateral direito da Matriz de Santo Antônio de Ouro Branco.
Com suas “chinesices”, a laca ﬁngida espalha-se pelo interior das igrejas, entre a primeira e a segunda
metade do século XVIII. Não só os interiores dos camarins recebem esta decoração. No próprio retá-

17

Sobre a laca e as “chinesices” temos as seguintes informações: “A moda da laca se expande…à medida que se ampliam as
trocas comerciais entre a Europa e o Oriente. A Companhia das Índias orientais não tarda a compreender a importância da
preferência que suscitavam as ‘chinesices’. Desde 1683, os arquivos da sociedade fazem menção aos artigos laqueados…; e em
1662, John Evelyn sublinha a remarcável qualidade das escrivaninhas “indianas”, compradas em Portugal pela rainha Maria
de Bragança…Entretanto havia um meio mais simples e menos caro de satisfazer a demanda de mobiliário laqueado e que
consistia em imitá-lo. Um dos primeiros e mais importantes documentos de que dispomos sobre este assunto é o Tratado
sobre os processo de laquear e envernisar, publicado por John Salker e George Parker em 1688. Esta obra contém receitas de
preparação da laca e suas técnicas de aplicação. Ele está ilustrado com vinte e quatro pranchas de ornamentação com motivos
pseudo-orientais que formam a base de uma grande parte da decoração em ‘chinesice’ aplicada ao mobiliário produzido na
Inglaterra…” (HAYWARD, 1967. p. 87-89) e, posteriormente, em toda a Europa.

18

Sobre esta biblioteca podemos acrescentar que “Deslumbra o contraste entre uma face exterior profana, marcada pela
sobriedade e o espaço sagrado que se lhe segue, refulgente de ouro e requintadamente animado pela introdução de uma rica
e contrastante gama de tons, marcada pela coloração diferente das estantes, executadas entre 1719 e 1723 sob a direcção de
Gaspar Ferreira. Recobrindo inteiramente as paredes, são divididas a meia altura por uma elegante varanda de balaústres,
apoiada em colunas de forma piramidal invertida, ao gosto francês Luís XIV. O seu principal encanto reside, contudo, no
precioso revestimento acharoado (laqueado) sobre fundo azul, na primeira sala, vermelho e verde nas seguintes, realizado
entre 1723 e 1727 pelo pintor Manuel da Silva, de Lisboa. Flores, silvas, aves, insectos e figurinhas orientais, pintados a
ouro realçado a negro, compõem o mais sumptuoso conjunto de talha profana realizado em Portugal e decerto um dos mais
notáveis da Europa.” (PIMENTE, 1989. p. 89-90).
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bulo de São Gonçalo, já citado, seu arco externo é igualmente ornado com “chinesices” em toda a sua
extensão.
Entre outros exemplos mineiros, temos o grande arco externo do retábulo do Senhor dos Passos, no
transcepto lateral esquerdo da Matriz de Catas Altas; forro e portas da capela-mor da Matriz de Nossa
Senhora da Conceição de Sabará; o arco-cruzeiro da Capela de Nossa Senhora do Ó na mesma cidade;
os espaldares do cadeiral da Sé de Mariana; e as credências da capela-mor da Matriz de Nossa Senhora de
Nazaré de Cachoeira do Campo, entre outros.

Conclusão
Com base na teoria da representação barroca, reﬂetiu-se sobre a pintura ilusionista parietal, um
gênero pouco estudado apesar de sua freqüência no contexto colonial mineiro. A natureza diferente desta
arte instiga a curiosidade e a admiração. A curiosidade concentra-se na qualidade ilusória de sua representação e nas soluções técnicas ocorridas em dignas tentativas de simulação de espaços perspécticos ou
de superfícies preciosas.
Já a admiração envolve a própria intenção de se reproduzir um tipo de arte que ﬁnge ter o que não
se tem. Seus resultados visuais narram os esforços de uma sociedade colonial aspirando corresponder a
modelos de decoro e dignidade. Eles indicam uma intenção de produzir efeitos simbólicos que adequam
valores hierárquicos sociais e valores sagrados.
Nenhuma diﬁculdade impediu que as isoladas comunidades mineiras aspirassem aos paroxismos
de beleza e riqueza, mesmo que para tal fosse necessário o recurso a artifícios ilusórios. Os parâmetros
materiais e morais tornaram-se o “leit motiv” de um tipo de simulação visual que transformou a impossibilidade de acesso à riqueza e ao poder em uma representação tangível.
E, através desta possibilidade, mecenas e artistas coloniais resgataram alguma valorização social e,
sobretudo, mantiveram a esperança de salvação, garantida através do milenar ritual de troca, onde os
ilusórios ornamentos de ouro maciço e a ilusória suntuosidade epidérmica de suas igrejas valeram-lhes
como fonte necessária de comunicação com Deus.
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O decoro e o urbanismo luso-brasileiro
na formação da cidade de Mariana,
Minas Gerais, meados do século XVIII
1

RODRIGO ALMEIDA BASTOS

O

s conjuntos urbanos de Minas Gerais remanescentes do século XVIII, bem como as fontes
documentais primárias competentes às suas formações, conﬁrmam a prática consciente de
uma política de implantação e conservação de povoações alicerçada em preceitos de decoro,
conveniência e adequação. Esses princípios, que constituíram fundamentos hiperônimos da arte e da
arquitetura ocidental desde a antiguidade até o século XVIII, caracterizam o regime retórico das práticas
artístico-construtivas responsáveis pela contínua representação dos pressupostos católicos da monarquia
absolutista lusitana em seu projeto de expansão ultramarina. Povoações cômodas, decorosas e decentes
deveriam representar a decência e a integridade do reino lusitano, estratégia imprescindível à manutenção
da coesão e da concórdia responsáveis pela sustentação do pacto colonial.
A consideração desses princípios foi decisiva para a efetivação de uma política de povoamento
através da qual se procurou conciliar prudentemente as conveniências metropolitanas e as conveniências coloniais, éticas, políticas e ediﬁcadas, em um território onde a permanência dos povos foi bastante
problemática desde o ﬁnal do século XVII e imprescindível a partir justamente do século XVIII, com o
sucesso das empresas mineradoras. Com efeito, a consideração do decoro – princípio regular de adequação
e conveniência de meios e ﬁns, desenvolvido nos tratados de arquitetura e engenharia militar antigos e
modernos que os portugueses estavam lendo, traduzindo e elaborando desde o século XVI2 –, contribuiu
para a consolidação de uma política de “fundação”, “aumento” e “conservação” de povoações orientada

1

2

Apresentado no VIII Seminário História da Cidade e do Urbanismo, Niterói/RJ, 9-12 de novembro de 2004.
Destaque para a tradução portuguesa do tratado de Vitrúvio (I A.C.), a primeira fora dos limites da atual Itália, empreendida
pelo cosmólogo e matemático Pedro Nunes em 1541.
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pela atenção aos costumes, às condições dos sítios e às construções preexistentes. Reconhecer a participação de preceitos retórico-poéticos de tamanha relevância e tradição na formação das povoações mineiras
setecentistas permitiu não apenas desmitiﬁcar aquela noção problemática de que elas teriam se desenvolvido “espontaneamente”, consagrada por importantes estudiosos como Sylvio de Vasconcellos (Formação
das povoações de Minas Gerais, 1959), Paulo Santos (Formação de cidades no Brasil-colonial, 1968) e
Roberta Delson (Novas vilas para o Brasil-colônia, 1979), como também reconhecer uma outra noção
de “regularidade”, entendida naqueles tempos sobretudo como “observância” aos “preceitos” e “regras da
arte”, bastante promissora para os estudos da cidade colonial luso-brasileira. O reconhecimento dessa
outra noção de regularidade – vale destacar, contemporânea à implantação dessas povoações – promete ser
importante para renovarmos os estudos e análises dessas mesmas povoações há tantos anos submetidas à
compreensão de uma noção de regularidade (e também de irregularidade) assentada predominantemente
em aspectos geométricos e visuais3. Veremos, adiante, que sob a satisfação de uma regularidade primordial
de adequação – porque fundamentada nas “regras” ou “preceitos” de decoro, conveniência e adequação
– ﬁcava subordinada aquela “regularidade geométrica” também desejada4.
Em Minas Gerais, o exemplo mais eloqüente desse urbanismo conveniente é a cidade de Mariana,
antiga Vila de Nossa Senhora do Carmo, elevada em 1745. Se a vila já estava, segundo seu termo de ereção de 1711, implantada sobre o “arraial” e “sítio mais capaz para ela”5, na metade do século XVIII suas
condições iriam se tornar ainda mais favoráveis para acomodar uma “nova cidade”. Assentada nos primeiros anos bem próxima ao Ribeirão do Carmo – com a primeira rua direita pode-se dizer paralela a ele
–, na década de 1740 a povoação seria decorosamente orientada a se expandir e se digniﬁcar sobre sítios
ainda mais cômodos, resultando em novas estruturas urbanas e arruamentos sensivelmente mais regulares
3

4

5
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O trabalho de Paulo Santos – Formação de cidades no Brasil-colonial (1968) – foi decisivo à consagração de regularidades
assentadas em aspectos geométricos e visuais, relativos principalmente ao traçado de ruas. Outros estudiosos, como Giovanna
Rosso del Brenna, que aproveitaram com nuanças a esteira oferecida por Santos, alimentaram uma visão de cidade barroca
às povoações coloniais, principalmente as mineiras. Cf. DEL BRENNA, Giovanna Rosso. Medieval ou barroco? Proposta de
leitura do espaço urbano colonial. Revista Barroco. Belo Horizonte, n. 12, p. 141, 145, 1983.
Sobre uma noção mais abrangente de regularidade nos primeiros setecentos, cf. BASTOS, Rodrigo Almeida. A Arte do
Urbanismo Conveniente: o decoro na implantação de novas povoações em Minas Gerais na primeira metade do século XVIII.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Arquitetura, UFMG, Belo Horizonte, 2003. p. 59-61; cf.
BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez, e latino, aulico, anatomico, architectonico... Coimbra: Collegio das Artes da
Companhia de Jesu, 1712. Regular; Regularidade. op. cit., v. 7, p. 206, e também o trecho do tratado de Azevedo Fortes
citado na tese de Beatriz Bueno: FORTES, Manoel de Azevedo. O engenheiro portuguez (1728/1729), apud BUENO,
Beatriz Piccolotto Siqueira. Desenho e desígnio: o Brasil dos engenheiros militares (1500-1822). Tese (Doutorado)-Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001, p. 486.
Arquivo Público Mineiro – APM SC (Seção Colonial) 06 f. 14-15. Criação da Vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo.
Vila do Carmo, 08/04/1711.
BARROCO 19

tanto em sua adequação quanto em sua conformação geométrica. Duas foram as razões principais para as
ações e intervenções que a “aumentaram”:
1ª) a necessidade de mudar o domicílio dos “moradores da principal rua [direita] daquela Villa”6,
que pelo menos desde 1737 eram prejudicados pelas inundações do Ribeirão do Carmo, razão pela qual
os vereadores da câmara solicitaram ao rei a concessão das terras “para nellas Selevantarem cazas”, não se
encontrando “paragem maes cõmoda do que as [...] que Servirão[am] de pasto” 7;
2ª) com a idéia de se levantar na vila uma “nova cidade” – sede do bispado da capitania –, várias
intervenções de cunho arquitetônico e urbanístico foram estimuladas a procurar torná-la condigna de
sua nova condição; e sobretudo acomodar – com todas as implicações políticas e urbanas advindas – um
bispo, a maior “dignidade” eclesiástica das capitanias.
Notáveis dentre essas ações e intervenções, motivadas, por assim dizer, simultaneamente, foram: a
expansão da cidade sobre aquela paragem ou sítio ainda “mais cômodo”, sobre o qual prioritariamente se
acomodariam os moradores aﬂigidos pelas inundações; e algumas intervenções parcelares, ou seja, em partes
da cidade8, como a escolha do sítio para a deﬁnitiva construção da Casa de Câmara e Cadeia, implantação
de “praça”; além de “reformas” e “reparos” destinados a sanar os danos relativos às persistentes inundações;
um seminário para a formação de padres solicitado pelo próprio bispo e um “palácio” para acomodá-lo; e
a necessária reforma da Igreja Matriz que – “ameaça[ndo] ruína” em 1745, segundo carta do então governador Gomes Freire de Andrada9 –, seria elevada a Catedral. Embora a vila estivesse elevada à condição de
cidade em 23 de abril de 1745, o bispo designado – D. Fr. Manoel da Cruz – somente chegaria a Mariana
no ﬁnal de 1748, após odisséia viagem iniciada no bispado do Maranhão.
Se as orientações concernentes ao decoro participaram desde a escolha dos sítios para implantação
das primeiras vilas – Vila do Carmo, Vila Rica, Sabará –, em meados do século XVIII essas orientações se
tornaram ainda mais expressivas. Comprovam-nas o zelo dos vereadores em melhor acomodar os moradores da vila, assim como os preparos (e reparos) que procuraram conformar a cidade adequadamente digna
da instalação do bispado. Além de orientar essas intervenções para “nova fundação” e “aumento” da “nova

6
7
8

9

Arquivo Histórico Ultramarino – AHU Brasil/MG Cx. 40, doc. 1, p. 487, 488. Vila do Carmo, 1/10/1740.
AHU Brasil/MG Cx. 40, doc. 1, p. 487, 488. Vila do Carmo, 1/10/1740.
É preferível tratar as intervenções urbanas setecentistas localizadas como intervenções parcelares, e não como “intervenções
pontuais”, expressão esta bastante freqüente. Pontos não estimulam a compreensão setecentista de que a povoação e o próprio
reino são compostos de partes retórica e hierarquicamente integradas e convenientes à constituição corporativa do reino.
Gomes Freire de Andrada estava baseado na opinião de um “Official”, que, além de analisar a Matriz, havia “tirado” planta
da cidade para ser enviada ao rei. O trecho da carta está anotado por VASCONCELLOS, Diogo de. História do bispado de
Mariana, Belo Horizonte: Bibliotheca Mineira de Cultura/Edições Apollo, 1935. p. 25, 26.
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cidade de Mariana”10, o decoro aguçou literalmente o engenho de poetas e clérigos em composições cujas
alegorias exaltavam, em dezembro de 1748 – durante as comemorações de posse e colocação do Aureo
Throno Episcopal –, o laço de conformidade e consonância entre as respectivas dignidades do bispado e da
cidade – considerada esta, então, convenientemente “decorosa”.
A mais eloqüente dessas alegorias ﬁgura o soneto acróstico11 e glosa de José de Andrade e Moraes,
condecorado oportunamente com a segunda dignidade de arcipreste na instalação do próprio bispado de
Mariana. Recorrendo à história, narrada no Gênesis, do “duplo casamento de Jacó”12, Moraes reconheceu
no bispo o “pastor” Jacó e nas duas igrejas correspondentes aos dois bispados as duas “esposas”: Lia, a
mais velha, o Maranhão; e Raquel, a mais nova, Mariana. Moraes se serviu da predileção de Jacó pela
“Decorosa Raquel” para consagrar a deﬁnitiva transferência do bispo do Maranhão para Mariana (atentar
para a formação do nome do bispo na leitura vertical descendente das primeiras letras dos versos):
D itoso Peregrino abençoado
F oi Jacob procurar duas esposas,
M ui differentes são em ser formosas,
A mbas porèm merecem seu cuidado.
N a fé de Lia colhe o fruto amado,
O bello de Raquel lhe offerece as rosas,
E lle rende a Raquel acções mimosas,
L ia sente em Jacob menor agrado.
D ecorosa Raquel na tua sorte!
A o consorte cativas docemente,
C onservando-o amante além da morte.
R eina pois de Jacob no peito ardente,
U iva estatua do amor, constante e forte.
Z elos causando a Lia mal contente.13
10

11
12

13
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Carta do governador Gomes Freire de Andrada enviada ao rei D. João V, apud VASCONCELLOS, Diogo de. História do
bispado de Mariana, p. 25, 26.
Poema cujas primeiras letras de cada verso lidas na vertical formam palavras, nomes ou conceitos.
Jacó amava a “bela” Raquel e a ela fora prometida por Labão – irmão de sua mãe –, a quem serviu por sete anos em honra de
desposá-la. Mas como não era costume casar-se primeiramente a filha mais nova, e sem que Jacó percebesse, Labão conduziulhe sua outra filha, Lia, a mais velha, na noite do casamento. Descoberto o engano pela manhã, Jacó reclamou Raquel a
Labão que lhe propôs o seguinte: “Acaba a semana com esta [Lia], e depois te darei também sua irmã, na condição de que
me sirvas ainda sete anos”. E assim se deu. Jacó se uniu também a Raquel, “a quem amou mais do que Lia”. Cf. Biblia. São
Paulo: Ave Maria, 2001. Gênesis, 29, “O duplo casamento de Jacó”, p. 76.
MORAES, José de Andrade e. In: ÁVILA, Affonso. Resíduos seiscentistas em Minas, p. 404, (grifo nosso).
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A glosa ainda desenvolve, nas quatorze oitavas correspondentes a cada um dos versos do soneto,
as analogias entre o bispo e o pastor, os bispados e as esposas “mui diﬀerentes” em suas “formosuras”;
ressaltando sempre a deﬁnitiva “sorte” da “esposa” e mais nova “igreja”– a “Decorosa Raquel” –, recente
cidade Mariana14.
Estamos no período em que, embora a cata do ouro anunciasse diﬁculdades crescentes, a permanência dos povos e povoações em Minas estava consolidada. A estrutura artístico-construtiva objetivamente
responsável por essa permanência já colecionava numerosos indícios da vultuosa empresa que aﬁnal se
conﬁrmou em praticamente toda a capitania. Permanência com a qual, inclusive, veremos, os vereadores
de Mariana argumentaram junto ao rei para que se “dignasse” resolver matéria que resultasse em “obra
perdurável”; que “reediﬁcasse” a cidade e “arruasse” partes com “mais formosura que antes”.
A solicitação dos vereadores pelo sítio mais cômodo para o aumento da cidade – contíguo ao antigo
quartel dos Dragões e que havia servido de pasto para os seus cavalos – foi aceita pelo rei em 27 de maio de
1742, conforme representação da Câmara datada de primeiro de setembro do mesmo ano. Segundo nela
consta, o sítio foi concedido ao senado da Câmara de Vila do Carmo com a declaração expressa de que se
melhor pudesse “acudir aos Repairos precizos, e opperaçoes nesseçarias tendentes ao bem publico”15.
O tal pasto consistia em terrenos sensivelmente mais planos e cômodos, situados a sudeste do primitivo assentamento minerador onde estava construída a capela original dedicada a Nossa Senhora do
Carmo16. Segundo as representações dos vereadores que davam notícia das inundações e requeriam o dito
sítio para nele se levantarem novas casas, esse já lhe havia pertencido anteriormente – “terras do pasto;
mistiço a mezma villa, q’ em algum tp.° [tempo]; forão deste senado”17 –, doado à coroa em 1721 justamente para a construção do quartel e pasto contíguo para os cavalos. O que os vereadores pediam ao rei,
pois, não era senão retribuir as terras que o próprio senado lhe havia doado vinte anos atrás; considera14

15
16

17

Apesar do inadequado demérito dedicado ao bispado original, na quinta oitava o autor explicitou claramente a analogia entre
as esposas e os bispados (Ibidem, p. 406):
O Maranhão he a Lia sempre inculta
Sem alinho, e primor, do tedio agouro;
Raquel, que em ser gentil Venus avulta
He a Mariana linda, como hum ouro.
AHU Brasil/MG Cx. 42, doc. 87, p. 213. Vila do Carmo, 1/09/1742.
Salomão de Vasconcelos identificou que a antiga Capela do Carmo – ereta em 1701 por Salvador Fernandes Furtado
“com ordem do ordinário do Rio de Janeiro” –, corresponde à atual Capela de Santo Antônio, com algumas modificações
que procurou inclusive datar. Cf. VASCONCELOS, Salomão de. Breviário histórico e turístico da cidade de Mariana. Belo
Horizonte: Biblioteca Mineira de Cultura, 1947. p. 10, 11. Sede da paróquia do dito “arraial de cima”, a capela está hoje
acabrunhada entre os barrancos do ribeirão e habitações muito recentes.
AHU Brasil/MG Cx. 42, doc. 87, p. 214. Vila do Carmo, 2?/08/1743.
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das, naquele momento, de “extrema necessidade” ao “melhor feitio para se Reformar a Villa, e ediﬁcarem
cazas, emq’ vivaõ os d.°s seus moradores”18. Pela urgência de que resultavam os prejuízos das inundações,
alguns moradores já haviam ocupado e até mesmo aforado, junto à Fazenda Real – portanto antes mesmo
da retribuição do sítio pelo rei –, alguns chãos do tal sítio dos pastos.
Concernente às recomendações gerais para se “reformar a vila” e melhor acomodação em que vivessem os seus moradores, solicitava o senado da Câmara, para tanto, a participação do próprio rei D. João
V. Na mesma representação, os vereadores adiantavam algumas orientações bastante signiﬁcativas para o
decoro da povoação, porquanto os “aforamentos” a serem regularizados ou concedidos deveriam estar, a
partir de então, expressamente condicionados a “arruamentos convenientes”:
[...] todo o remedio que naõ fose previsto, e dispensado pela Real maõ de V. Mag.de; seria inútil,
determinou este Senado, por aCordaõ q’, p.ª isso tomou fazer hú tr.° [termo] na Faz.dª Real [...],
pelo q.ªl [qual] tomou sobre si Segurar, e fazer [bons?], pelos bens do Conselho, os aforamentos q’ a
Faz.dª Real tinha adquerido naquellas terras do pasto, a fim de q’ lhe ficassem Livres, p.ª por elle
se aforarem, com aRuam.t°s [arruamentos] convenientes, e se determinar Lugar p.ª Praça, Caza de
Camara, e Cadea [...]19.
As relações entre o senado da Câmara e a metrópole – incluindo a participação do rei – foram
realmente decisivas para muitas das resoluções tomadas durante a preparação da cidade de Mariana. A
praça e a Casa de Câmara e Cadeia acabariam sendo implantadas no mesmo local onde se encontrava
“inhabitado”20 o antigo quartel dos Dragões, cuja sede se transferira para Vila Rica. E os “arruamentos
convenientes” – principais estruturas do plano de aumento da povoação – ocupariam o referido “sítio
dos pastos” com uma regularidade adequada; nitidamente melhor alinhados, orientados por algumas
preexistências construídas. Dentre estas: um “valo”, que delimitava o âmbito urbano com o rocio
– sobre o qual se implantou a via que mais tarde ﬁcou conhecida como Travessa de São Francisco

18
19

20
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AHU Brasil/MG Cx. 42, doc. 87, p. 214. Vila do Carmo, 2?/08/1743.
AHU Brasil/MG Cx. 42, doc. 87, p. 215. Vila do Carmo, 2?/08/1743. Se os edis requeriam “arruamentos convenientes”,
Martinho de Mendonça de Pina e de Proença (a quem o rei dedicara o Regimento sobre o modo de implantação e o caráter
das residências dos governadores, em 1733), relatou ter acompanhado a colocação de “balizas p.ª o comodo arruam.tº
[cômodo arruamento]” no sítio dos pastos. Isso se deu no aforamento de chãos junto à Fazenda Real para os moradores
prejudicados da Rua Direita, após a inundação de 1737. Proença relatou ainda, sem maiores esclarecimentos, que a obração
não teve o devido efeito por motivos “particulares”. Cf. AHU Brasil/MG Cx. 40, doc. 1, p. 489, 490. [s. l.], dez. 1741.
AHU Brasil/MG Cx. 42, doc. 87, p. 213. Vila do Carmo, 1/09/1742.
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(atual João Pinheiro); alguns caminhos já abertos – por exemplo o que conduzia a Itaverava, dita Rua
da Olaria (atual Dom Viçoso) –, diante dos quais, muito provavelmente, já vinham sendo aforadas,
junto à Fazenda Real, as casas para refúgio dos moradores prejudicados pelas inundações; e, ﬁnalmente,
conﬁrmando o zelo ético pelos costumes populares, manteve-se a vocação popular de um amplo lugar
– conhecido na época como “Largo-da-Cavalhada” – onde tradicionalmente aconteciam, como o próprio nome insinua, festas públicas e regozijo popular pelos nascimentos ou casamentos reais. Este dito
“Largo-da-Cavalhada” acomodou ﬁnalmente o espaço público mais capaz da nova cidade: o “Largo do
Rocio”21 (atual Praça Gomes Freire), já correspondente ao plano. Procurou-se adaptar os novos arruamentos requeridos “convenientes” a essas preexistências do sítio, guardando-se, contudo, uma melhor
regularidade geométrica em alinhamentos “cordeados” e bastante decentes; prescindindo-se, todavia,
dos ângulos impecavelmente retos.
O referido sítio dos pastos – ou pelo menos “parte” dele, segundo Cláudia Fonseca 22 – havia sido
doado por António Pereira Machado ao senado da Câmara ainda na fundação da vila, pelo qual assumiu
em retribuição o posto vitalício de escrivão da mesma 23. Segundo Diogo de Vasconcellos, António Pereira
Machado foi um dos primeiros ocupantes do dito “arraial de baixo”, onde erigira, em 1703, uma capela
dedicada a Nossa Senhora da Conceição24. Em 1712, pouco depois da fundação da vila e contemplada
pelos mesmos preceitos que orientavam a eleição dos sítios para fundação de novas povoações, a capela de
Nossa Senhora da Conceição já era oﬁcializada como Matriz da vila, por estar em “sitio mais apropriado e
com maior larguesa”25. Rudimentos da futura Catedral, que iria inevitavelmente precisar de um sítio bem
mais decoroso e capaz do que aquele apresentado pelo entorno da primitiva capelinha do Carmo (FIG. 1).
A carta do rei que criou a cidade de “Marianna” faz referência direta ao “cômodo” necessário para implantação da Catedral, mandada praticar e publicar em todas as “mais partes onde convier”:

21

22

23

24
25

“Chamou-se, a princípio, Largo-da-Cavalhada, porque aí se processavam as festas populares desse nome, os curros e as
touradas então em uso, em regosijo [sic] pelo nascimento ou casamento dos sereníssimos príncipes ou princêsas reais, pela
entrada dos governadores e por outros acontecimentos retumbantes da época. Mais tarde, passou a denominar-se Largo-doRocio”. VASCONCELOS, Salomão de. Breviário histórico e turístico da cidade de Mariana, p. 39.
FONSECA, Cláudia Damasceno. Mariana: gênese e transformação de uma paisagem cultural. Dissertação (Mestrado em
Geografia)-Instituto de Geo-ciências (IGC), Departamento de Geografia, UFMG, Belo Horizonte, 1995, p. 66.
“[...] porquanto as ditas terras foraõ de Antonio Pereyra Machado, que por deixação [sic] delas p.ª se fundar a villa que V.
Mag.de agora se dignou exaltar a cidade cem remuneração das ditas teras foy V. Mag.de Servido fazer m.ce [mercê] ao dito
Antonio Pereyra Machado dapropried.e do officio de Escrivaõ deste Senado [...]”. AHU Brasil/MG Cx. 45, doc. 92, 387.
Mariana, 25/09/1745.
Cf. VASCONCELLOS, Diogo de. História antiga das Minas Gerais. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1974. v. 2, p. 238.
VASCONCELLOS, Salomão de. Mariana e seus templos. Bello Horizonte: Queiroz Breyner, 1938. p. 4.
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1. Catedral de Mariana
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Foto: Robson Godinho e Rodrigo Mercandier

Gomes Freire de Andrada, Amigo. Eu El Rey vos envio muito saudar. Attendendo a que a Villa do
Rybeirão do Carmo hé amaes antigua das Minas geraes, e que fica em citio muito cõmodo para a
erecçaõ de hua das duas novas Cathedraez, que tenho determinado pedir à S. Santidade no territorio
da Diocese do Ryo de Janeiro. Fui servido crear Cidade a dita Villa do Rybeiraõ do Carmo, que
ficará chamandosse; Marianna; asim vos ordeno o façaez praticar, e publicar, mandando registar
essa minha ordem nos Livros da Secretaria desse Governo, Senado da Camara, e maes partes onde
convier. Escrita em Lisboa avinte, e tres de Abril de mil Sete centos, e quarenta, e cinco26.
Oﬁcializado o sítio para aumento da cidade, atrás da futura Catedral e contíguo ao lugar da futura
Casa de Câmara e Cadeia, as atenções se dividiram entre a sua efetiva expansão e, ainda, as inundações
do Ribeirão do Carmo que continuavam a aﬂigir as baixas da cidade, causadas principalmente pela
mineração nas encostas e desvios de seu curso natural. Reclamando provisão que interditasse a fábrica de
mineradores que assim obravam e também impediam fonte de água “necessária p.ª o uzo do povo [...] e
taõ boa e taõ facil, como hua que vem da Serra do Itacolomy”, em câmara de 25 de setembro de 1745,
os vereadores também declararam ao rei a necessidade de se fazerem obras “para reparo dessa povoação”27,
“no que V. Mag.de dara[á] a esta Cidade a maior Segurança p.ª a Sua conservação”. Dos indícios dessas
obras de reparo contra inundações, restou, além de documentos referentes, uma “planta” já muito conhecida, conservada no Arquivo Histórico Ultramarino, na qual se pode observar o encontro de vários ribeirões que deságuam no Carmo, aparentemente dirigidos por rumos que procuravam evitar as inundações,
algumas casas bem próximas ao rio, uma ponte e algumas representações de fábricas mineradoras.
A “planta” e o teor da representação dos vereadores ao rei são testemunhos consideráveis das abrangentes obras de correção, reparo e manutenção necessárias à permanência e à conservação do organismo
urbano desde as suas partes. Esta constante conservação das partes implicava, como ﬁca evidente no trecho
da representação acima citado, uma noção de conservação do todo, sendo também o todo da povoação ou da
cidade uma das partes constitutivas do “corpo místico”28 do reino. Obração efetivamente necessária a uma
26
27
28

APM SC 86, f. 33. A outra catedral, sede de outro bispado, era em São Paulo, não obstante cidade desde 1711.
AHU Brasil/MG Cx. 45, doc.: 92, p. 387, 388. Mariana, 25/09/1745.
“Corpo místico” é a expressão com a qual se designam: 1º) a Igreja como Corpus Ecclesiae Mysticum, em analogia ao Corpus
Hominis Naturale, a qual é compreendida como o corpo de Cristo constituído misticamente; e 2º) a sociedade como Ordinata
Multitudo, organizada em um estado corporativo constituído de membros que se integram cada qual com sua hierarquia
e função específica em prol da unidade do corpo social. No caso Luso-brasileiro, os dois corpos se sobrepõem em um só,
onde a Igreja Católica e o Estado absolutista se fundem, conveniados e submetidos à figura pública do rei, uma espécie de
metáfora divina, cabeça do corpo social e também da Igreja em Portugal. Cf. HANSEN, João Adolfo. Artes seiscentistas e
teologia política. In: TIRAPELI, Percival (Org.). Arte sacra colonial: barroco memória viva. São Paulo: UNESP/Imprensa
Oficial do Estado, 2001. p. 180, 189; e também JORDÃO, Paulo Vicente da Veiga. Corpo Santo; alegorias do corpo místico
no barroco mineiro. Monografia (Especialização em Cultura e Arte Barroca), IFAC/UFOP, Ouro Preto, 1996.
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política de constituição de povoações decorosas, simultaneamente convenientes à coroa e ao bem comum
dos povos. O “reparo” e a “conservação” constante e “necessária” das partes da cidade constituía, pois, uma
permanente acomodação construtiva do organismo urbano – fundamento da teoria do decoro compreendido
à cidade em seu princípio de acomodação conveniente das partes; herdado, ainda na gênese da teoria, das
leis supremas da natureza em suas lições de conveniência e incessante acomodação29.
Esse exemplo proporcionado por Mariana indica o quanto a acomodação construtiva das povoações
sustentava a política colonial. Implícitas, aqui, consideráveis indicações de uma verdadeira visão de cidade
sustentada nos primeiros setecentos por princípios de decoro, conveniência e adequação. A cidade deveria
ser implantada sobre sítios convenientes, capazes e preferencialmente cômodos; adequada e útil desde suas
partes e todo; destinada à comodidade necessária ao bem comum e à aparente representação condigna e
decente da ordem e da regulação metropolitana. Cidade, pois, necessariamente íntegra e hierarquicamente integrada em suas partes e todo, consoante ao ambiente teológico-retórico coevo luso-brasileiro. Daí,
também, para além da emergência ordinária que deveriam demandar tais obrações, o permanente apuro
das administrações locais e ultramarinas nas providências de reparo, correção e conservação das partes e
do todo, da cidade e por extensão do reino, representações ediﬁcadas de sua coesão e concórdia.
Em que pesassem as requisições de comodidade e decência motivadoras das constantes reparações e
consertos urbanos, a solução mais prudente para Mariana seria mesmo “aumentar” a cidade – expandindo-a e digniﬁcando-a 30 – sobre sítios de bondade e comodidade mais evidentes, livres da ameaça previsível
do rio.
Em setembro de 1745, os vereadores da Câmara de Mariana representaram ao rei possíveis soluções
acordadas em uma “Câmara geral” que visavam o melhor aumento e permanência da cidade. Também os
moradores tinham consciência do processo pelo qual passava a povoação, porque a notícia da “criação”
da “nova cidade” gerou um “alvoroço” geral, inclusive nas demais povoações de seu termo. Consentia-se
que, além de ser necessário remediar como possível os danos à “maior parte da melhor Rua”, urgia procurar isentar preventivamente o restante dos edifícios particulares e públicos das outras ruas da cidade;
por exemplo a Igreja Matriz, que poderia servir de Sé quando se instalasse deﬁnitivamente o bispado.

29
30
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Cf. BASTOS, op. cit. “2. A condição do decoro no século XVIII luso-brasileiro”, p. 25, 77.
O Vocabulário portuguez e latino de Raphael Bluteau, dedicado ao rei de Portugal D. João V em 1712, apresenta para o termo
“augmento” a noção geral de “acrescentamento”. Cf. BLUTEAU, op. cit., Augmento, v. 1, p. 670. O termo “augmento”
deve ser compreendido como incremento quantitativo, aplicado a coisas contáveis, mas também como incremento qualitativo,
quando o objeto do “augmento” é uma qualidade ou virtude. Nesses tempos, pois, o “augmento” de uma povoação significava
tanto sua expansão física quanto também um incremento de dignidade, efetivado este seja por reparos e reformas das partes
urbanas preexistentes como também pela própria expansão física, acrescentamento de edifícios, ornatos, praças e arruamentos
mais cômodos e decentes.
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Os vereadores argumentaram, então, numa ênfase quase dramática, que não seria “justo”, atente-se, que
deixasse “submergir-se uma povoação” que devia a Sua Majestade a “honra” de tê-la “exaltado” à condição de “cidade”; daí porque os vereadores solicitavam “humildemente” ao rei obras mais permanentes
– literalmente “perduráveis” –, não sendo suﬁciente “remediar” com “reparos” – ainda que considerados
“convenientes” – limitados ao desvio ou cercamento do rio. Requeriam os povos e os vereadores, como
consta, que se continuasse “segura” a “maior e mais ﬂorente povoação”, para a qual seriam menos custosas algumas obras que “reediﬁcassem” “a rua direita com mais fermosura [do] que antes de destruída”. O
documento, que precisa ser declarado formidável tanto pela condução da forma quanto pelas matérias
que encerra, merece ser transcrito em sua integridade:
As inundações do Ryo chamado Rybeiraõ do Carmo tem alagado amayor parte da melhor Rua desta
Cidade com grande prejuizo de seus habitadores, e Senaõ Se atalhar a corrente do mesmo Ryo o qual
agora Corre por grande parte da dita Rua fazendo-selhe algum desvio, cerco ou outra obra, que
parecer conveniente; naz agoas que proximam.te Se esperaõ, irâ proseguindo o dáno, q’ fas aos edificios, e nestes naõ Se restaurará a nova perda iminente com oitenta, ou Cem mil cruzados. Algum
dia pareceo impossivel o remedio; mas o alvoroço, q’ todos os moradores desta terra, e os mais povos
do Seu termo tiveraõ de a verem Creada Cidade deo occaziaõ a Se Fazer huâ Câmara geral, onde
Se descubrirão alguns meyos p.ª atalhar o dáno do dito Ryo, Seguros e de menos Cústo do q’ parecia
pedir Similhante obra, e do dito Remedio constaõ os papeis q’ a V. Mag.de mandamos incluzos nestas
Se se conseguir de [ilegível] delles, redeeficarse-hâ aruadir.tª [a rua direita] Com mais fermozura,
q’ antes de destruida; e conservar-se haõ as cazas q’ ainda nella permanecam [permaneçam] com o
risco prezente das alagadas: e Sobretudo ficarâ Segura a Cidade e a Igr.ª Matriz, q’ poderá Servir
p.ª Se; pois de outra sorte antes de des annos Correrá o rio junto a ella, e Se inundará a terra toda,
onde agora tem a mayor e mais florente povoaçaõ; o q’ não será justo, naõ Só pelo detrim.t° dos
particulares mas dos edificios publicos, e principalm.te por q’ naõ deve Sumergir-se huâ povoaçaõ q’
deve a V Mag.de a honra de a exaltar a Cidade. E como da razaõ de bons vassallos he augmentar,
enaõ destruir as povoações, q’ os Seus soberanos criaõ; Conq.t° V. Mag.de não he Servido rezolver
esta matr.ª [matéria] de tanta utilidade p.ª o publico, e particular tem este Senado aCordado de
fazer pelas rendas delle o reparo possivelao dito Ryo, p.ª ver Se pode izentar o restante da dita rua
do estrago das agoas, por naõ dar o tempo Lugar a por-mos na Real prezença de V. Mag.de este prezentaneo remedio, e esperamos a Sua resoluçaõ antes da ultima ruina, q’ naõ Sô o Serâ p.ª a referida
rua, mas p.ª m.tos mais edificios de outras da mesma Cidade. Como porem por falta da ordem de V.
Mag.de Sobre esta materia aq’ devia preceder aobra na forma da ley do [ilegível] duvidará o ouvidor
na Correiçaõ futura a levar a Sua despeza em conta ao Senado: Pedimos humildem.te a V. Mag.de
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se digne mandar ao ouv.°r desta Com.cª Leve em Conta a despeza, q’ p.ª remedear o dáno do rio,
interinam.te fizer, visto q’ a ella sô nos move a razaõ do bem publico; e outro sim q’ V. Mag.de tam
bem Se Sirva determinar a obra perduravel, q’ Se deve fazer p.ª reparo do dito rio, Sem o qual naõ
pode subsistir esta povoaçaõ: E esperamos da Augusta Clemencia de V. Mag.de q’ o haja aSim por
bem tanto em rezolver o meyo perduravel, como em aprovar o remedio presentaneo, q’ ficamos dando
ao d.° rio, e o dispendio q’ nelle fizer o mesmo Senado. Deos nos g.de e Conserve a Real Pessoa de V.
Mag.de. para augm.t° desta terra. Em Camr.ª da Cidade Mariana a 25 de 7br.° de 174531.
Embora não declarassem literalmente os vereadores, o meio mais “perdurável” acabaria sendo
realmente aumentar a cidade em sítio livre das ameaças do rio. No dia seguinte a essa representação
da Câmara geral, entretanto, o governador Gomes Freire endereçou uma carta ao secretário Alexandre
Gusmão, do Conselho Ultramarino, referindo-se declaradamente a uma “nova fundação” de uma “nova
cidade, fora do rio”. A providência procurava satisfazer a uma “Ordem” do próprio rei, e seguia acompanhada de uma “planta” “tirada” por um “Oﬃcial” que também advertia das condições inadequadas
daquela que poderia vir a ser a Catedral:
Na forma da Ordem que V. S.ª me participa mandei logo tirar a planta da Igreja e casas da nova
cidade de Marianna, que remetto, e posto Sua Magestade tem determinado seja aquella cidade donde
reside o Prelado, parece-me remetter a V. Sa com a planta as cartas que com ellas me entregaram
de quem a tirou e do Juiz de Fóra [...] O rio tem levado a cidade [...], além do que diz a Carta do
Official que tirou a planta: é necessário saber que a Matriz (como dirá o Bispo) ameaça ruina: como
estou persuadido, a mente de Sua Magestade é escolher o logar mais proprio para a nova fundação,
só se fiser também uma nova cidade, fora do rio, poderá ser tudo capaz [...] 32.
Veremos, adiante, que mais “fermosos” foram requeridos todos os novos arruamentos da “nova fundação” (e não apenas a rua direita “reediﬁcada”), naquele “lugar mais próprio” sobre os antigos pastos,
“mais cômodos”, já antecipados “convenientes” pelo próprio senado em 1742.
Os vereadores registraram, em 12 de janeiro de 1746, Carta-régia expedida em 13 de setembro de
1745 pelos secretários do Conselho Ultramarino em que D. João V enfatizou a ordem de execução da
“planta”, alertando para necessidades que ultrapassavam os aspectos relativos ao traçado das ruas apenas.

31
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AHU Brasil/MG Cx: 47, doc. 32, p. 511, 512. Mariana, 25/09/1745.
Apud VASCONCELLOS, Diogo. História do bispado de Mariana, p. 25, 26.
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Motivado ainda pela necessidade dos vereadores em se acomodarem em “edifício capaz” para as “audiências e mais funções públicas”, acrescentou D. João V “conveniências” muito signiﬁcativas relativas às
condições ou ao “melhor estado” dos edifícios de Mariana, providências todas orientadas à garantia do
“aumento que se espera tenha a cidade”:
[…] porque convem seponhaõ os edificios dessa Cidade no milhor estado que for pocivel com toda
abrevidade eaSim Sevosrrecomenda que pella Vossa parte comcorreis para a exzecucaõ dadita Ordem
Comattenção ao aumento que Seespera tenha a Cidade para o que deveis fazer planta e aRuamentos
das Ruas que de nova se devem fazer em Sitio Livre das inundacoes do Rio. El Rey Nosso Senhor
omandou por Alexandre de Gusmaõ […] 33.
Infelizmente, o governador não denominou o tal “Oﬃcial” que “tirou” a “planta”, e que também
redigira algumas “cartas” enviadas no conjunto a Sua Majestade. É possível, também, que esta planta
tenha sido apenas um levantamento das condições da cidade. Mas como o levantamento representava
uma etapa necessária ao plano de aumento, é provável que tenham sido executados ambos – o levantamento e o plano – pelo mesmo “Oﬃcial”. O plano de “reforma” de Mariana permanece, pois, apenas atribuído ao legítimo oﬁcial sargento-mor e engenheiro José Fernandes Pinto Alpoim, lente da aula militar
pouco depois no Rio de Janeiro, apesar de Cláudia Fonseca ter levantado, em recente artigo34, questões
que tornam ainda mais problemática a atribuição.
A notícia do material enviado ao rei, cartas e planta, em setembro de 1745, permite observar que,
mesmo após três meses da elevação, a cidade ainda estava longe de ter sido contemplada por todas as
“reformas” e “reparos” necessários. Acompanhando outras correspondências posteriores a 1745 entre os
administradores da capitania, da cidade e do reino, percebemos alguns procedimentos e obrações requeridos à conveniente preparação de Mariana para a posse e colocação do trono do bispo no ﬁnal de 1748,
uma das principais justiﬁcativas e ápice das providências anteriores.
Na incerteza que paira sobre esta importante “planta” “tirada” em 1745 e enviada a Lisboa, a atenção
a outra atribuída também ao século XVIII, guardada no Arquivo Histórico do Exército do Rio de Janeiro
(FIG. 2), pode nos servir ao prosseguimento de observações que evidenciam as orientações de adequação
e decoro na “reforma” da cidade. A “Plãta” apresenta duas concentrações mais características. Na parte
superior do desenho, estão representadas ocupações correspondentes aos primevos arraiais denomina-
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APM CMM (Câmara Municipal de Mariana) 15, fot. 410. Mariana, 12/01/1746.
FONSECA, Cláudia Damasceno. Agentes e contextos das intervenções urbanísticas nas Minas Gerais do século XVIII.
Revista Oceanos. A construção do Brasil urbano, Lisboa, n. 41, p. 84, 102, jan./mar. 2000, p. 98.
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dos “de cima”; assim como, permanecendo ainda no alto do desenho e mais à direita, já ultrapassado o
Ribeirão do Carmo, as do entorno e dirigentes à capela do Rosário. Embora essas ocupações no alto da
“Plãta” correspondam a estruturas existentes desde os primeiros assentamentos ribeirinhos ao Carmo e
aﬂuentes, procurou-se representar os arruamentos nitidamente melhor alinhados.
A outra concentração urbana mais evidente – não por acaso no centro da “Plãta” – corresponde às
ocupações que se tornaram mais destacáveis após a criação da Vila do Carmo, acrescentadas dos novos
arruamentos implantados sobre o sítio dos pastos, mais à esquerda, correspondentes à nova condição
hierárquica da cidade. O que de imediato ressalta nessa concentração notável é uma distribuição de
arruamentos bastante regular (quanto à geometria), apresentando alinhamentos cujos encontros conformam ângulos estritamente retos (90°). As larguras dos arruamentos são rigorosamente mantidas em
suas extensões, e pode-se notar, também, uma certa hierarquia entre eles, permitindo-nos identiﬁcar as
“ruas” – que geralmente prosseguem por várias quadras –, e “travessas” – sem prosseguimento obrigatório,
como ligações de vias mais importantes. Destacam-se, na primeira hierarquia: a nova Rua Direita (o mais
extenso arruamento desenhado na vertical, já bem distante do rio), que desce até facear o frontispício da
Catedral da Sé enquanto descortina a praça de dimensões aproximadamente quadradas, ultrapassando
o ribeirão após o qual diverge-se na direção da capela de Santana; e as três ruas perpendiculares à Rua
direita, desenvolvendo-se à esquerda e paralelas entre si – caminhos preexistentes segundo Salomão de
Vasconcellos. De cima para baixo, respectivamente: a Rua Nova, a Rua dos Cortes e a Rua da Olaria 35.
Entre as duas primeiras ruas, algumas quadras deﬁnidas também por travessas apresentam proporções
muito semelhantes, acentuando o caráter de regularidade geométrica da “Plãta”.
Os edifícios religiosos estão bem identiﬁcados (destacados do casario pelo vermelho carmim, como
convencionou Azevedo Fortes) e correspondem aproximadamente à situação de implantação. Pode-se
perceber os primeiros lançamentos do conjunto formado pelo edifício da Casa de Câmara e Cadeia e pelas
capelas terceiras do Carmo e de São Francisco, um dos conjuntos arquitetônicos coloniais mais singulares
do universo luso-brasileiro (FIG. 3). A conﬁguração desse conjunto apresentada pela “Plãta” possui delineamentos ainda muito genéricos, e alguns detalhes indicam que, no momento de sua execução, deverse-ia ter apenas a consciência dos lugares onde seriam implantados os edifícios.
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O caminho sobre o qual se acomodou a “Rua da Olaria” já existia pouco depois da implantação da vila, em 1713, e assim
ficou denominada porque ligava o Largo da Matriz à “primeira fábrica de telhas de Vila-do-Carmo”, seguindo para Itaverava.
Cf. VASCONCELLOS, Salomão de. Breviário histórico e turístico da cidade de Mariana, p. 67. A Rua Nova “era até então
[antes do aumento planeado da cidade] um simples caminho, que ia do largo dos quartéis ou do pelourinho e internava-se
pelo pasto da cavalhada [dos cavalos] dos Dragões.” (Ibidem, p. 23). Não confundir o “pasto da cavalhada dos Dragões”
com o já referido “Largo-da-Cavalhada”, que acomodou o “Largo do Rocio”.
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Foto: Pedro Oswaldo Cruz

Foto: Robson Godinho e Rodrigo Mercandier

2. “Plãta da Cidade de Marianna”,
segunda metade do séc. XVIII.
Fonte: SANTOS, Paulo. Formação
de cidades no Brasil Colonial.
Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. p.152.

3. Praça da Câmara, Igrejas das Ordens terceiras de São Francisco e do Carmo
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A situação apresentada pela capela identiﬁcada na legenda como do “Carmo” – com o frontispício
indecentemente premido e confrontado à lateral esquerda da Capela 3.ª de São Francisco, sem largo
defronte conforme recomendavam as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia – permite-nos aventar a data da execução da “Plãta” após 1759. Até esta data, os irmãos terceiros do Carmo ainda não haviam
obtido “licença régia para levantar uma igreja condigna”36. Incomodados na Capela de São Gonçalo, que
lhes abrigava desde 1751, decidiram adquirir os terrenos e construir no mesmo ano de 1759 uma capela
invocada provisória e estrategicamente ao “Menino Deos”37, que deve corresponder à representada na
“Plãta”. Apenas em 1784 iniciou-se a construção da “igreja condigna”, à esquerda dessa capela “provisória” que infelizmente foi demolida em 1930, segundo Salomão de Vasconcellos38.
A Ordem 3.ª de São Francisco de Assis decidiu construir sua Igreja no lugar exato da representação,
conforme Termo de 5 de Julho de 1761, quando se acordou
o quanto era util destinar-se lugar para se erigir Casa Propria e a votos da Meza se determinou
uniformemente o lugar em que se acha o Palacio Velho em que rezidio S. Excia Rma. [o Bispo] por
ser mais conveniente para o aumento e conservação de Nossa Congregação [...] 39.
Fica evidente neste Termo como princípios os mesmos que eram aplicados às povoações – como
“utilidade”, “conveniência”, digno “aumento” e “conservação” – participavam também das requisições e
resoluções tomadas internamente pelas irmandades; nas eleições de lugares para implantação e ereção de
suas capelas, como aliás implicava a atenção às Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia40.
36
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TRINDADE, Raimundo. Instituições de igrejas no bispado de Mariana. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde,
1945. (Publicações do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n.° 13). p. 169.
“[...] attendendo aos dissabores que os Irmãos da Irmandade do Gloriozo São Gonçalo tem dado a meza e Irmãos desta Veneravel
Ordem e por se evitar os mais que podessem acontecer, se ordenou ao Irmão Procurador Geral que comprasse uns chãos que estão
no pé da Praça Nova desta Cidade com cinco esteyos metidos pertencentes ao Dr. Francisco Xavier dos Santos, para nelles se fazer
Capela em que esta Veneravel Ordem se estabeleça [...] e como não haja inda licença de Sua Magestade fidelíssima para fazermos
Capella propria determinou-se se fizesse com a Invocação do Menino Deos enquanto se recorria ao dito Sr. […]”. Termo de 29
de maio de 1759. Apud TRINDADE, Raimundo. Instituições de igrejas no bispado de Mariana, p. 170.
Apud FONSECA. Mariana: gênese e transformação de uma paisagem cultural, p. 122.
Apud TRINDADE. Instituições de igrejas no bispado de Mariana, p. 174.
O livro IV das Constituições Primeiras do arcebispado da Bahia (ordenadas em 1707) trazia recomendações que resguardavam
a decência e o decoro na implantação das igrejas: “Conforme o direito Canônico, as Igrejas se devem fundar, e edificar em
lugares decentes, e acommodados, pelo que mandamos, que havendo-se de edificar de novo alguma Igreja Parochial em nosso
arcebispado, se edifique em sitio alto, e lugar decente, livre da humidade, e desviado, quanto for possível, de lugares immundos,
e sórdidos, e de casas particulares, e de outras paredes, em distancia que possão andar as Procissões ao redor dellas [...]”. VIDE,
Sebastião Monteiro da. Constituições primeiras do arcebispado da Bahia... (1707). São Paulo: Tipographia 2 de Dezembro/
Antonio Louzada Antunes, 1853. L. 4, XVII, Da edificação, e reparação das Igrejas Parochiaes, § 687-689, p. 252, 253.
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O local para a construção da Casa de Câmara e Cadeia foi ﬁnalmente deﬁnido em setembro de
1747, conforme uma carta sobremaneira relevante enviada ao rei, em que se deu notícia da satisfação
de suas ordens. O governador Gomes Freire de Andrada, que também era engenheiro militar, o ouvidor
geral de Vila Rica e os vereadores de Mariana, após realizarem uma análise de toda a situação da cidade,
determinavam aquele que seria o sítio, atente-se,
o mais adequado, e congruente, p.ª praça cadea, e mais edeficios publicos della, o citio, a onde Se
achaõ os quarteis, demolindose os mesmos, naõ so pela capacidade do Referido terreno, mas tambem por estar em sitio aq’ saõ inaccecíveis os excessos e furias do corrego, e Rio no tempo das aguas
[...] 41.
O sítio ocupava posição de destaque na conﬂuência das vias que vinham sendo adequadas com o
aumento da cidade, e provavelmente contribuíra para o vistoso alinhamento da chamada “Rua Nova”.
Também terminava encaminhada para a mesma praça a Travessa de São Francisco, ajustada ao “valo”
divisório do “rocio”. Por ascender a um sítio tão privilegiado e “adequado”, a travessa terminou tangente
a três dos edifícios mais representativos da cidade: à lateral direita da Casa de Câmara e Cadeia, ao frontispício da Capela da Ordem 3.ª de Nossa Senhora do Carmo e à lateral esquerda da Capela da Ordem
3.ª de São Francisco, que a denominou. Corroborando a qualiﬁcação de “mais adequado e congruente”42
dedicada pelo governador, ouvidor e vereadores, o determinado sítio era (e ainda é) um dos mais destacados da cidade; de proeminência discreta, vistoso e extremamente decente para a construção de capelas,
porque também elevado e livre das mais do que “úmidas” ameaças do rio. Resultado da consideração às
conveniências do sítio e às circunstâncias locais, contempla-se hoje o amparo recíproco entre as duas capelas terceiras, do Carmo e de São Francisco – apesar desta Irmandade ter protestado sem sucesso contra a
construção da outra igreja tão próxima43 –, conformadas pela presença conciliadora da Casa de Câmara
e Cadeia (FIG. 3).
Se compararmos a “Plãta da Cidade de Marianna” à planta cadastral da cidade (FIG. 4) – que
conserva pelo menos os arruamentos remanescentes do século XVIII –, veremos que as implantações,
conquanto resguardem um certo caráter geométrico, não seguem rigorosamente as distribuições sugeridas
pela “Plãta”. As três ruas (Nova, dos Cortes e da Olaria: atuais Dom Silvério, Barão de Camargo e Dom
Viçoso) – paralelas na representação e perpendiculares à Rua Direita – conservam razoavelmente suas
direções, com aproximado, embora inexato, paralelismo. As travessas conformam, com essas ruas, quadras
muito pouco semelhantes entre si, e os ângulos entre elas não geram esquadros perfeitos, não são ângulos
41

AHU Brasil/MG Cx. 50, doc. 61, p. 167. Mariana, 23/09/1747.
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retos; os mais rigorosos são os advindos das concorrências das travessas com a rua que leva ao Seminário,
que a denomina. A própria nova Rua Direita, conquanto bastante alinhada em seu trecho principal, apresenta – o termo pode não ser o mais justo – imperfeições em relação ao alinhamento representado. Não
possui alinhamento constante em suas seqüentes quadras e, ao invés de facear o frontispício da Catedral,
como observamos na “Plãta”, segue ao encontro de suas torres, que se adiantam em direção ao centro da
praça. Ademais, os alinhamentos da Rua Direita e da fachada da Catedral não são paralelos, e a igreja é
anunciada bem antes da praça (FIG. 5). Assim, a perspectiva da Rua Direita, em direção à fachada da
catedral que se pronuncia obliquamente, é inegavelmente mais vistosa do que a que seria proporcionada
pela conﬁguração da “Plãta”, por demais geométrica e previsível. O “Largo do Rocio” (atual Praça Gomes
Freire) – mantendo permanentes as conveniências dos costumes públicos, lúdicos e profanos – ﬁcou ajustado sobre o antigo “Largo-da-Cavalhada”, bastante capaz, conformado pelas Ruas dos Cortes e pela Rua
da Olaria (Barão de Camargo e Dom Viçoso).
Apesar da planta setecentista remanescente de Mariana apresentar conformações bem mais rígidas, o
resultado ﬁnal reaﬁrma os vários ajustes e adequações entre os novos arruamentos requeridos “convenientes” pelo próprio senado da câmara e as estruturas preexistentes que participavam do sítio. Devemos estar,
aqui, bastante concordados com o que pensou o Padre tratadista português Luiz Gonzaga ao discorrer
sobre as noções de “forma” e “decoro” competentes ao “engenheiro” na primeira metade do século XVIII.
“Forma é aquela que o engenheiro lhe dá naquela ﬁgura que melhor se ajusta ao sítio”; “decoro” é a “propriedade” das “partes da praça”, ou “planta”, “por ordem ao sítio [conveniente] que se tem escolhido”44.
Mariana consiste num dos melhores exemplos desse “ajuste” da ﬁgura ao sítio, dessa “propriedade
das partes da praça por ordem ao sítio”. E vale salientar que se deve entender por “sítio” não apenas as
propriedades naturais de um lugar, mas o convênio entre estas e as construções existentes; assim como,
na eleição do “sítio” para ereção de vilas, considerava-se bastante as condições construídas dos arraiais.
Se o desenho, como desenvolveu Beatriz Bueno, consistia em um instrumento precioso de conquista e
colonização, o princípio (já em si regular) do decoro – orientação ético-retórica dedicada a incentivar
42
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Segundo o Vocabulário de Raphael Bluteau, “congruente” é o que está “proporcionado, sufficiente”, “com propriedade”. Cf.
BLUTEAU. Congruente. op. cit., v. 2, p. 464.
Cf. VASCONCELLOS, Salomão de. Breviário histórico e turístico da cidade de Mariana, p. 67.
GONZAGA, Luiz. Exame militar, apud BUENO, op. cit., p. 410-411. Gonzaga definiu assim o decoro: “Apparencia,
Decoro, e Fermosura da planta, ou praça [...] he a propriede [propriedade] das partes da praça por ordem ao sitio, q se tem
escolhido, por ordem ao costume com q se dispõem, e per ordem a natureza do com q se faz. Sirva de exemplo huma praça
q se manda fazer, o engenheiro, busca este sitio ou lugar da fortificaçaõ a onde possa ser conveniente. Busca este sitio mais
apto pª o fim q se pertende, dispoem as partes da praça segundo hum costume, ou methodo de fortificar, e segundo este vay
dando a cada huma das partes, o que estas per sua natureza pedem [...] e a planta, q representa tudo isto se diz decoroza”.
Ibidem, p. 410.
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Foto do autor

4. Planta Cadastral de Mariana (Sobre
levantamento realizado pelo Inventário
Monumenta IPHAN/UFMG de
Mariana e Ouro Preto, 2003)

5. Rua Direita, Mariana
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o melhor “ajuste” ao sítio e conveniências – deveria consistir, pois, em seu aprofundamento; podendo
quanto o mais resultar naquela “regularidade [geométrica] possível”45, da qual a efetiva cidade de Mariana
é exemplo dos mais eloqüentes.
Se orientações vinham numerosas da metrópole, muito melhor que aqueles envolvidos no cotidiano
das povoações, governadores, vereadores, ouvidores e outros oﬁciais fossem os efetivos agentes destinados
a ajuizar e conciliar as tantas circunstâncias, conhecedores que eram tanto das conveniências metropolitanas quanto também das coloniais.
Através da ordem régia de 02 de maio de 1746 – mesma data em que o sítio dos pastos voltou a
pertencer ao senado da Câmara46 – D. João V determinou, para o dito sítio, recomendações urbanísticas
bastante signiﬁcativas. Oportuno alertar também que foi no cumprimento dessa ordem que se realizou
aquela sobredita análise da situação e dos terrenos da cidade, quando se escolheu o “mais adequado e
congruente” para praça, Casa de Câmara e Cadeia. Ficavam, assim, determinadas obras deﬁnitivamente
“seguras” e “perduráveis” para o aumento de Mariana – como expectavam os vereadores desde setembro
de 1745 –, bem como arruamentos de anteposta “formosura”, qualidade a ser garantida não apenas
naqueles arruinados:
[...] mas fiquem entendendo que neste Citio Sedevem edificar as cazas que de novo se fizerem; e para
ésse efeito se lhe ordena q’ façam Logo planta da nova povoação, elegendo citio para praça espaçosa,
e demarcando as Ruas, que fiquem direitas, e com bastante Largura Sem atenção aConveniencias
particulares, ou edificios q’ contra esta ordem Seacham feitos no Refferido Citio dos pastos, porque
Sedeve antepór a formozura das Ruas, E cordeadas estas Se demarquem citios em que Seedifiquem os
edificios publicos, E depois se aforem as braças de terra, q’ os moradores pedirem, preferindo Sempre
os q’ já tiverem aforado no Cazo [os aforamentos junto à Fazenda Real] em que seja necessario demolircelhe parte de algum edeficio p.ª Seobservar a boa ordem que fica estabelecida na Cituação da
Cidade [!], e Sendo justo Satisfazercelhe o prejuizo, Será pelos Rendimentos da Camera; e primeiro
que Seentre na demarcaçaõ da praça, Ruás e edificios pubblicos Se vos fará aplanta prezente para
com a vossa aprovaçaõ Se praticar o Referido; ficando entendendo elles officiais da Camera, e Seus
Sucessores q’ em nenhum tempo poderão dár Licença para Se tomar parte da praça, ou das Ruas
demarcadas, eque todos os edificios Sehaõ de fazer aface das Ruas cordeadas, as paredes em Linha
Recta, e havendo commodidade para quintaes das casas devem estes ficar pela parte detras dellas,
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Beatriz Bueno fez referência a essa “regularidade possível”. Cf. BUENO, op. cit. p. 452.
AHU Brasil/MG Cx. 47, doc. 63, p. 144, 146. Vila Rica, 25/09/1746.
BARROCO 19

enaõ pela parte das Ruas, em q’ as Cazas tiverem as Suas entradas [...] El Rey nosso Snr [...] Lx.ª
[Lisboa] a 2 de Mayo de 1746.47
Interessante notar em primeiro lugar que, segundo ordenou o rei, dever-se-ia antepor, às conveniências particulares e individuais, a “formosura das ruas”. Deveriam estar “cordeadas”, a partir das quais se
demarcariam sítios destinados aos edifícios públicos e aforados terrenos aos moradores preferencialmente
já aforados, ou seja, aos primeiros ocupantes do referido sítio, transmudados após 1737 dos locais aﬂigidos pelas inundações. D. João V ordenou ainda que, se necessário, fossem demolidas partes de edifícios,
em nome da “boa ordem que ﬁca estabelecida na situação da Cidade”. Atentou também para que não se
licenciassem edifícios que tomassem parte dos logradouros, praças e ruas, devendo ﬁcar sempre delimitados e alinhados retamente às “ruas demarcadas”. Perguntas são inevitáveis: para que lado tenderiam as
recomendações de D. João V? Para a rigorosa execução geométrica exempliﬁcada pela “Plãta” ou para a
adequação, ainda que regular, contemplada na implantação efetiva da cidade? Ou ainda (procurando-se
agora evitar uma interpretação dicotômica, tentando não compreender a “Plãta” e a cidade como duas
produções divergentes): não teriam, esses e outros desenhos geometricamente regulares, além do objetivo de informar a metrópole das condições das povoações e até dos territórios, como salientou Bueno, a
ﬁnalidade de melhor orientar – à guisa de modelos desenvolvidos “tirados” das próprias povoações – as
melhores adaptações e ajustes de sua implantação efetiva sobre o sítio?
Mariana vigora esta última hipótese. A macro estrutura da cidade foi bem encaminhada pelas
estruturas preexistentes. Se atentarmos bem, elas realmente deﬁniram os mais signiﬁcativos logradouros
(FIG. 6). O Largo do Rocio acomodou-se ao Largo-da-Cavalhada; ruas principais – aproximadamente
perpendiculares à Rua Direita – condescenderam a caminhos já abertos, contemplados inclusive por
aforamentos; a Matriz e sua praça condicionaram a Catedral da Sé; o sítio do antigo quartel recebeu a
praça e, bem adiantado o século XVIII, a deﬁnitiva Casa de Câmara e Cadeia. Enﬁm, e isto nos parece
signiﬁcativo: até mesmo o plano de reforma e aumento da povoação partiu das grandes estruturas urbanas
que preexistiam.
Procuraram-se, em Mariana, desde a implantação da vila, não apenas os sítios mais “adequados”
– “capazes” e “cômodos” –, como também, e sobretudo, adequar as novas estruturas – declaradamente
requeridas “convenientes” pelos vereadores – às preexistências físicas e aspectos éticos, ambos altamente
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APM SC 45, f. 28 Lisboa, 02/05/1746 (cópia). Disponível também em: AHU Brasil/MG Cx. 50, doc. 61, p. 168, 169, com
anotação lateral do governador Gomes Freire de Andrada, com a qual afirmava que “com grande cuidado”, procuraria “fazer
executar esta Real Ordem de V. Mag.de […]”. Vale recordar que D. João V recebeu em sua formação instruções do tratadista
português Padre Luiz Gonzaga, comentador dos princípios vitruvianos na primeira década dos setecentos. Cf. supra n. 43.
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Foto: Robson Godinho e Rodrigo Mercandier

6. Vista geral de Mariana, da
Igreja de São Pedro dos Clérigos.
No alto, à esquerda, as Igrejas
das Ordens terceiras do Carmo
e de São Francisco. À direita, a
Catedral, acima da Praça Gomes
Freire, antigo “Largo do Rocio”

conseqüentes ao delineamento e ocupação urbanos. Se as disposições metropolitanas tendessem realmente ao geométrico, voltando àquela questão dicotômica menos promissora, Mariana ainda seria mais um
forte argumento de que, embora as intenções fossem rigorosas, suas aplicações práticas ainda privilegiavam, naquele momento, a tradição; e uma tradição de prioritária, regular e ﬂexível adequação, evitandose, como também orientavam a jurisprudência e os tratados portugueses, demolições excessivas48.
Ademais, a cidade implantada manteve praticamente todos os pressupostos requeridos por D. João V.
Tanto a planta como a cidade tiveram sua “praça espaçosa”. Aliás, três: a da Catedral, a do Largo do Rocio e
a da Câmara. As ruas foram bem “cordeadas”, e os edifícios, aﬁnal, não corromperam os alinhamentos nem
48
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Na conclusão de sua tese, Beatriz Bueno aventou que a “adaptação” talvez constituísse uma “palavra de ordem” no cotidiano
dos engenheiros militares formados no universo luso-brasileiro. Cf. Bueno, op. cit., p. 711. Roberta Delson também destacou
a enorme flexibilidade do corpo de engenheiros militares lusitanos, principalmente quando ajustavam os modelos e desenhos
portugueses aos contextos físicos e também culturais encontrados, mas não se referiu ao decoro. Cf. DELSON, Roberta.
A engenharia militar e o projecto “colonial” do Brasil: agência e dominância. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL
UNIVERSO URBANÍSTICO PORTUGUÊS (1415-1822), 1999, Coimbra. Caderno de resumos. Lisboa: CNCDP, 1998.
p. 156, 159.
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invadiram os logradouros. Apesar de serem evidentes as considerações às preexistências, nada pode aﬁrmar
que não se tenham realmente demolido partes de ediﬁcações menores a ﬁm de que melhor se conformassem as ruas, regulares sobretudo em sua adequação, com alinhamentos senão totalmente retos pelo menos
contínuos. Os desenhos e plantas deveriam agir também, portanto, para além de informar a metrópole das
condições dos sítios e das povoações, como etapas de um processo cujo ﬁm era justamente a execução prática
e conveniente; preparações necessárias aos seus melhores aumentos – melhor adequação, ordenação e ajuste
das estruturas sobre os sítios –, dirigidas à melhor regularidade geométrica possível. Tanto que o próprio D.
João V, após solicitar que se entrasse primeiro “na demarcação da praça, ruas e edifícios públicos”, reaﬁrmou
a necessidade de se fazer “a planta presente para […] se praticar o referido”.
Se o decoro, em sua orientação primaz de adequação, zelava pela consideração às circunstâncias e
preexistências éticas e construídas, seria igualmente preciso torná-las também adequadas no convênio com
as novas estruturas. Sobre o acaso das “conveniências particulares” deveria prevalecer, pois, a conveniência
pública do bem comum, empenhada na comodidade e na “formosura das ruas” – um certo esplendor
concernente a uma “boa ordem” mais conveniente dos arruamentos e edifícios implantados. Uma “boa
ordem”49 que, à guisa de uma regularidade primordial de adequação, deveria orientar não tanto uma ordenação simplesmente abstrata de arruamentos, mas antes uma melhor acomodação, um melhor ajuste entre
os elementos urbanos e as conveniências públicas “estabelecidas” justamente no sítio, ou, como declarado
no documento, “na situação da cidade”; uma “boa ordem” na qual não apenas os arruamentos estivessem
adequados ao sítio, mas também os edifícios, que deveriam se apresentar com o “melhor estado possível”,
adequados ao “aumento” que se esperava da cidade.
Evidências de um urbanismo conveniente setecentista luso-brasileiro fundamentado na preceptiva do
decoro, essencial à representação verossímil de uma ordem regulada pelos pressupostos teológico-retóricos da monarquia absolutista lusitana; importante sobretudo na formação de uma cidade que, preparada
para sediar o bispado, não apenas representaria, como, por hierarquia, seria a efetiva responsável pela
emanação daqueles mesmos pressupostos às demais povoações da capitania submetidas ao amparo de sua
misteriosa iluminação.
49

Ao enfatizar a importância da figura do “arruador” na “cidade portuguesa” – porventura um engenheiro de formação –, e
do verbo “arruar” como a própria ação portuguesa de urbanizar, Walter Rossa salientou as virtudes de “adaptação” dessa
dita “boa ordem” arruada: “‘Arruar’ é um virtual acto de desenhar (n)o território aquilo que se estabelecera com umas regras
simples ditadas pela tradição, pela convenção de uma carta régia ou pelo projecto, mas com potencialidades de reflexão e
adaptação à realidade (síntese!?) que o desenho permite. Assim, é natural que os comentários coevos às urbes regulares surjam
com expressões como ‘arruada por boa ordem’”. Cf. ROSSA, Walter. A cidade portuguesa, p. 268. Uma “boa ordem” menos
evidente do que a abstrata ou rigidamente geométrica; praticada, outrossim, por uma “regularidade geométrica possível”,
acomodação proporcionada de partes e elementos ajustados nos “lugares que lhe[s] convem”. Cf. BLUTEAU. Ordem. op.
cit., v. 6, p. 102.
RODRIGO BASTOS
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Um repertório em reinvenção
Apropriação e uso de fontes iconográficas na
pintura Colonial Mineira
ALEX BOHRER

Apresentação

H

ouve, certamente, um repertório visual amplo à disposição dos artistas e mecenas mineiros
dos séculos XVIII e XIX. Gravuras com temas bíblicos, dogmáticos ou puramente devocionais
circularam nas Gerais criando uma gama variada de opções decorativas colocadas a serviço do
culto e, por conseqüência, da arte. Ao recorrer à literatura bíblica ou piedosa em busca de inspiração criativa,
parece que nossos artistas e comitentes, antes de se voltarem para o corpo do texto em busca de inspiração,
volveram sua curiosidade e engenho para as gravuras que acompanhavam estes impressos. Centenas destas
ilustrações circularam entre as antigas comarcas das Minas, tornado-se fontes iconográﬁcas relevantes e propiciando trocas culturais e mestiçamentos pertinentes ao estudo dos historiadores da cultura, da arte etc.
Algumas perguntas podem ser feitas tendo em vista as relações impulsionadas pela circulação destas
gravuras: Como se erigiu o intercâmbio comitente-artista-fontes-público? Como o artista reinterpretou a
gravura em sua obra? Qual o alcance da sua liberdade criativa? Como se apropriou de temas, deslocando
o objetivo primeiro dos impressos e elevando-os, agora, à condição de fontes?

O Mecenato Mineiro
Pensemos em um típico artista da colônia. As gravuras impressas circulantes poderiam se lhe aﬁgurar
basicamente de três formas: 1. Dignas de compor seu próprio ‘repertório visual’, sendo levadas de um lugar
a outro e de um possível comitente a outro; 2. Indicadas a ele pelo comitente de determinada obra, desejoso
de ver aquela gravura especíﬁca retratada em grandes dimensões; 3. Como forma de driblar o olhar da Igreja
Tridentina e de homogeneizar a iconograﬁa cristã nas terras d’aquém mar. Vê-se que os dois primeiros ponALEX BOHRER
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tos primam pelas relações com os comitentes/mecenas. É possível, pois, estudar a história da arte mineira
pelo viés das interações levadas a cabo pela encomenda da obra? Quem são esses comitentes?
Quatro tipos de comitentes podem ser delineados. O mecenato leigo é representado nas irmandades,
nas ordens terceiras e nos particulares. A Igreja, propriamente dita, só toma lugar após 1745 - com a criação
do Bispado de Mariana - como comitente de vulto. Neste estudo interessam as obras de arte produzidas
sob o olhar e o ﬁnanciamento da clientela leiga.
Sobre o papel das irmandades e das ordens terceiras muito se tem escrito. Com a coibição da instalação de ordens religiosas regulares, as irmandades mineiras tomaram aspecto peculiar pontuando o solo
mineiro de igrejas e capelas, cujas características, adaptadas ao meio, deram um ar de originalidade à arte
e arquitetura vindas da Europa e das cidades litorâneas. Algumas décadas depois da proliferação pioneira
das irmandades, tomou vulto nas principais vilas a força econômica e criativa das ordens religiosas terceiras (franciscanas e carmelitas). Estas ordens foram grandes comitentes de artistas mineiros. Entre eles
cumpre destacar Manoel da Costa Athaide (sobre o qual se estendem algumas linhas neste artigo).
Outro tipo de comitente encontra-se nas obras privadas: capelas de fazenda, forros de casas, oratórios, telas etc. Os comitentes particulares, apesar do menor número e das dimensões mais reduzidas das
obras, tiveram também papel fundamental no trato com os artistas e na aquiescência de fontes para o trabalho a ser executado. Esta rede de diferentes encomendantes e clientes nos faz pensar em um artista não
somente detentor da técnica (da pintura, da talha, da escultura etc) mas como um negociante de serviços,
que possui uma clientela e que recebe ou aponta quais fontes usar e como as usar.
Mas, e as fontes? Quais fontes se sobressaíam? Por que se sobressaíam? Citemos o exemplo de um
tipo especíﬁco de impresso servido de fonte iconográﬁca: os missais.

O “Repertório Visual” dos Missais
Os missais católicos são, como o próprio nome indica, impressos usados nas celebrações da missa.
Geralmente os mais antigos são belamente ilustrados. Um antigo missal romano comum apresentava
sempre a mesma estrutura básica: uma capa (com o nome completo, a cidade de impressão, a tipograﬁa,
a data e, em grande número dos missais, uma pequena gravura), uma contra-capa (muito semelhante à
capa), uma apresentação em latim (feita por um ou mais papas), textos litúrgicos (também em latim),
partituras de músicas sacras, pequenas ilustrações, tudo entremeado por gravuras principais1. No século
XVIII e parte do XIX, estas gravuras principais eram, em geral, de boa lavra, executadas por gravadores

1
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Estas gravuras ocupam geralmente toda a página e têm dimensão média de 16 x 25 cm. Os temas dessas gravuras principais
obedeciam à liturgia vivida pela Igreja durante o ano.
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europeus. Podemos distribuir assim a presença das gravuras dentro da estrutura dos missais, obedecendo
a ordem de apresentação nos originais:
1- Anunciação
2- Natividade
3- Epifania (Adoração dos Magos)
4- Cruciﬁcação
5- Ressurreição
6- Ascensão de Cristo
7- Pentecostes
8- Santa-Ceia
9- Assunção da Virgem
10- Santíssima Trindade e Todos os Santos
Com base na repetição destas gravuras, identiﬁcamos 39 missais presentes nos arquivos paroquiais
de Nossa Senhora do Pilar e de Nossa Senhora da Conceição de Ouro Preto2. Para facilitar a identiﬁcação dos missais e catalogá-los conforme o interesse da pesquisa, atribuímos um número a cada impresso
constante nos inventários realizados pelo Centro de Estudos do Ciclo do Ouro, também em Ouro Preto.
Pôde-se perceber que alguns dos missais foram reeditados várias vezes; alguns circulando em períodos
diferentes, outros concomitantes. Dividimos, assim, o aparecimento dos missais mais comuns, levando
em consideração as repetições e as reedições:
Missal 34 3: 10 edições encontradas (1781 a 1818)
Missal 37: 6 edições encontradas (1851 a 1889)
Missal 29: 4 edições encontradas (1703 a 1751)
Missal 31: 2 exemplares encontrados (1741)
Missal 30: 2 edições encontradas (1724 e 1758)
Missal 41: 2 edições encontradas (1889 e 1892)
2

3

Levantamento feito para o Projeto Pompa Barroca e Semana Santa na Cultura Colonial Mineira, sob coordenação da professora
Dra.Adalgisa Arantes Campos (FAFICH/UFMG).
Número gerado para fins de catalogação. Não corresponde necessariamente ao missal mais antigo, mas, antes, à ordem de
aparecimento durante as pesquisas. O Missal 34, por exemplo, foi o primeiro a aparecer nas pesquisas da série de reedições
cuja data primeira é de 1781 (Missal 13). Convencionamos batizar a série, não com o nome do missal mais antigo (Missal
13), mas com o nome do primeiro missal encontrado (Missal 34, que data de 1784).
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Estas reedições cobrem quase 70% do montante completo levantado. Em vista disso podemos pressupor duas coisas: primeiro, que estes missais eram amplamente difundidos em suas respectivas épocas;
segundo, que as ilustrações destes missais deveriam ser razoavelmente reconhecidas pelos ﬁéis, caso fossem
retratadas em grandes proporções.
Gravuras consideradas belas ou conhecidas pela circularidade dos missais poderiam servir mais facilmente de modelos a artistas contratados para ornamentar as construções. Era uma forma do comitente
mostrar bom gosto, impressionar os expectadores, acostumados a admirar aquelas imagens em pequenas
dimensões, e de se manter atualizado frente às ‘modas’ vindas da Europa, além de, como já dito, ser
uma maneira do artista obedecer aos ditames da Igreja Tridentina quanto às representações visuais, especialmente as estipuladas nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Isto ajuda a explicar o
processo psicológico de aceitação dos missais como modelos para os artistas - o interesse dos comitentes
naquela obra especíﬁca ou a familiaridade dos artistas no trato com as gravuras.
Mas estavam os ﬁéis familiarizados assim com os missais? Se levarmos em conta o grande número de
anotações presentes em alguns destes impressos, cremos que sim. Outro pormenor chamou nossa atenção:
parte relevante das gravuras foi arrancada ou depredada. As várias gravuras ausentes nestes missais seriam
indícios de que eram bastante manuseados e, além disso, avariados. Eram arrancadas para uso devocional
de algum irmão? Apelavam a tal expediente o artista e seu cliente na inexistência de fotocopiadoras? Nos
dirá algo o ‘silêncio’ dessas páginas faltantes? Enﬁm, foram os missais fontes para alguma obra de arte
mineira? E, se serviram como fontes, como nossos artistas reinterpretaram aquelas gravuras?

Circularidade das Fontes: Apropriação e Reinvenção no uso do Missal 34
Citemos o exemplo do Missal de número 34 4. Curiosamente esta obra - cujas edições foram as mais
encontradas - é uma das poucas em que as gravuras trazem assinaturas. Cruzando as informações contidas
nestas várias edições (na maioria dos missais falta uma ou outra gravura) chegamos ao seguinte quadro:
1- Anunciação - N.J.Cordeiro / Sculp.1781 5
2- Natividade - G.F.Machado / Sculp. In Typ.Reg.A. MDCCLXXVII
4

5
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Missal 34 (Volume: 0085 - Rolo/Microfilme: 077). Missale Romanum. Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini
Restitutum S. PII Pont. Max. Jussu Editum, Et Clementis VIII. Primum. Nunc Denuo Urbani Papae VIII Auctoritate
Recognitum, Et Novis Missis Ex Indulto Apostolico Hucusque Concessis Auctum, In Quo Etiam Missae, Quae EX
Concessionibus Pontificiis In Regno Portugalliae Celebrantur, Suis Locis Accurate Ponuntur. Olisipone, Typographia Regia,
Et Cum Privilegio. Ano MDCCLXXXIV.
Transcrição da nota original ao pé da gravura.
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3- Cruciﬁcação - J.C.Silva
4- Ressurreição - Silva F.
5- Ascensão de Cristo - Silva F. / Queiroz Sc.1725 (?)
6- Pentecostes - Queiros (1725 ?)
7- Santa-Ceia - Silva F.
8- Assunção da Virgem - Silva F.
Dos cinco nomes citados, pelo menos três são gravadores conforme se conclui pela palavra “Sculp.”,
de esculpido - alusão ao artista que ‘esculpiu’ a gravura. São eles N.J.Cordeiro, G.F.Machado e Queiroz.
Um outro listado, J.C.Silva, pode se tratar da mesma pessoa que Silva F.; este Silva F. assina a Ascensão
juntamente com Queiroz (cujo nome vem grafado com um “Sc”, de “escultor”), o que nos faz supor que
se trata, não de um gravador, mas de um editor. São nomes cuja importância na arte mineira é, mor parte
das vezes, insuspeita.
Das dez edições do Missal 34 encontradas três pertenciam à Irmandade de Nossa Senhora do Pilar,
três à Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia, duas à Ordem Terceira de Nossa Senhora
do Carmo, uma à Irmandade do Patriarca São José dos Homens Pardos e uma à Irmandade de Nossa
Senhora das Mercês e Perdões. Estes números demonstram a importância e a abrangência do Missal 34
- senão nas Minas, ao menos em Vila Rica –, que ele era um objeto comum na devoção e atingia membros
de classes sociais distintas (como demonstram as diversas irmandades que o possuíam), e, portanto, suas
gravuras teriam se tornado bem conhecidas por uma gama variada de pessoas.
O Missal 34 circulou nas duas últimas décadas do século XVIII 6 e duas primeiras do XIX, justamente a época da pujança da pintura rococó, do fortalecimento das ordens terceiras, do ﬂorescimento da obra
de Manuel da Costa Athaide (1762-1830). Os quarenta anos de circularidade deste missal coincidem
com os anos de atividade do afamado artista. Quarenta anos é tempo suﬁciente para as ilustrações serem
difundidas, conhecidas, reconhecidas, apreciadas, copiadas e reinventadas. Mas, teria Athaide lançado mão
de alguma destas gravuras? Primeiramente citemos dois exemplos de uso do Missal 34 ligado, de alguma
forma, à obra do pintor marianense.
A Santa-Ceia assinada por Silva F. (ﬁgura 1) foi reproduzida por Athaide em pelo menos um lugar:
em pintura lateral da capela-mor da Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto (ﬁgura 2). Detalhes
como a disposição dos apóstolos, dos talheres e das iguarias pascoais são ﬁelmente reproduzidos. Até
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Pelo menos duas gravuras trazem datas específicas deste período (1777 e 1781) que provam a impossibilidade deste missal
ter circulado em alguma época anterior.
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mesmo a serviçal, cuja inserção é tão realçada nesta obra de Ouro Preto, já está presente na gravura
impressa, na mesma posição e atitude. O que muda do original para a famosa pintura? Alem da feição
mestiçada de vários personagens, Athaide substituiu o ambiente de fundo, de vocabulário ‘clássico’, por
um ambiente mais ‘colonial’, com uma porta de verga arqueada por onde sai a serviçal. Para membros
da Ordem Terceira, os comitentes, era a transposição de gravura difundida e conhecida através do Missal
34 para a sua capela própria, à vista de todos, com a particularidade da Ceia se passar em um ambiente
familiar, típico das Minas - uma casa colonial. Identiﬁcamos aqui uma interação cultural, uma mudança
introduzida pelo artista que ultrapassa o mero colorido rococó, temos uma reinvenção do ambiente, uma
adaptação ao meio.
Teria inspirado outra obra o referido missal? Na Capela da Fazenda da Boa Esperança, em Belo Vale,
há uma pintura curiosa: uma Natividade (ﬁgura 4) atribuída a Athaide (que, se não for obra sua, certamente é inspirada pelo seu pincel). Vê-se facilmente que esta pintura é uma reprodução da Natividade de
G. F. Machado de 1777, a segunda gravura do Missal 34 (ﬁgura 3). São representados de igual forma na
gravura e no painel mineiro: o posicionamento de cada personagem na cena, as duas colunas de fundo,
envolvidas por nuvens onde se sobressaem, ao centro, a ﬁgura de anjos sustentando um ﬁlactério. Até
mesmo detalhes como a feição dos animais (com destaque ao carneiro segurado por um pastor, em primeiro plano, com seu estranho focinho afunilado), as trepadeiras observadas à direita e a base da coluna
onde se apóia São José foram reproduzidos. As mudanças introduzidas residem em pequenos pormenores
como a ausência na Capela de Belo Vale do cajado que, na gravura, jaz ao chão em primeiro plano e a
espessura e profundidade das caneluras nas colunas. É esta obra, pois, uma transposição de outra cena
de um missal. Como na Ceia de São Francisco, a interpretação do artista ﬂui no colorido e na feição
‘mestiçada’ dos personagens.
Concebe-se, através destes exemplos, a importância que gravadores e artistas europeus tiveram na
construção do imaginário pictórico das Gerais setecentistas. Cidades como Antuérpia (de onde procediam vários missais) prestaram grande serviço à nossa arte. Signiﬁca isto que, subservientemente, os
artistas mineiros reproduziam estas gravuras isentos de criatividade pessoal? Certamente não. Como é de
se esperar, as gravuras que aportavam na colônia já tinham percorrido, em suas faturas, caminhos diversos e tortuosos. Eram dotadas de uma história própria - cheia de interações e outras apropriações - que
teve lugar ainda na Europa. Os gravadores podiam utilizar: ou das mesmas fontes que se inspiravam seus
colegas ou de gravuras executadas por seus próprios colegas, gerando uma ‘ciranda criativa’ retomada e
impulsionada no ultramar pelo novo vigor criativo dos nossos artistas. Esta ‘ciranda criativa’, conseqüência da inventividade dos artistas (tanto gravadores, quanto pintores mineiros), promoveu a existência de
um grande número de imagens ‘aparentadas’ - imagens circulantes (impressos, quadros etc) e ﬁxas (igrejas,
capelas etc) - encontradas nas Minas.
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Em toda reprodução, por mais ﬁel que fosse, haveria sempre de se introduzir uma reinterpretação que
acabava por acarretar uma reinvenção. Em primeiro lugar as gravuras não possuíam colorido. As nuances
barrocas e rococós, pois, se encarregaram de “preencher” estas gravuras, viviﬁcando-as. Outra particularidade interessante está, como já dito, na feição ‘mestiçada’ das pinturas (especiﬁcamente as de Athaide,
louvado há muito por isso). Em alguns aspectos também as gravuras tiveram seu traçado reinventado, o
que poderia ser feito de várias formas: ou introduzindo uma nova cena de fundo e conservando os personagens (como na Ceia de Ouro Preto), ou utilizando mais de uma ilustração impressa para produzir uma
só obra (como alguns exemplos que encontramos) etc. Outro fator interessante de reinvenção e apropriação reside na construção do entorno da cena que - conforme permite o suporte material (forros, painéis
parietais, telas etc) - produz releituras interessantes. Toma importância assim o uso de molduras artísticas
e, no caso das pinturas de forro, a representação de tramas arquitetônicas caracterizadas pela presença de
colunas, tribunas, rocalhas e ﬂorais, bem como, em vários casos, por uma revoada celeste emoldurando a
cena central. Este tipo de pintura (chamada perspectivista) esteve muito em voga na segunda metade do
século XVIII e primeiras décadas do XIX7. Passemos agora a alguns exemplos para ilustrar este último
aspecto da reinvenção na arte mineira.
A relação entre comitentes, artistas e fontes nos leva novamente à Capela da Boa Esperança. Cobre
o forro desta capela uma interessante Ascensão de Cristo (ﬁgura 6). Qual a fonte utilizada pelo artista?
Uma outra gravura do Missal 34 (ﬁgura 5). Alem de reaﬁrmar a importância deste Missal nas Minas,
esta pintura é relevante em mais dois aspectos: 1. Faz-nos pensar sobre o papel de fontes impressas na
execução de planos iconográﬁcos especíﬁcos, sobressaindo, no caso desta obra de Belo Vale, o interesse
do mecenas ou dos artistas no Missal 34; 2. Realça a criatividade e a interpretação do artista que vai alem
do ‘alegre’ colorido da cena. Exempliﬁcando este segundo ponto: os personagens presentes no missal são
substituídos, na pintura, por um aro de nuvens e anjos. Há, portanto, o deslocamento de um ‘ambiente
terreno’ para um ‘ambiente celestial’, conservando somente o Cristo - resplendoroso e envolto em manto
esvoaçante. Completa a inventividade do artista a representação, nas laterais, de um muro-parapeito
entremeado de ﬂorais e rocalhas sem, contudo, estabelecer qualquer elo com a cena principal.
Numa outra composição, bastante diferenciada da Capela da Boa Esperança, encontramos outro
exemplo do uso de missais como fontes iconográﬁcas. Trata-se da pintura que cobre a nave da Matriz de
São José da cidade de Nova Era - uma Ressurreição de Cristo (ﬁgura 8). Vê-se que se trata de reprodução da
Ressurreição assinada pelo tal Silva F. no mesmo Missal 34 (ﬁgura 7), cuja importância é, assim, realçada:

7

Inaugurada em Minas, primeiramente na sua tipologia barroca, em 1755 no forro da capela-mor de Cachoeira do Campo pelo
artista português Antônio Rodrigues Bello. Posteriormente, conforme salienta a professora Myriam Ribeiro, a pesada trama
arquitetônica - que vai estar presente nas obras subseqüentes - cede espaço para a leveza rococó de artistas como Athaide.
ALEX BOHRER
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Figura 5
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Figura 7

Figura 8
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detalhes como o panejamento que cobre o Cristo ressurrecto e triunfante, a sua mão direita erguida, a
esquerda voltada para trás, o anjo abrindo o túmulo, um soldado deitado, outro abaixado com uma lança,
tudo foi copiado da gravura citada. A mudança introduzida pelo artista em sua reinterpretação, afora o
colorido rococó, está no espaço visual que emoldura a cena: as rocalhas, o entablamento arquitetônico
e as tribunas típicas do rococó, dispostos, porem, numa tipologia diferente da capelinha de Belo Vale.
Neste caso a cena não se encontra ‘solta’ da arquitetura ﬁngida das laterais, mas estabelece ligação através
da representação de quatro colunas, num artifício compositivo que lembra os esquemas de Athaide.
Para compreender melhor o uso diferenciado das mesmas fontes cabe citar mais um exemplo. Há
uma curiosa Anunciação representada no forro da nave da Igreja de São José de Itapanhoacanga, nas
proximidades da região diamantífera, atribuída a Manuel Antônio da Fonseca (ﬁgura 10). Qual a fonte
desta obra? O mesmo Missal 34 que, neste caso, serviu a um artista de caráter mais popular (ﬁgura 9).
Temos, com esta pintura, oportunidade de acompanhar os passos criativos deste artista, limitado por
um lado pela técnica e, por outro, pelo suporte (a gravura original é menos larga e tem maior altura
proporcionalmente à pintura de Itapanhoacanga, que é mais larga). Vejamos as mudanças inseridas pelo
artista: três anjos, ocupando as extremidades superiores, circundam a cena original no impresso (os dois
da direita têm feições mais infantis e o da esquerda é mais ‘adulto’); na obra mineira em questão o artista
suprime estes anjos deixando à mostra, do lado esquerdo, somente o cortinado e, do lado direito, um
fundo bege vazio do qual sobressai, aos olhos do expectador, o piso quadriculado (representado de forma
díspar da gravura, numa simpliﬁcação que mostra o pouco domínio de perspectiva deste pintor). São
ﬁéis ao modelo: a Virgem sentada lendo, Gabriel suspenso em nuvens, o anjinho que acompanha a cena
ao lado direito e o Espírito Santo, representado por uma pomba, cujo resplendor, em direção à Virgem,
tem seu ângulo de inclinação aumentado (num artifício do artista para preencher os espaços devido ao
alongamento da cena imposto pelo suporte). Este exemplo reaﬁrma o que salientamos antes: as mesmas
fontes foram apropriadas por tipos diferentes de comitentes, moveram tipos diferentes de públicos e incitaram
o poder criativo de artistas de domínio técnico desigual, mas nunca isentos de criatividade (estes artistas
sempre inovavam conforme os novos contextos que se lhes apresentavam).
Vimos, portanto, cinco usos e interpretações diferentes da mesma fonte impressa. A apropriação
desta fonte (o Missal 34) reduziu-se, nos cinco casos, ao interesse dos tipos diversos e diferenciados de
comitentes e públicos e nas suas diversas interações. No caso dos encomendantes/proponentes da obra
encontramos o particular comitente (Capela da Boa Esperança), a ordem terceira comitente (Igreja de São
Francisco de Assis de Ouro Preto) e a irmandade comitente (São José de Nova Era e de Itapanhoacanga).
No caso dos públicos distinguem-se, respectivamente, um público ligado ao particular/encomendante, um
público delimitado pelos membros da ordem terceira, um público mais heterogêneo, congregado numa igreja
matriz, e um público reunido numa irmandade. É valioso notar que a existência destes diferentes comiten306
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Figura 9
Figura 10

tes e dos públicos diferenciados não exclui a circulação do visitante/observador, que pode, hipoteticamente, por exemplo, ser membro da Ordem Terceira de São Francisco de Assis e ser freqüentador de alguma
rede ligada ao comitente da Capela da Boa Esperança. Os vários tipos de circularidade (do comitente,
do público e do próprio missal) promovem uma circularidade maior: a expansão de um universo visual
comum, que migra de um lugar a outro e que intercambia diferentes artistas.
A circularidade cultural propicia, assim, trocas culturais pautadas na existência de impressos servidos
como fontes iconográﬁcas. A movimentação física do missal pode promover interessantes ligações e intercessões culturais, aproximando várias regiões. Para exempliﬁcar a construção de um cursor visual comum
e a intercessão de um imaginário irmanado pelo uso das mesmas fontes, podemos citar outro caso no qual
identiﬁcamos mais uma transposição da Natividade do Missal 34: um dos painéis laterais da capela-mor
da Igreja do Bom Jesus de Matosinhos do Serro, atribuída a Silvestre de Almeida Lopes8. Duas comarcas
diferentes, dois locais distantes (Serro e Belo Vale), cuja presença da mesma fonte impressa produziu um
ambiente visual comum em dois artistas, ao que tudo indica, estranhos entre si.

8

OLIVEIRA, Myriam Ribeiro. A Pintura de Perspectiva em Minas Colonial - Ciclo Rococó. In: Barroco, n.12 (1982/83), p.
178, 180.
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Quando se estuda a representação de determinados temas na composição de grandes forros mineiros podemos observar também o uso de um certo repertório visual comum, sempre em reinvenção. É o
que acontece quando contemplamos os forros das naves das Matrizes de Santa Luzia e de Santo Antônio
de Santa Bárbara, ou ainda a capela-mor do Rosário de Mariana. Muito provavelmente estes artistas (e
entre eles novamente Athaide) se serviram das mesmas fontes iconográﬁcas. Porem, a pesquisa destas
“assunções” (que é o tema recorrente nestes exemplos) está ainda em andamento e esperamos publicá-la
em breve, contribuindo, uma vez mais, para a compreensão do uso de fontes na arte colonial mineira e
da interpretação a que isto dava margem aos nossos artistas.

Conclusão
Desde os estudos pioneiros de Hannah Levy as pesquisas sobre fontes e iconograﬁa colonial caminham lentamente sob o olhar atento do historiador que tem sua paciência testada e seu tino detetivesco
muitas vezes frustrado. Mas horas e horas de comparação cuidadosa entre possíveis fontes iconográﬁcas
e artistas coloniais são recompensadas, vez ou outra, por um achado sempre valioso que lança luz e um
novo olhar à arte mineira e brasileira.
Das relações de clientela, da circularidade de fontes e dos estilos vigentes houve a delimitação do
campo criativo e visual dos artistas. O artista colonial mineiro, visto assim, é um artista das imbricações:
molda e muda, desloca e reinventa, interpreta e distorce, colore e viviﬁca. Como a mão de um fênix o artista
ressuscita várias vezes as gravuras impressas - mas, a cada renascimento, a vida nova que se cria é diferente
das cinzas das quais veio.

***
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Coleção de bustos-relicários da antiga
Igreja do Colégio de Jesus de Salvador
Considerações sobre a preservação de 30 esculturas

JOÃO CARLOS SILVEIRA DANNEMANN

Não exageramos ao considerar a igreja do antigo Real Colégio das Artes, em Salvador,
hoje Catedral Basílica, como a mais importante da Bahia. Tanto pela história, como
pela arquitetura e obras de arte que guarda, esta igreja, a quarta construída pelos
jesuítas na capital baiana, merece ser considerada o primeiro templo do Brasil.
VALENTIN CALDERÓN, Braga, 1974.

A

coleção de bustos-relicários da antiga igreja do Colégio de Jesus de Salvador reúne trinta
esculturas douradas e policromadas. Ela representa a religiosidade e a maestria do homem
seiscentista, nas artes visuais, agregando à forma que retrata personagens cristãos, a presença
material dos mesmos, através das relíquias sagradas. Hoje, as relíquias não mais existem, mas a sua memória persiste, resgatada pela completa restauração dos preciosos relicários.
A restauração dos bustos-relicários foi fruto da pesquisa desenvolvida no Mestrado em Artes Visuais
da Escola de Belas Artes da UFMG, com a orientação da Professora Beatriz Ramos de Vasconcellos
Coelho. Foi realizada no Museu de Arte Sacra da UFBA, com o apoio ﬁnanceiro da Fundação VITAE.
Apresentaremos algumas considerações sobre os resultados que obtivemos, no estudo e no restauro das
obras, em um processo que durou dois anos. Para melhor compreender a importância da coleção, projetamos o olhar para além dos bustos-relicários dos jesuítas, alcançando outras esculturas similares, o templo
e as relíquias sagradas, o motivo primordial da existência da coleção de bustos-relicários.

JOÃO CARLOS SILVEIRA DANNEMANN
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A coleção surgiu em torno das relíquias, coletadas de vinte e nove santos cristãos, sendo conhecida como “Santas Virgens Mártires e Santos Mártires”, esculturas-relicários. Trataremos brevemente, da
importância de tais fragmentos, utilizados pela Igreja Católica para a aﬁrmação de sua doutrina.
É inerente ao ser humano, a necessidade de se conectar com o subjetivo, com o lúdico, buscando,
em alguns casos, explicar o mistério da vida. A religiosidade oferece uma das formas possíveis de conexão,
que se manifesta através da posse de objetos, ligados a fatos ou pessoas. Eles acionam a memória e trazem a sensação da presença de quem já partiu, ou ainda, permitem reviver acontecimentos. As relíquias
eram verdadeiros portais para a proximidade com os personagens cristãos, com os seus feitos, milagres ou
sacrifícios, em nome do Senhor. As partículas associadas aos santos tiveram um grande impulso durante a
Contra-Reforma, por representarem a verdade religiosa e adicionarem verossimilhança aos ícones, incentivando a fé e o respeito pelos indivíduos ali representados. Porém, bem antes do século XVI, as relíquias
já haviam despertado o interesse dos homens.
A crença nas partículas sagradas remonta ao ministério do Apóstolo Paulo, quando se dizia, que os
objetos tocados por ele curavam os doentes. No século II, os cristãos faziam celebrações sobre as sepulturas dos mártires, na esperança de obter benefícios. Durante o reinado do Imperador Constantino,
tornou-se comum erigir templos sobre as sepulturas dos mártires e colocar-se as relíquias sob os altares.
Possuir relíquias transformou-se em uma obsessão, provocando a exumação dos cadáveres dos santos e
o seu desmembramento, sendo os restos humanos enviados para as mais longínquas igrejas. Esse procedimento perdurou durante toda a cristandade, apesar de proibições, como a determinada por Teodósio
I, em 386. Incentivando a posse de relíquias, o Segundo Concílio de Nicéia, em 786, determinou que
nenhuma igreja poderia ser consagrada sem a sua presença. A supervalorização das relíquias resultou no
incremento do comércio das mesmas e no conseqüente surgimento de falsiﬁcações.
Na Idade Média, o comércio de relíquias foi intensiﬁcado. As catacumbas de Roma foram fontes
inesgotáveis de material extremamente rentável. Vendiam-se os ossos, a poeira dos túmulos, restos de
tecidos encontrados no local etc. Na época de Constantino a adoração dos fragmentos foi comparada à
idolatria pagã, mas nos anos seguintes à sua morte, as relíquias foram defendidas por líderes eclesiásticos,
como Ambrósio e Agostinho.
Constantino foi um imperador visionário, místico, que atribuía as suas vitórias à Santa Cruz, aﬁrmando o cristianismo sobre o paganismo. Helena, a mãe de Constantino, cristã convertida, promoveu o interesse
pelas relíquias sagradas, empreendendo uma viagem a Jerusalém, em busca de fragmentos da história de
Jesus Cristo. À Santa Helena é atribuída, em 3 de maio de 323, a descoberta de três cruzes, dentre elas, a cruz
onde o Cristo fora cruciﬁcado. Para conﬁrmar a veracidade do instrumento de martírio do Messias, contase que Santa Helena, mandou vir o corpo de um homem morto e fez pousá-lo sobre as cruzes. O cadáver
ressuscitou quando em contato com uma delas, sendo aquela, considerada a Cruz do Cristo.
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Santa Helena fez enviar ao seu ﬁlho, fragmentos da verdadeira Cruz e os cravos da mesma. A madeira, ele encerrou em uma escultura que retratava a si mesmo, adaptando os cravos a um elmo, usado como
proteção. A Cruz foi associada às vitórias de Constantino, em analogia com a vitória do Santo Cristo
contra Satã, sendo também o gesto em cruz sobre o rosto, originado nesse tempo. Antes de qualquer batalha, o imperador tocava os cravos do elmo, sendo o movimento copiado pelos soldados que o serviam.
O martírio da cruciﬁcação foi abolido, dentre outras formas de punição, por Constantino, no século III.
(HART, M.; et al.,1999, p.234, 235).
A obsessão pelas relíquias resultou em atos atrozes, como nos momentos que antecederam a morte
de Santa Catarina de Siena, monja dominicana que viveu no séc XIV. Ela é uma das santas que aparecem
representadas na coleção de relicários dos jesuítas. Tendo adoecido gravemente, seu corpo fora reduzido
praticamente ao esqueleto, após oito semanas de penitências e orações. Com a monja ainda viva, foram
arrancados os seus dentes, seus cabelos e, por ﬁm, seus dedos, para a confecção de relíquias. Cinco anos
após a sua morte, sua cabeça foi doada à cidade de Siena, um pé à Veneza, a mão esquerda aos monges
dominicanos e uma omoplata ao mosteiro de Catarina, que alegava maior direito sobre as suas relíquias. Finalmente, seus restos foram enterrados e hoje descansam sob o altar-mor de Santa Maria Sobre
Minerva. (ESCOBAR, M.; 1964, p.83, 91).
Para a preservação das relíquias, foram criados os relicários. Os invólucros protetores, muitas vezes
luxuosos, eram adequados para exibir com respeito e dignidade, os fragmentos ou objetos sagrados. Na
religião cristã, eles apareceram com diversos formatos, estojos simples ou elaborados, representando temas
como o sol ﬂamejante, palmas do martírio ou simplesmente caixas e molduras. No seu interior eram
depositados restos dos corpos dos santos, cabelos, unhas, ossos, ou utensílios e vestimentas por eles utilizados. Os relicários representavam também algumas partes do corpo humano; há, por exemplo, braços
e pernas-relicário. Nesse contexto, os bustos-relicários conﬁguravam um recurso dramático poderoso na
propagação da fé, por armazenarem as relíquias, representando ao mesmo tempo, a imagem dos santos.
Na Bahia, são conhecidas duas importantes coleções de bustos-relicários, ambas do século XVII. A
coleção de autoria do monge beneditino Frei Agostinho da Piedade, reúne esculturas de barro-cozido, de
modelado requintado, mas desprovidas de policromia. A beleza da modelagem é valorizada pelo forte tom
vermelho, sinal do óxido de ferro, presente no barro selecionado pelo artista. Também de Frei Agostinho
da Piedade é o magníﬁco busto-relicário de Santa Luzia. Sua cabeça de chumbo policromado coroa o corpo
revestido em prata repuxada e cinzelada. Em seu estojo, reside ainda, a preciosa relíquia da mártir Luzia.
Outra coleção chama a atenção pela quantidade de exemplares, trinta ao todo, e, pela beleza do conjunto: a
coleção de bustos-relicários da antiga igreja do Colégio de Jesus de Salvador, atual Catedral Basílica.
Antes de abordarmos a coleção de relicários, situaremos o edifício do colégio e da sua igreja, na
Salvador seiscentista. O Colégio de Jesus de Salvador, assim como os outros no Brasil, foram ediﬁcações
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representativas no panorama das cidades que se consolidavam. Materializavam o poder de Roma no Novo
Mundo e possibilitavam uma educação de qualidade superior, longe do Reino.
De 1560 até meados do século XVIII os colégios tornaram-se centros de formação sacerdotal da maior
parte do clero brasileiro. Não havendo nessa época outras escolas ou colégios, os jesuítas recebiam
também alunos que não aspiravam ao ministério sacerdotal. O quadro geral dos estudos abrangia
três níveis: curso elementar, curso de letras humanas, correspondendo ao curso médio, e curso de artes,
equivalente a um curso de nível superior.
Para os candidatos ao sacerdócio havia um curso de teologia, abrangendo a teologia moral e a teologia
especulativa. (CEHILA, 1983, p. 193).
O edifício do colégio da Companhia de Jesus em Salvador, Colégio Máximo da Província do Brasil
no século XVI, marcou o movimento da cidade para o norte, na direção da porta de Santa Catarina, para
fora dos muros da cidadela de Tomé de Sousa. A ocupação do sítio escolhido pelo Pe. Manuel da Nóbrega
previu, como outras ordens religiosas, em seus mosteiros e conventos, a organização em quadra (COSTA,
1978, p.27), onde estavam dispostos o colégio, a igreja, o terreiro e, em volta deste, as habitações mais
simples, de taipa ou de pedra.
Na escolha do sítio, Nóbrega mostrava que, além das determinações de salubridade, priorizara o de
centralização urbana, sentindo já o movimento de expansão em direção ao extremo norte. Consistia
o terreno num grande plateau, que logo se chamou Terreiro de Jesus, e seu acesso era feito por um
caminho que ficou conhecido como ladeira ou rua do Colégio. (CARVALHO, 2000, p. 193).
O programa desta ediﬁcação destinava local para moradia dos religiosos, áreas para o ensino e para
as rotinas voltadas para a subsistência e rituais da fé. Previa ainda uma igreja, que assumiu várias formas
com a passagem do tempo, relacionadas com a dinâmica urbana.
A igreja foi levantada inicialmente, com taipa coberta por palha, técnica construtiva utilizada no
momento embrionário da colônia, período denominado por Robert Smith como Período Missionário
(SMITH, 1967, p. 9). Como não oferecia ambiente satisfatório para o culto, nem segurança, foi demolida
para dar lugar a outras versões mais apropriadas. A utilização de materiais mais resistentes como a combinação de pedras e cal, permitia dimensões mais generosas e a aplicação dos recursos ornamentais do repertório
ibérico, correspondendo à demanda da população que ﬂorescia no Brasil. Assim, tornou-se comum importar
de Portugal, no século XVII, vergas, soleiras, portadas e bancos pré-fabricados em lioz, pedra considerada de
melhor qualidade que o arenito, disponível no Brasil. O colégio, nesse contexto, disseminava as referências
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católicas, contribuindo diretamente para a formação cultural da comunidade, possibilitando a veiculação de
referências clássicas para o posterior desenvolvimento das tradições autóctones.
Na formação cultural e civilizadora de elementos étnicos heterogêneos, constituídos pelos aborígines
e pelos imigrantes, brancos ou negros, os jesuítas desempenharam, no Brasil, um papel fundamental.
[...] concorrendo com outras ordens religiosas, mas com maior amplidão, graças à eficácia dos métodos advindos de sua organização profundamente centralizada e da disciplina militar da Companhia,
tomaram para si o encargo de não só difundir a religião, mas fazer o mesmo com o ensino, em todos
os níveis. O passo fundamental da organização, a ser dado num território recém-conquistado, [...]
era a fundação de um de seus grandes colégios, onde os jesuítas difundiam pelo mundo inteiro a concepção cultural do humanismo cristão do qual o ensino do latim era a base fundamental. (BAZIN,
1956, p.78).
Os jesuítas acompanharam a evolução da Cidade do Salvador. O Colégio de Jesus estabelecia-se
como epicentro cultural, disponibilizando para os cidadãos uma biblioteca e uma livraria. Também a
importação de imagens sacras foi responsável para a inserção de referências visuais e religiosas na comunidade. Os jesuítas trouxeram grande quantidade de imagens de Portugal, como revela o Santuário
Mariano, escrito por Frei Agostinho de Santa Maria, em 1722. (LEMOS, 1979, p.7). Infelizmente, não
ﬁguram informações nessa obra, sobre os trinta bustos-relicários.
A igreja do colégio aparece como um anexo importante do conjunto arquitetônico jesuítico.
Contam-se ao todo quatro versões do templo dedicado ao Salvador, sendo a construção da quarta versão,
a mais demorada, diﬁcultada por embargos e pela invasão holandesa durante o século XVII. Em 10 de
maio de 1624, os holandeses, liderados por Jacob Wilkens, ocuparam Salvador, prendendo o governador
Diogo de Mendonça. A reconquista da cidade aconteceu no ano seguinte, pelas tropas comandadas por
D. Fradique de Toledo Osório. O Colégio de Jesus serviu de abrigo para os invasores, durante as batalhas.
(BARBOSA, 1970, p.17).
Na fachada monumental da igreja do colégio, versão que hoje testemunhamos, observamos as
soluções usuais da frontaria jesuítica, como as ordens de pilastras dóricas, as torres gêmeas, inspiradas na
inovação maneirista de Terzi em São Vicente de Lisboa, e o frontão central emoldurado por duas volutas
de grandes dimensões, indicando ares barrocos na composição. (SMITH, 1967, p.19). A nave ampla,
ladeada por capelas interligadas por passagens, apresenta a vantagem de poder reunir grande número de
ﬁéis no templo, sem obstáculos ou divisões. O recurso arquitetônico empregado por Vignola, na igreja
de Gesú em Roma, em 1568, aparece no partido da igreja dos jesuítas em Salvador. O risco do edifício
foi elaborado por Francisco Dias, um dos colaboradores de Filipe Terzi na construção de São Roque de
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Lisboa. (COSTA, 1978, p. 43). No interior desse templo, nos altares dedicados ao Santo Cristo e a São
Francisco de Régis, estão os nichos destinados aos trinta bustos-relicários.
“As igrejas quinhentistas baianas dos jesuítas, franciscanos, beneditinos e carmelitas foram inteiramente substituídas por outras, cuja edificação é de data posterior à segunda metade de seiscentos. Os
únicos vestígios que delas nos ficaram foram dois retábulos - o dos Santos Mártires e o das Virgens
Mártires - que se encontram ajustados às capelas laterais da atual Sé, antiga igreja da Companhia
de Jesus, e anexados a moveis relicários da mesma época. Pertenceram à igreja quinhentista construída por Mem de Sá para os padres jesuítas. De caráter renascentista, apresentam pinturas e obras de
talha típicas da época, com ornatos em baixo-relevo, decoração esta chamada de plateresca, por se
assemelhar à das obras executadas em prata.” (TELLES, 1975, p.70, 71).
Internamente a atual Catedral Basílica oferece uma viagem cronológica por vários estilos decorativos
como o Maneirismo, o Nacional Português e o Joanino, representados em seus altares. O templo reúne,
além da talha de excepcional qualidade, várias pinturas encontradas na capela-mor, na nave e na sacristia,
típicas da escola lusitana do século XVII. Os altares dos bustos-relicários, além do douramento, possuem
também painéis pintados, apresentando cenas religiosas e ﬂores. São na verdade, portas que se abrem,
para revelar o conjunto de trinta nichos dourados, que exibem os meio-corpos dos santos. Observamos o
diálogo dos vocabulários renascentista e barroco, na talha desses retábulos, que estão inseridos nas duas
capelas mais próximas à entrada do templo, frente a frente. A ornamentação das capelas dos altares é
complementada por pinturas parietais e azulejos.
Estes retábulos, procedentes, sem dúvida, da antiga igreja de Mem de Sá, foram construídos por volta
de 1643, quando se repararam os estragos causados pela invasão holandesa, e reformados por volta
de 1670 [...] para aumentar sua altura e adaptá-los ao pé-direito do arco em que foram instalados
na nova igreja do Colégio. (CALDERON, 1974, p.16).
A origem e a ampliação dos retábulos dos bustos-relicários foi comentada também por Lúcio Costa,
considerando o repertório formal da ornamentação:
Ocorre, ainda, outra curiosa circunstância em relação aos outros belíssimos painéis do corpo inferior
desses retábulos, de tanto maior interesse quanto eles parecem representados, pela primeira vez, cajus
em substituição às clássicas pêras, indício de terem sido trabalhados no país. É que, embora simulem painéis fixos, são na verdade de abrir, encobrindo dois preciosíssimos relicários, um dos Santos
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Mártires, outro das Virgens Mártires, com quinze nichos cada um e outras tantas imagens, meioscorpos de barro-cozido. Muito embora o estilo da parte interna, isto é, dos nichos, pareça, de certo
modo, contemporâneo do estilo do corpo superior dos retábulos é evidente que não fazia parte integrante dele, pois a divisão dos nichos fez-se arbitrariamente, sem se levar na devida conta a prumada
das pilastras que decompõem aquele corpo em três partes distintas. (COSTA, 1978, p. 71).
É bem nítida, a fronteira estilística que se estabelece entre as partes componentes dos retábulos,
valendo oportunamente um estudo minucioso para delimitar com maior precisão, os estilos decorativos
ali presentes. Descreveremos brevemente os dois retábulos, para focalizarmos em seguida, a coleção de
trinta esculturas-relicários.
No altar dedicado ao Santo Cristo (uma escultura do Cristo cruciﬁcado), ﬁcam os quinze homens,
à esquerda, no sentido de quem entra no templo. No altar dedicado a São Francisco de Régis, à direita,
ﬁcam as quinze mulheres. As ﬁguras principais dos retábulos são do século XVIII. Os nichos são dispostos
em grupos de cinco, protegidos por duas portas adornadas, interna e externamente, com pinturas ﬁgurativas, que representam cenas religiosas e ﬂores. São atribuídas a Domingos Rodrigues, pintor jesuíta do
século XVII. (CALDERON, 1974). Há ainda uma pintura em pequeno formato, no coroamento do altar
do Santo Cristo, de forte inﬂuência renascentista, representando a Ressurreição de Cristo. Neste altar, no
interior das portas, estão a Anunciação e a Oração do Horto. No altar das mulheres, cuja pintura do coroamento desapareceu, a Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel decora uma das portas. A parte interna dos
nichos, ricamente ornamentada, recebe uma colorida pintura com motivos ﬁtomorfos em tons de verde,
vermelho e dourado, sobre o fundo branco, criando uma moldura luxuosa para os bustos-relicários.
As rotinas do templo faziam permanecer fechadas, na maior parte do tempo, as portas dos retábulos.
Ficavam assim, escondidas as esculturas, o que muito contribuiu para o seu relativo esquecimento e deterioração. As vinte e nove relíquias desapareceram (um busto não é relicário), mas as esculturas resistiram.
Acumularam, porém, muitos problemas de conservação, assim como os retábulos e as capelas.
Em 1999, a coleção foi transferida para o Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia.
Foi dado assim, o primeiro passo para a preservação das esculturas. Uma exposição de relicários no Museu
de Arte Sacra, idealizada pelo seu diretor, Francisco de Assis Portugal Guimarães, em comemoração aos
450 anos de Salvador, foi de início, o motivo para a remoção da coleção do seu local de origem. Foi revelado, dessa maneira, o péssimo estado de conservação das esculturas e dos altares, gerando uma ação para
a permanência e salvaguarda da coleção no Museu de Arte Sacra. Ao todo, as trinta esculturas pesam aproximadamente duas toneladas, peso excessivo para os nichos, já fragilizados pela infestação por térmitas.
No museu, os relicários receberam tratamento emergencial, para solucionar os problemas mais
graves. Foi removida a grande quantidade de particulados depositados sobre as obras, sujidades e poeira,
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foto: Welton Araujo
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Coleção durante o tratamento

Remoção de repinturas de uma virgem mártir

Diáconos

Estojo do relicário
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São Sebastião

excrementos de insetos e de morcegos. Além da limpeza e higienização, a camada pictórica foi reﬁxada e
feita a apresentação estética da coleção, para ser exposta pela primeira vez, fora de seus altares originais.
Pouco tempo depois, ela foi exibida também na Pinacoteca do Estado de São Paulo.
A completa restauração da coleção foi resultado do estudo da técnica construtiva e dos materiais
constituintes das esculturas, a partir da sua delimitação como objetos de estudo do Mestrado em Artes
Visuais da UFMG. Exames laboratoriais foram úteis para a caracterização físico-química dos pigmentos
e para a visualização da seqüência estratigráﬁca, ou seja, como estavam dispostas sobre os suportes, as
camadas de preparação, de tinta ou folhas metálicas, utilizadas para a ornamentação. Camadas estranhas
ao original, como repinturas e vernizes, foram também visualizadas. Conhecer a natureza dos materiais
construtivos das obras de arte é fator importante na seleção dos materiais para restaurá-las. Através de
exames realizados em amostras coletadas, foi possível a identiﬁcação da espécie botânica, Cupressus lusitanica, o cipreste, árvore que forneceu o lenho para oito esculturas da coleção. Pudemos apontar o seu
local de origem, Portugal, comparando a identiﬁcação anatômica das amostras com a análise formal e
estilística da talha e da ornamentação. A erudição das oito esculturas de madeira, a sua ornamentação
repleta de punções, esgraﬁados e pintura sobre o douramento total dos suportes, reforçam a conclusão de
terem sido importadas do Reino.
Comparamos as vinte e duas esculturas de barro-cozido com a produção de Frei Agostinho da
Piedade, sem dúvida, um mestre na técnica da cerâmica, no século XVII. Os bustos-relicários feitos pelo
monge possuem boa anatomia e acabamento reﬁnado, resultado da escolha do barro de excelente qualidade, bem lavado e sem impurezas. Após a queima, apresentaram superfícies muito lisas e sem ﬁssuras.
A ausência de policromia em nada prejudica a beleza das peças, pela sua uniformidade e pelo intenso
vermelho, que indica o alto índice de óxido de ferro da argila. Os bustos-relicários dos jesuítas possuem
menor erudição, com desproporções anatômicas e sintetização de volumes. A utilização de formas para
a fatura das obras ﬁcou clara, com o exame do seu interior, onde aparecem as emendas. Frei Agostinho
também fazia uso de formas, inclusive para a repetição de detalhes da ornamentação delicada de suas
obras. Ele também utilizava respiros, orifícios para a saída do ar aquecido durante a queima. Sem eles, as
peças poderiam ter explodido ou rachado no forno. A sua criatividade reﬂete-se na inserção de respiros
em locais inusitados, como nas janelas da torre do busto-relicário de Santa Bárbara, hoje no Mosteiro de
São Bento de Salvador. As esculturas do beneditino são relativamente leves, com paredes ﬁnas, possuindo,
em alguns casos, fechamento de suas bases, para melhor acabamento. As esculturas dos jesuítas são muito
pesadas, com paredes espessas e de superfície irregular. O barro escolhido não foi devidamente lavado, o
que resultou em relevos indesejáveis e ﬁssuras. Não há respiros, indicando que para uma queima bemsucedida, os bustos tiveram que ser cozidos em posição inclinada, justiﬁcando as marcas da combustão
de matéria orgânica, impregnadas nas áreas das esculturas que ﬁcaram mais próximas do prelo do forno.
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A policromia dessas obras escondeu muitas irregularidades e permitiu uma melhor apresentação.
Com a pesquisa hagiográﬁca e iconográﬁca, recuperamos a identidade dos grupos e da maioria dos
personagens representados, possibilitando compreender o programa iconográﬁco dos altares das “Santas
Virgens-Mártires e dos Santos-Mártires”.
Nosso estudo permitiu indicar representações de personagens e grupos de exemplares semelhantes.
Há dez virgens mártires, dentre elas Santa Inês, Santa Águeda e Santa Dorotéia, identiﬁcadas pelos seus
atributos. Há também cinco monjas. Duas carmelitas, uma delas Santa Teresa de Ávila, duas clarissas,
Santa Clara e Santa Rainha Isabel de Portugal ou da Hungria, e, ﬁnalmente, uma dominicana, Santa
Catarina de Siena (possui a identiﬁcação iconográﬁca sob a base). No grupo dos quinze homens, identiﬁcamos São Sebastião, em sua representação clássica, atado a uma árvore e varado por setas. As representações de São Sebastião mostram normalmente uma ﬁgura andrógina, imberbe. Na coleção dos jesuítas,
ele aparece com barba e bigode de pontas curvas, à moda ibérica. O diácono e mártir Santo Estevão
segura as pedras com as quais foi martirizado. Outro diácono, São Lourenço, também um conhecido
mártir cristão, é representado com a dalmática vermelha, em alusão ao fogo que o consumiu (possui a
identiﬁcação iconográﬁca escrita sob a base). São Vicente complementa o grupo de diáconos da coleção.
Três Santos Bispos não puderam ser identiﬁcados por falta de atributos especíﬁcos. Há três militares trajados com armaduras, sendo dois de madeira, identiﬁcados como Santo Eustáquio (há identiﬁcação sob a
base) e São Jorge. Uma ﬁgura masculina, possivelmente um peregrino ou apóstolo do Cristo, vestida com
túnica e manto, possui barba e cabelos longos. Ela segurava um bastão, de acordo com foto do professor
Clarival Valladares, para documentação do IPHAN, em 1957. O bastão foi substituído por uma palma
do martírio posteriormente. Os outros quatro homens representados não puderam ser identiﬁcados; três
deles possuem um medalhão sob o peito, o que nos remete à representação de militares, condecorados.
A denominação da coleção, “Santas Virgens Mártires e Santos Mártires”, permanece. Consideramos
inadequada, a utilização da palma do martírio em todos os exemplares, como acontecia na montagem dos
mesmos nos altares da Catedral Basílica. Sugerimos que apenas os personagens que seguramente foram
mártires, portem o atributo.
Os bustos-relicários permanecerão no Museu de Arte Sacra da UFBA por um período de cinco anos,
em regime de comodato, até que os altares da Catedral Basílica sejam restaurados, oferecendo condições
seguras para o retorno das obras. A partir do dia 28 de Janeiro de 2005, o MAS exibirá a Coleção de
Bustos-relicários dos jesuítas, em sua área de exposição permanente, lançando ao mesmo tempo, um
catálogo.
O Setor de Conservação e Restauração do MAS, parceiro da Fundação da Criança e do AdolescenteFUNDAC, desenvolve atividades didáticas para o treinamento e capacitação proﬁssional de jovens aprendizes, auxiliares de restauração de bens culturais. Dois aprendizes foram capacitados no projeto para a
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restauração dos trinta bustos-relicários, praticando a cidadania e contribuindo efetivamente para a preservação do nosso patrimônio histórico. Com disciplina e treinamento adequado, temos obtido sucesso na
formação de novos proﬁssionais, magniﬁcando a contribuição social da Universidade Federal da Bahia.

Gostaríamos de agradecer à Professora Maria Helena Ochi Flexor, pelo apoio na pesquisa histórica,
imprescindível para o desenvolvimento deste trabalho.
Equipe técnica do projeto:
Coordenador: João Carlos Silveira Dannemann. Arquiteto, Mestre em Artes Visuais EBA/ UFMG,
Especialista CECOR/EBA/UFMG, Chefe do Setor de Conservação e Restauração do MAS.
Restauradora: Helane Barbosa dos Reis.
Aprendizes: Fábio Gomes e Alessandro Bispo
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O Paisagismo Barroco no Santuário do Caraça
PE. LAURO PALÚ, C. M.

N

ada menos “barroco”, nada mais “gótico” do que a torre da igreja do Caraça sumindo na
neblina. Dezembro e janeiro são meses de muita chuva e neblina. Neblina ﬁna e leve da primeira manhã, que vai subindo do vale onde corre o ribeirão e se esgarça no ar puro, lavado
das chuvas dos dias anteriores, às vezes da própria noite. Ou neblina densa, que vai chegando avassaladora, em qualquer hora do dia, subjugando-nos numa tristeza mortal, desesperada. Mais até que o silêncio
maciço das noites escuras depois das tempestades, quando parece que o mundo se acabou, à força de
tantos raios e trovões, quando as montanhas pareceram ruir e sorver-se mutuamente num vórtice ﬁnal e
deﬁnitivo, mais terrível que esse silêncio, às vezes, é a neblina densa que nos esmaga.
Nada menos barroco. No entanto, o paisagismo caracense é magníﬁco exemplar da visão barroca
da vida, da brevidade da vida, dos embates e das lutas da vida, dos mistérios que cercam a origem e o
ﬁm da vida. O alternar-se de sombras e luzes, o espetáculo cambiante das retas e das curvas, o sôfrego
e o aplacado, o sonhado e a coisa concreta humilde e inevitável, tudo isso se vive no Caraça, quadro de
estada e molde de existências.

A paisagem barroca: montanhas, palmeiras, mar
O que se vai dizer aplica-se principalmente às igrejas, sejam matrizes, sejam conventos, capelas
pequenas de fazendas ou ex-votos de peregrinos e penitentes. O que vou apontar sobre as igrejas não se
veriﬁca sempre em todo tipo de construção, nos palácios, na casa do senhor, na sede do fazenda ou nos
edifícios públicos. Mas se realiza com persistência signiﬁcativa nas igrejas, ícones maiores do que foi a
civilização barroca, no seu esplendor, na sua abertura para a transcendência (entendida como religião ou
como sensibilidade frente à beleza).
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Olinda e Salvador, Ouro Preto e Mariana, para ﬁcar nos símbolos, mas também o Mosteiro de
São Bento e o Convento de Santo Antônio no Rio de Janeiro, os Profetas e Passos do Aleijadinho de
Congonhas no seu impressionante anﬁteatro cósmico, todos estes lugares jogam com a luz que vem
dos céus e cai sobre montanhas alevantadas, maciços rochosos ou colinas arredondadas habitadas, casas
agarrando-se em pendentes de vertigem, sulcadas de ladeiras e escurecidas por desvãos de susto inacessíveis.
A imaginação e a intuição barroca semearam palmeiras ao lado dos templos. Seguramente, para
contrastar e mesmo como opostos dos templos. Opulentos os templos, as palmeiras quase estéreis. Curvas
incansáveis e a reta. Pedras eternas e os movimentos das folhas no vento. Massas opacas e lanço esbelto.
Largos espaços feéricos e a verticalidade. Multidões e o fuste inalcançável. Mas tanto o templo como a
palmeira, ambos plantados na terra e buscando o alto, as palmeiras, batidas dos vendavais, e os templos,
de todas as paixões. Palmeiras em Bom Jesus de Matozinhos e nos Passos da Paixão em Congonhas, em
São Francisco de Assis de São João del Rey, em São Pedro dos Clérigos no alto de Mariana, no Mosteiro
de São Bento do Recife, em Nossa Senhora dos Prazeres de Guararapes, em Santa Maria dos Anjos de
Penedo, em Nossa Senhora das Neves em Olinda, no Convento Franciscano de Santo Antônio de Igaraçu,
em Santo Antônio da Paraíba. Palmeiras à frente da ermida do Irmão Lourenço no Caraça.
Outras vezes, há o mar, a linha azul do mar, novo contraste forte e sugestivo. Volumes e a reta
azul, os sombreados e a cor única, as verticalidades e o horizonte, a permanência e a partida, a prisão e o
sonho, o sempre e o ainda-não ou o nunca-mais. Para convencer-nos disto, lembremos o mar de Olinda,
entrevisto azul de todas as janelas e entre as palmas frementes. Ou então pensemos em Nossa Senhora do
Monserrate do Mosteiro de São Bento, o Convento de Santo Antônio e Nossa Senhora da Penha, no Rio,
vistos do grande mar aberto. Nossa Senhora da Glória do Outeiro do Rio, vista do mar, branca, ladeada
e seguida das palmeiras. Parati vista do mar, cheia de palmeiras. Lagos do Caraça.
Nos lugares costeiros, a palmeira precedeu a igreja e lhe sobreviverá, já estava ali quando sonharam a
igreja. Mas nas Minas Gerais, ou por exemplo ao lado de uma Capela simples como a de Nossa Senhora
de Guadalupe do Engenho Campina ou no Convento de Santo Antônio em São Francisco do Conde,
ambas na Bahia, a palmeira foi plantada intencionalmente. As do Caraça já são do tempo do Irmão
Lourenço. As dos lados da escadaria já foram substituídas três ou quatro vezes, exaurido seu vigor, quebradas de tormentas, como a última, há três anos, a da direita de quem sobe. As do pátio e do jardim foram
plantadas com a casa, desde o início, pois quando foram desenhados os Caraças de Martius e Rugendas,
já estavam crescidas, cinqüentenárias.
Brasília é um ícone à parte, contemporânea e futurista, mas fortemente marcada por suas barrocas
curvas matrizes/geradoras, Catedral, Alvorada, Congresso, Supremo Tribunal, Itamaraty, o Meteoro branco de mármore boiando na água. Brasília dos céus azuis, lavados brancos ou afogueados, das imensidões
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horizontais desmesuradas desumanas e dos espaços íntimos de sombras nos corredores do Congresso ou
na entrada da Catedral.
Brasília dos lagos e lâminas de água, reﬂetindo céus e colunatas, Brasília que até ergueu um Palácio
para os Buritis.
Brasília recupera, conserva e repropõe os mistérios do barroco, para sua população. Basta ler Clarice
Lispector, antes e depois que ela conheceu intimamente Brasília.

O Caraça, patrimônio barroco
O Caraça foi fundado e construído no ﬁnal do século XVIII, entre 1768 e 1774. Seu fundador,
Irmão Lourenço de Nossa Senhora, é um personagem lendário, cuja identidade não se conhece. Teria
sido perseguido político, de direitos cassados em Portugal, foi subcontratador de diamantes do marido
da Chica da Silva, membro da Ordem Terceira de São Francisco, eremita, penitente. Organizou o “hospício” (hospedaria) para acolher os milhares de romeiros que começaram a subir a Serra para ver a Casa,
venerar suas relíquias, rezar ante seus Santos, chorar ante a imagem magníﬁca de Nossa Senhora Mãe dos
Homens, fazer penitência, reformar a vida, ﬁcar ali também como eremitas. Fundou e manteve a duras
penas a Irmandade de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que apoiava sua obra e ajudou a construir a
igrejinha barroca no centro da Casa. Em 1805, a igreja barroca estava ladeada pela metade da extensão
dos atuais dois pavilhões da grande fachada.
A Casa se ergue sobre a pedra viva, como se pode veriﬁcar nas Catacumbas, cuja entrada, sob o
claustro e sob a igreja atual, se faz no chão irregular da própria lapa de pedra em que se apóia a construção, sem alicerces.
À frente da Casa, há um espaço portentoso, que um tempo foi jardim dos dois lados, hoje é jardim
de um lado e estacionamento do outro, uma esplanada criada para apresentar a obra a quem vem de
longe, subindo as serras, e se depara com a maravilha, desde o horizonte atual da Boa Vista, ou de quem
vinha pelo caminho velho, da Cascatona. De longe se avista o conjunto, emoldurado pelas montanhas e
todo crivado das verticais das palmeiras. Quando, em 1816, Auguste de Saint-Hilaire visitou o Caraça e
herborizou em suas matas e pradarias, subiu suas serras e bebeu de suas águas surpreendentes, ele mesmo
conta como ia conversar com o Irmão Lourenço, à sombra rara de uma palmeira:
“Eu contemplava aquele ancião, encostado na balaustrada do terraço do seu mosteiro. Uma palmeira
o cobria de sua sombra. A cabeça estava inclinada sobre o peito, mas os olhos conservavam o fogo
que os animava outrora. Um bastão de jacarandá, mais negro que o ébano, ajudava-o a suster o peso
do seu corpo. Parecia absorvido em profundas reflexões e, talvez, consigo mesmo, acusasse menos a
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rapidez do tempo que a inconstância dos homens. O nome do personagem extraordinário que reinou
na França tinha chegado até aos ouvidos do Irmão Lourenço que saiu de seu acabrunhamento para
nos perguntar o que era feito de Napoleão depois de entregue às mãos dos ingleses. Os benfeitores da
humanidade vivem desconhecidos, mas o temor não tem a discrição da gratidão. A fama dos conquistadores chega até aos lugares mais ignorados. É o ruído do trovão que se faz ouvir ao longe e que
espalha o terror por toda parte” (Voyage dans l’intérieur du Brésil. Tome premier, p. 218-225).
Leia-se todo o texto de Saint-Hilaire: vê-se o que sugerimos, as palmeiras, os montes de ecos estalados multiplicando os trovões, a riqueza paisagística e natural do Caraça, que deslumbrou o Naturalista.
Vê-se como a paisagem é subjetiva, a paisagem entra no estilo e na idéia do cronista, tanto que a fama de
Napoleão lhe pareceu o rolar longínquo dos trovões, tão aumentados naquelas serras bravias. Contamina
sua concepção, pois a velhice e decadência do Irmão Lourenço e de sua obra não a descreveu em termos
físicos de rugas e acabrunhamento; ambas lhe lembraram talvez “menos a rapidez do tempo que a inconstância dos homens”.
Até 1819, o Caraça foi dirigido pelo Irmão Lourenço, mesmo em sua extrema velhice e decrepitude,
o que levou à decadência acentuada da Casa e da Irmandade. Morto em outubro de 1819, o Irmão tinha
deixado em herança ao Rei sua propriedade, a obra e seus escravos.
Vieram de Portugal dois Padres Vicentinos, então chamados lazaristas, para assumir uma missão em
Mato Grosso. Chegados ao Rio, em dezembro de 1819, souberam que a missão tinha sido entregue a
capuchinhos, e Dom João VI lhes ofereceu as terras e a obra do Caraça, com a incumbência testamentária
de manter ali um centro de missões ou uma escola para primeiras letras e mais artes, ciências ou línguas.
Chegados ao local, tomaram posse das terras e da Casa em abril de 1820, cumpridas as formalidades em
presença do Juiz Ouvidor da Comarca de Sabará, Dr. José Teixeira, que veio a ser bisavô do Cardeal Dom
Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota.
(Em 1970, sendo eu reitor do Instituto Bom Jesus, seminário arquidiocesano de Aparecida, o Sr.
Cardeal me convidou a representar os Missionários, enquanto ele representaria seu bisavô. E fomos ao
Caraça, comemorar os 150 anos da entrega do patrimônio aos meus primeiros Coirmãos, Pes. Leandro
Rebelo Peixoto e Castro e Antônio Ferreira Viçoso, o futuro Bispo de Mariana).
Ainda em 1820, começaram as missões, em Catas Altas e Barbacena. O Colégio começou com
quatro alunos do Rio de Janeiro. As missões funcionaram por toda a Província de Minas, até meados do
século XX, saindo do Caraça (e, depois, de Mariana e Diamantina) grupos de Missionários que iam percorrer as terras mineiras, inspirando por toda parte uma devoção popular séria, baseada na instrução e na
oração, feita em seguida serviço dos Pobres. Por toda parte iriam surgir nas décadas seguintes as Filhas de
Maria, as Conferências de São Vicente; por toda parte começaram a aparecer vocações para as Filhas da
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Caridade (depois da chegada delas em 1849) e para a própria Congregação da Missão. Os Missionários
retornavam ao Caraça, passada a temporada de missões, para seu descanso e a avaliação das missões e para
preparar as missões seguintes.
Ainda vi isso funcionar em 1953, quando comecei a estudar no Caraça. A vinda dos Missionários
acendia nos corações dos meninos e jovens candidatos do Seminário um mesmo ideal e zelo apostólico.
Junto com o Colégio, que funcionou até 1912, funcionava o Seminário que preparava candidatos para
a Província da Congregação. De 1854 até 1882, também funcionou no Caraça o Seminário Maior da
Diocese de Mariana. Quando da visita de Dom Pedro II, em 1881, foram seus alunos e seus professores
que protagonizaram o episódio da discussão com o Imperador sobre a doutrina do Placet.
Fechado o Colégio, continuou o Seminário, até a madrugada de 28 de maio de 1968, quando
o incêndio destruiu o prédio onde funcionavam os dormitórios, os salões de estudo, as salas de aula,
enfermaria, gabinete dentário, farmácia, o museu de história natural e a famosa biblioteca. No museu
de história natural, havia coleções de insetos, de minerais, de fósseis, de botânica, além de obras raras e
preciosas, como a Flora Brasiliensis de Martius. Da biblioteca se queimaram certamente 35 mil volumes,
dos 50 mil que havia. Salvou-se o ﬁchário dos cimélios, feito pelo Pe. Pedro Sarneel, e por ele se vê que
foi preservada a maioria dos livros dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII.
As terras doadas por Dom João VI foram aumentadas pelas compras da Chácara de Santa Rita e da
Fazenda do Engenho, feitas pelos Padres em 1823 e 1858 respectivamente, e pela doação da Fazenda
do Capivari pelo Capitão Manuel Pedro Cotta, em 1870. A Reserva Particular do Patrimônio Natural
do Santuário do Caraça (criada dia 1º de setembro de 1994, através da Portaria 32, de 30 de março de
1994) abrange e protege 10.187,89 do total de 11.233 hectares da propriedade. O restante da área são
zonas de manejo agrícola e pastoril (hortas, roças, gado vacum e suíno), com uma parte reservada ao
reﬂorestamento para venda de matas e obtenção de carvão para as siderúrgicas vizinhas.
Hoje o Caraça tem uma tríplice missão: ser um centro de peregrinação, cultura e turismo. É dos
parques mais visitados de Minas Gerais e o mais bem cuidado de todos1.

Paisagem Caracense (montanhas, lagos e palmeiras)
A serra do Caraça é o último contraforte da Cadeia do Espinhaço, que vai dali até o norte da Bahia.
Fazendo o giro do horizonte, começando, em sentido horário, do norte, temos a Carapuça (1955 m), o

1

No dia 27 de janeiro de 1955, segundo o Processo 407-T, o Caraça foi inscrito, sob o n. 309, no Livro Histórico, e sob o n.
15-A, no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Natureza do tombamento: ex officio.
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Beiço do Diabo, a Caraça ou Cara do Gigante (que esconde aos visitantes o Pico do Sol, mais para a vertente
externa do circuito, que é o pico mais alto do Caraça: 2072 metros), a Bocaina, o Peito do Gigante (com
o Pico do Inﬁcionado, 2068 metros), a Verruguinha, a Canjerana (1890 m), os Três Irmãos ou Pico(s) da
Trindade, o Pico da Conceição (1800 m), o alto da Boa Vista (chama-se assim na chegada; na saída, chamase Curva da Saudade...). Depois vem o morro do Cruzeiro, a Mata do Tanquinho de São Luís e a Carapuça,
de novo. Atrás desses morros se escondem outros, como o segundo pico da Canjerana, o Piçarrão (1939
m) e os outros picos do Capivari, o Santo Agostinho, o Pico da Chácara de Santa Rita (1729 m), o Pico de
Catas Altas. Atrás da Verruguinha, vista da Casa, está Mariana; uns poucos graus à direita, Ouro Preto; um
pouco mais, Itabirito. E Belo Horizonte ﬁca atrás do Pico da Conceição, bastante à direita.
Toda essa “população” de montanhas é muito caseira, é muito de casa, no Caraça, porque é por ali
que os turistas andam, sem cerimônias, carregando seus petrechos de fotograﬁa, os estudiosos, os aparelhos de pesquisa, os ex-Alunos, suas saudades e recordações. Nenhuma das montanhas é inacessível,
embora a maioria requeira a ajuda de guias, que levem e tragam de volta turistas e pesquisadores.
Essa enorme série de montanhas e seus perﬁs agressivos ou familiares são uma constante nas fotograﬁas de quem vai ao Caraça ou já o viu. A própria metaforização antiga, que falava, desde os ﬁnais
do século XIX, na igreja do Caraça e nas duas alas como uma pomba pronta a levantar o vôo, alude
necessariamente à barreira das montanhas que nos aprisionam pesadamente. Na mitologia moderna ou
no instante contemporâneo, são os satélites artiﬁciais, brilhando fugidios entre as constelações, no início
das noites, que acendem as imaginações. O caracense quer fugir àqueles apertos de montanhas e abismos,
sonha com vôos de águias ou fugas de satélites.
Em contraste com a altura das montanhas, há os abismos inacessíveis das grutas. Nas imediações do
Pico do Inﬁcionado, estão as entradas das duas maiores e mais profundas grutas do mundo em quartzito2,
a do Centenário e a da Bocaina. Mais a Alaouf, terceira mais profunda do Brasil, embora não a terceira do
mundo. Na Gruta do Centenário (484 metros de desnível e projeção horizontal de 3790 metros, desenvolvimento linear de 4710 metros, também a mais extensa do mundo em quartzito) encontra-se o maior
lance livre conhecido do Brasil, 120 metros de profundidade, o Abismo da Velósia. Na Gruta da Bocaina

2

Quartzito é “uma rocha de sedimentos formada por areia e cimento silicoso. A formação geológica data do pré-cambriano, o
que faz dela uma das rochas mais antigas encontradas na terra, formada mais ou menos há três bilhões de anos! Desde esses
tempos longínquos, ela sofreu os assaltos repetidos do vento e da chuva e das condições geológicas difíceis que a fraturaram
com uma grande intensidade. Ao contrário do calcário, o quartzito é uma rocha quimicamente pouco solúvel, o que a
torna imprópria à formação de cavidades segundo os fenômenos de carstificação conhecidos. Contudo, a combinação das
atividades tectônicas e da erosão mecânica consegue, quando se beneficia de um tempo suficiente, formar as cavidades,
inclusive no quartzito. E, para nossa grande felicidade, este foi o caso do Caraça” (FAVERJON. Marc. Alaouf! In: O Carste,
vol. 15, n. 2, abril/2003, p. 71).
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(desnível de 404 metros e projeção horizontal de 3220 metros), há o P116, o segundo maior lance livre do
Brasil (116 metros). Na Alaouf (desnível de 294 metros, extensão de 1.710 metros e projeção horizontal
de 1200 metros), há o abismo P93, terceiro mais profundo do Brasil. Estes desníveis são os três maiores
do Brasil em qualquer tipo de rocha3.
Não deixa de ser tremendamente sugestivo este contraste entre as alturas das montanhas, as maiores
do quadrilátero ferrífero, e esses abismos, esses vãos intransponíveis4. “Destes penhascos fez a natureza /
o berço, em que nasci! Oh! Quem cuidara / que entre penhas tão duras se criara / uma alma terna, um
peito sem dureza!” [soneto de Cláudio Manuel da Costa]. (Tendo vivido minha infância e adolescência
no Caraça, posso testemunhar o espanto com que vivíamos as tempestades, os ecos formidandos rolando
maciços de um lado ao outro do horizonte noturno, já desmesurado. Como reboavam nas alturas dos
céus, os estalos dos raios e os trovões, jogados em abismos para cima, nos precipícios negros cheios do
horror das tempestades!)
Depois das montanhas, os lagos, no Caraça chamados de Tanques: o Tanquinho São Luís, antes dito
da Cozinha, e o Tanque Grande. E as numerosas e sucessivas piscinas da Cascatinha. A mais conhecida
é a “bacia” onde os turistas se banham. Algumas ﬁcam abaixo dessa, pouco freqüentadas, de acesso mais
difícil. Outras ﬁcam acima, especialmente a que domina o vale, a última cujas bordas se vêem de baixo.
Vista de cima, do fundo daquele primeiro lanço de pedras, na direção da Verruguinha e da Canjerana,
reﬂete todo um céu imenso azul, pondo uma presença transﬁguradora na paisagem densa das serras.
Do Tanquinho, quando se vai de barco até às nascentes, ao último pinheiro, de galhos cheios de
ninhos de guaxe, vê-se a torre branca do Caraça, perdida entre a vegetação que cerca as águas. Não é o
efeito das igrejas barrocas vistas do mar, em Olinda, no Rio, em Salvador, mas é a mesma sugestão.
Vê-se, com freqüência, a igreja do Caraça emergindo do lençol branquíssimo de nuvens e neblinas,
daquelas densas que cobrem todo o vale, pesadas, presas achatadas no chão. Lá em cima o céu azul, as
pombas, bandos de periquitos, o sol guerreiro e os gaviões briguentos. Como âncora lançada à terra ou
ponta ﬁsgando as alturas, a torre branca.

3

4

Auler, Augusto As grandes cavernas do Brasil / Augusto Auler, Ezio Rubbioli, Roberto Brandi. - Belo Horizonte: A. Auler,
2001; p. 176, 179, para a gruta do Centenário; p. 180, 183, para a da Bocaina. Para a Gruta Alaouf, ver O Carste, vol. 15,
n. 2, abril/2003, de Marc Faverjon, Alaouf!, p. 70, 76, mais a 3ª capa. Novas medidas da Gruta do Centenário, de Ezio
Rubbioli, In: O Carste, vol. 16, n. 3, julho 2004, p. 82, 89.
Pelas dificuldades técnicas, dadas as condições das descidas a esses abismos e sua remontada, essas grutas são consideradas
de alto risco e não são de visitação ordinária para entusiasmados inexpertos. As próprias condições do quartzito ameaçam
constantemente os melhores espeleólogos, pois as rochas são descritas como friáveis e podres, não permitindo a fixação segura
das ancoragens, já que os spits se soltam, com o peso, as cordas, o aventureiro e mais pedaços de pedras caindo sobre os de
baixo...
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As palmeiras completam a paisagem do Caraça. Vistas de longe, marcam como um gradil a estrutura da Casa; vistas da Casa, talham o céu em fatias de luz em cada pôr-de-sol. As palmeiras são uma
presença deﬁnitiva no Caraça, porque o Fundador as quis, porque as neblinas precisam dela para achar
seu caminho de sombras e crepúsculos, porque são elas que sustentam os céus violentos das tempestades,
elas que ﬁrmam a abóbada onde as estrelas palpitam nas noites de silêncio. As palmeiras, nas tempestades,
oscilam vergastadas para todo lado, as palmas voando nervosas da força dos ventos. Na calma do dia azul,
no chuvisco, na contraluz do ﬁm da tarde, coroadas de arco-íris ou pálidas da lua, as palmeiras marcam
o espaço em frente à casa: acima da primeira estrela, o céu de Deus, riscado dos pássaros selvagens que
navegam a tarde, a nossa realidade abaixo de todas estas fascinações.
O poeta Carlos Drummond de Andrade esteve no Caraça, na década de 1930. Deixou registradas
suas impressões no artigo “Henriqueta e o Caraça”, que foi reproduzido pelo Pe. José Tobias Zico em
Caraça: Ex-Alunos e Visitantes5. Um trecho desse artigo: “Quando já homem feito visitei o Caraça, tomei
boa nota de sua paisagem alpestre, de sua excelente adega provida de vinho da casa e de sua biblioteca veneranda; diverti-me com o futebol dos alunos da Escola Apostólica jogando de sotaina; os padres lazaristas me
trataram como hóspede distinto, pois ia como jornalista na comitiva de Gudesteu Pires; por momentos senti
desejo de largar tudo na planície e, passando a jornaleiro, ﬁcar ali trabalhando em qualquer coisa simples e
paciﬁcadora a exemplo daquele misterioso Irmão Lourenço que, século e meio antes, ‘desenganado do mundo,
buscou o centro da serra e aí fez uma capela’. Mas os automóveis me esperavam junto às palmeiras do pátio para
a volta. O sonho durou pouco; o bastante para expulsar-me do espírito a primitiva idéia do Caraça, baseada
num período em que realmente se usou e abusou da palmatória, mas (dizem), foi só um período. Caracenses de
alta categoria na política, nas letras e no clero cultivam gratas recordações do velho colégio...”. Qual a função
psicológica destas palmeiras no texto do Poeta?
Quando se chega ao Caraça, a primeira visão da casa se dá num lugar chamado Boa Vista. O mesmo
lugar, para quem sai, é chamado Curva da Saudade. Isso não é apenas poesia, retórica ou sentimentalismo... Pelo contrário, conﬁrma e evidencia quanto de subjetivo há em todas as paisagens. Além dos
aspectos positivos, da beleza concreta de montanhas, vales, desﬁladeiros, precipícios, rios, rochedos, casas
e árvores, há todo um peso subjetivo, pessoal, que marca as paisagens. No Caraça, especiﬁcamente, tudo
é transﬁgurado, enriquecido pelas vivências de cada um. Além do paisagismo, das coisas criadas pelo
homem, como a casa, e introduzidas na montanha, no relevo, como o pátio, as sombras e as palmeiras,
isto é, além do externo, aquilo que sentimos como paisagem é feito também do que somos, do que vemos
e de como aquilo repercute em nós. Aí entram fortemente memória, música, incenso, sinos, poesia, ami-
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zade, saudade, pombas, arco-íris, cheiros de fruta. Além disso, o cansaço, a ânsia de novidades, se estamos
indo ou voltando... Comprova-se isso, no Livro de Ouro do Caraça, lendo os testemunhos dos ex-alunos
e dos visitantes, sejam políticos, governadores, literatos, sejam visitantes perfeitamente desconhecidos,
cujas almas vibraram ao contato de realidades especiais, descobertas nos lugares, nas coisas e nas pessoas
do Caraça.
Para ver o que há de subjetivo em cada paisagem, ﬁcando nos personagens do tempo, já lembrei o
soneto de Cláudio Manuel da Costa, “Destes penhascos fez a natureza o berço, em que nasci”. As mesmas
serras não tinham o mesmo sentido, não despertavam o mesmo sentimento em Tomás Gonzaga sonhando
seus idílios com Marília, ou no Tiradentes, em suas viagens de ida e volta, tramando conjuras, tecendo
estradas, sonhando indústrias, imaginando e ganhando batalhas.
Nos últimos anos, tenho fotografado o Caraça, exaustivamente. Ainda no início deste ano de 2004,
ﬁz uma seleção de temas fotográﬁcos sobre as águas do Caraça6, para o Colégio onde trabalho, ilustrando
o tema da Campanha da Fraternidade: “Água, fonte de vida”.
“Para esta [essa] exposição das águas do Caraça, selecionei neblinas, chuvas, reflexos, cascatas,
nuvens, tanques, arco-íris, pores-do-sol, calvários, montanhas, rastros de bichos e erosões (rastros dos
séculos), orvalho, espumas, repuxos, teias de aranha, flores, cogumelos: os vários e extraordinários
jeitos de ser das águas.
Depois me surpreendi buscando o que seria mais simbólico, representativo, bonito. Ou mais inesperado,
como esse chuchu (fórmula química do chuchu: 80% de água, 20% de chuva... [E o Professor de química me
dizendo que a água tem quatro estados: líqüido, sólido, gasoso e... chuchu...]). Pensei nos rastros, porque,
quando posso, saio de manhã, especialmente se choveu de noite ou de madrugada, à procura das pegadas que
os bichos deixaram no barro ou nas areias molhadas das trilhas caracenses. “Seguindo os rastros”, cheguei às
erosões, que vi como o rastro dos séculos sobre as pedras. Da erosão às nossas rugas dolorosas...
Como quem sabe onde encontrar a água, escolhi as nuvens, que vão ser a chuva branca que Deus
leva pela mão. O pôr-do-sol são as nuvens feitas apoteose e gloriﬁcação. A cascata é a mãe do arco-íris. A
Cascatinha em seu máximo esplendor e na sua mínima expressão, conforme o mês do ano. O reﬂexo e os
cogumelos vêm depois das chuvas, não se sabe de onde. Teias de aranha, suas mil gotas gêmeas enﬁleiradas, são armadilhas de luz, como o canto dos pássaros e a lua nova.

6

Com o título Os Jeitos de Ser da Água, esta exposição, composta de 152 fotos e 22 poemas, foi apresentado no Colégio São
Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro, de maio a julho de 2004. Em julho a transferi para o Caraça, onde está montada no
Museu, neste mês de agosto, quando a descrevo e relembro.
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Saí buscando gotas de chuva ou de orvalho, como diamantes. Os grandes, de coroas imperiais, e os minúsculos, do nosso amor diário, aqueles quase invisíveis, sempre menores, nas ﬂores de capim. Daqui a pouco, o
olhar estará magnetizado pelas pequenezas, adeus paisagens, adeus sombras” (do catálogo da exposição).
As fotograﬁas me têm mostrado a beleza das formas de vida caracense, das samambaias às cobras,
das orquídeas aos cogumelos. As texturas das folhas, as volutas, os entrelaçados dos cipós, os cipós dextrógiros e levógiros, tão semelhantes às colunas retorcidas, ditas salomônicas, as cores das campânulas e
ipoméias, dos manacás e maracujás, as palmas alçadas das palmeiras, as curvas dos bambus, as estruturas
radiais das teias de aranha orvalhadas, penso que encontramos tudo isso numa igreja barroca, num altar
de irmandade, nos desenhos do Aleijadinho, nas pinturas do Athayde, nas iluminuras dos códices e dos
documentos da época. Além das folhas de acanto e dos outros motivos da ornamentação tradicional, os
artesãos que lavraram as pedras para a decoração do Caraça souberam pôr nas suas volutas o que viam
nas samambaias, nos cipós, nas orquídeas barroquíssimas?

A ermida do Irmão Lourenço
A primitiva capela do Irmão Lourenço aparece num desenho de 1805, num desenho de Martius,
de 1818, num desenho de Rugendas, intitulado “Convento de N. Sra. da Conceição na Serra do Caraça,
datado de 1824 e publicado no relato da expedição de Langsdorﬀ ao Brasil, 1821-1829, v. I. Aparece
depois em foto da paisagem, de 1870, em fotos de alunos na escadaria frente à igrejinha, na década de
1870. Aparece ainda num desenho do Colégio, de 1876.
Saint-Hilaire a descreveu assim: “Após uma marcha de duas horas, chegamos a uma espécie de planície,
onde está situada a ermida de Nossa Senhora Mãe dos Homens. (...) O viajante é surpreendido pela súbita e
imprevista aparição de um edifício tão vasto, a uma tal altitude e tão longe de toda habitação. Quem chega se
acha num terraço, diante do qual foi plantada uma ﬁla de palmeiras que entrelaçam sua folhagem elegante. É
neste terraço que se eleva a ermida, dividida em duas partes, face a face uma da outra. Uma escada entre os dois
edifícios separados conduz a um patamar, no mesmo piso que o primeiro andar e a igreja. Esta, porém, ﬁca num
plano menos avançado e forma o que se pode chamar o corpo da casa, cujas alas seriam as duas construções.
Toda a fachada do edifício, de uma a outra extremidade das alas, mede aproximadamente 23 passos
e cada uma das alas tem no primeiro andar seis janelas, amplamente espaçadas entre si. A escada tem 18
degraus. Depois dos 4 primeiros, há um largo descanso e os 14 seguintes, mais estreitos, são margeados
de cada lado por um corrimão de pedra, obra de bastante bom gosto. Em torno do patamar corre uma
balaustrada, semelhante à da escada.
Há, diante da porta da igreja, uma espécie de pórtico, formado por dois pilares que sustentam a
tribuna, onde está o órgão. A igreja é pequena, mas muito ornada, e possui bela e rica prataria, desta334
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cando-se os grandes candelabros de prata dourada, irregularmente torneados como os demais de todos
os outros templos.
Em torno da igreja foi construído um corredor em forma de ferradura, o qual não comunica com ela
e onde se entra por duas portas exteriores. Neste corredor há diversas capelas de distância em distância.
Sobre o altar de cada uma, vê-se a imagem de madeira pintada, representando Cristo em alguma atitude
de sua paixão. Estas estátuas, longe de serem obras-primas, têm, contudo, suﬁciente expressão para que se
possa descobrir a intenção do artista. Merecem a admiração de quem sabe que foram esculpidas por um
homem que nunca teve sob os olhos modelo algum e vivia naquela solidão, na fronteira dos botocudos.
As duas capelas mais notáveis e mais ricamente ornadas se acham fora do corredor. Estão uma em
frente da outra, construídas no fundo mesmo dos edifícios da ermida e no nível do pórtico que faz parte
da igreja. Sobre o altar da capela direita há diversas estátuas de madeira que reproduzem alguma circunstância da Paixão. Na capela da esquerda se vê um corpo de cera, mui ricamente vestido, que encerra
relíquias vindas de Roma.
O pavimento térreo da ermida serve para depósitos e também para morada dos negros. O primeiro
andar é dividido em celas, destinadas aos eremitas e aos peregrinos que a devoção ou a curiosidade atrai
para estas montanhas.
Tal é a ermida de Nossa Senhora Mãe dos Homens” (SAINT-HILAIRE, Auguste de. Voyage dans les
Provinces de Rio de Janeiro et de Minas Gerais. Tome premier, p. 223)
Desta capela, quando da construção da igreja neogótica, se conservaram “as duas capelas mais notáveis e mais ricamente ornadas”, que vemos à direita e à esquerda, ao entrar pela porta principal. Na da
esquerda já não estão as relíquias do corpo do Mártir São Pio, depois transferidas à tribuna da esquerda
e hoje colocadas sob o altar onde se celebra a missa, no centro da ábside. O lugar onde ﬁcava o corpo do
Mártir está vazio; abrem-se as duas bandas da porta e se vêem, como no fundo do altar, as decorações feitas pelo Athayde. Na capela da direita, que também foi encarnada pelo Athayde, hoje se venera a imagem
de Nossa Senhora da Piedade e se adora o Santíssimo Sacramento, nas Quintas-Feiras Santas e na noite
da Paixão. O altar da esquerda foi desmontado e levado a São Paulo para a comemoração dos 500 anos do
Brasil, em 2000. Ao voltar, para remontarem as peças, os “técnicos” as prenderam com enormes parafusos
de aço branco, que espantam os visitantes, que teríamos todo o direito de esperar que um monumento
desses, risco do Servas, não fosse assim desﬁgurado e comprometido...
Além desses dois altares, o Caraça tem mais quatro peças devidas ao Mestre Athayde: a Santa Ceia,
hoje alçada sobre as colunas que sustentam a tribuna da esquerda; o retrato do Irmão Lourenço, que está
na Pinacoteca, e a encarnação (pintura e douramento) de dois púlpitos, um, recentemente restaurado, que
está no Refeitório, e outro, que está no Museu. No Museu se encontram ainda algumas peças talhadas
em boa madeira, que seriam usadas na igreja do Irmão Lourenço, pedaços de lambril, bases de colunelos,
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ﬂorões de ornamentação. Ali também se vêem capitéis de mármore e pedra-sabão que seriam usados na
igreja nova. Fabricavam-se peças a mais, para o caso de alguma se perder ou ser inutilizada por um mau
jeito. No Museu também se encontra um anjo de madeira, de excelente talha, fragmento de um drama,
pedaço de um vôo, relíquia suspensa no tempo, pergunta ou resposta de um diálogo ainda não terminado.
Filho de que cedro, anjo de que deus? Subiria no incenso, desceria na bênção, jazia na terra? Modelado
por quem? Modelado para quê? Modelado de quem?

Uma Igreja “intrusa”
Se há coisa que ofende a Igreja e soa mal, é chamá-la de intrusa, pois o que mais deseja, no seguimento de Cristo, é encarnar-se na realidade humana. Mas as igrejas materiais, as construções, podem realmente ter sido introduzidas de maneira indevida, às vezes equivocada, numa paisagem ou num conjunto,
destoando, invadindo espaços que deveria respeitar. Tais críticas às vezes são bem justas e objetivas. A do
Caraça, por duas razões já foi chamada de intrometida ou intrusa: por ser gótica num conjunto colonial
barroco e por ter vindo substituir um barroco que lamentamos tenha desaparecido, fosse o que fosse.
Em oposição a essas críticas, há muita gente que acha harmonioso e bem conseguido o conjunto
atual, a igreja no centro de duas alas, que foram prolongadas depois da construção do Irmão Lourenço.
Outros acham que não se perdeu grande coisa e se conservou o melhor da construção primitiva, as duas
capelas laterais. Se é verdade que a pequenina igreja de São José do Sumidouro, no sopé da Serra, foi
construída com material da igrejinha do Irmão Lourenço, de fato ainda se conservou alguma coisa a mais
e na verdade não se perderam grandes coisas...
O Pe. José Tobias Zico escreveu:
“Numa época de ‘mentalidade progressista’ com sensível predomínio da cultura francesa e, no
caso concreto, ante a necessidade de ampliar ou substituir a capelinha do Irmão Lourenço por uma
igreja à altura do nome do Colégio do Caraça e segundo as exigências das cerimônias litúrgicas do
mais conceituado seminário do Brasil, é natural escolhesse o diretor francês, Pe. Júlio Clavelin, para o
apertado espaço de terreno à sua disposição, o estilo gótico de sua terra natal. E o fez conscientemente,
traçando ele mesmo o projeto ou ‘novo plano’ (...). Obrigado, de certo modo, a construir outra igreja
no local da ermida, o Pe. Clavelin preferiu o novo, o neogótico; mas na sua pedagogia como diretor
de colégio e no ‘acabamento’ de sua obra como arquiteto, manifestou o ‘sentido nacional’ que muitos
brasileiros não têm. Em vez de usar o mármore estrangeiro, de Carrara, por exemplo, e os azulejos
de Holanda e Portugal, como foi e é moda ainda hoje, usou ele o mármore (ou coisa parecida com
mármore: o calcário dolomítico), tirado das proximidades de Mariana e Itabirito, e empregou, com
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muito ‘engenho e arte’, para adorno das paredes da igreja, a mineiríssima pedra-sabão, encontrada
nos contrafortes da própria serra do Caraça7.
(...) Posta a primeira pedra a 3 de setembro de 1876, estava a igreja pronta e consagrada a 27 de
maio de 1883”8.

A Igreja do Pe. Clavelin: uma Igreja “ocidentada”
As igrejas primitivas do Oriente, grandes catedrais, igrejas monumentais e capelas votivas, eram
construídas de modo que a luz do sol, ao nascer, entrasse por suas naves e fosse bater no sacrário, no
centro do altar-mor. Daí vem a palavra orientar, voltar-se ou voltar para o oriente, o nascer do sol. Pois a
igreja do Caraça é ocidentada, voltada para o ocidente, recebe no sacrário a luz do poente. Uns dias antes
do equinócio do outono, o sol se põe atrás do Pico da Conceição. A última luz do sol, extremamente
dourada, atravessando a nave central, vai bater direta no sacrário. É comovente ver o caminho da luz,
desde a porta de entrada pelo meio da nave, até que chega aos degraus do altar. Depois, um a um, sobe os
degraus, na última luminosidade, a homenagem do sol guerreiro a seu Rei. No solstício do inverno, o sol
se põe na parte mais baixa do horizonte, sobre a Boa Vista, e sua luz vai bater no altar de São Francisco de
Assis, padroeiro secundário escolhido pelo Irmão Lourenço para a igreja do Caraça. No solstício do verão,
o sol cai sobre os Três Irmãos. Como esses picos são muito altos no horizonte, a luz não bate diretamente no altar, mas no chão à sua frente, e reverbera sobre São Vicente, o Santo fundador da Congregação
proprietária do Caraça, a Congregação da Missão.
Essas coincidências, evidentemente, foram criadas pelo Pe. Jules Clavelin, que idealizou, desenhou
e construiu a igreja neogótica no mesmo lugar da ermida do Irmão Lourenço, ampliando consideravelmente suas dimensões, especialmente seu comprimento. Embora não tenha alterado a direção da igreja,
Pe. Clavelin criou os dois altares laterais, pondo-os na parte mais ao fundo da nave transversal criada
pelo arco cruzeiro, exatamente para que houvesse esse fenômeno cósmico, de tal valor espiritual, de tanta
emoção na alma dos que rezam na igreja, de tanto impacto no coração dos meninos e jovens que um
tempo buscavam fazer de sua vida uma consagração a Deus e aos outros, no Sacerdócio e na Missão.
Este aspecto mostra evidentemente como as construções do Caraça estão ligadas, de modo íntimo,
pensado e eﬁcaz, ao entorno paisagístico. Nada mais surpreendente do que subir à Capelinha e, no meio
das serras, ver apenas a torre do santuário, contrastando, muito branca, com o escuro das matas.
7
8

A pedra-sabão veio da Chácara de Santa Rita e o mármore, de Antônio Pereira e imediações de Mariana.
ZICO, Pe. José Tobias. Caraça, sua igreja e outras construções. Belo Horizonte, FUMARC/UCMG, 1983, p. 54,60.
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Vista da Casa, ao chegar pela estrada atual. Notem-se as palmeiras que marcam a visão do Caraça pra quem chega pelo asfalto e (quase do
mesmo ângulo) para quem chegava pela estrada velha da Cascatona.
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A escadaria que encantou Saint-Hilaire, “obra de bastante bom gosto”.

PE. LAURO PALÚ

339

Estes brotos de samambaias
certamente acendiam na
imaginação dos entalhadores
da madeira e dos escultores de
capitéis e volutas muitas curvas
fantasiosas para as madeiras e a
pedra sabão.

340

BARROCO 19

As formas da natureza inspiravam
os arquitetos, os entalhadores, os
escultores.
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O altar, com risco do Servas, dourado e encarnado pelo Athayde,
onde se guardava o corpo de São Pio Mártir, no relicário que
aparece fechado, sob a imagem do Sagrado Coração. A imagem
do Sagrado Coração foi trazida para a igreja, quando começou a
depredação da Capelinha, onde se encontrava.
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Dedicado a Nossa Senhora da Piedade, o altar da direita serve para
guardar o Santíssimo Sacramento, nas adorações da 5ª Feira e da noite
da Paixão.

Nossa Senhora: foto 1798: A imagem de Nossa
Senhora Mãe dos Homens veio de Portugal e
foi benta pelo pároco da freguesia de Catas
Altas, Pe. Manuel Coelho dos Reis, dia 17
de maio de 1784. Restaurada recentemente,
esplende em toda a beleza original, escondida
durante décadas sob uma camada grosseira de
tinta a óleo azul e branca.
PE. LAURO PALÚ

343

O exercício correto de um aluno aplicado
Houve quem deﬁnisse assim a igreja do Caraça, desenhada e construída pelo Pe. Jules Clavelin.
Mas uma atenção pormenorizada descobre méritos e excelências na construção e no seu acabamento. A
construção foi descrita assim, pelo Pe. Pedro Sarneel9:
“Foi em 1876 que o Padre Clavelin tirou do seu belo nicho e trono a Senhora Mãe dos Homens
do Irmão Lourenço e começou a destelhar o velho santuário, despregar-lhe o forro, desmanchar-lhe as
paredes, arrancar as tampas das sagradas e saudosas sepulturas, escavar os alicerces. Cada pancada do martelo, cada golpe de picareta, feria profundamente o coração dos admiradores do santo Irmão Lourenço e
do glorioso estilo português. Colocou a primeira pedra gótica Dom Luiz Antônio dos Santos, bispo de
Fortaleza. Era o tristonho prelúdio do novo hino em louvor à Senhora Mãe dos Homens.
E foi-se levantando a gigantesca obra dos góticos, no cenário inteiramente colonial. Chiavam, no
terreiro, os carros de bois, ressoavam as picadeiras dos canteiros, tangiam os serrotes dos carapinas, batiam
na cal e no barro as colheres dos pedreiros. Eram as primeiras notas do novo canto à Senhora Mãe dos
Homens. Subiam os andaimes, giravam as rodas dos guindastes. O mestre de obras, Antônio Luiz de
Figueiredo, dava ordens e brados. E o Padre Clavelin, o arquiteto, tudo superintendia, desenhando e
calculando em silêncio. A cruz foi colocada na ponta da ﬂecha. Estava acabada a igreja. A sua solene
sagração, em 1883, por Dom Pedro Maria de Lacerda, foi a última estrofe do hino gótico em honra da
Padroeira do Caraça. Foi o amém soleníssimo e muitas vezes repetido da oração de granito, composta por
um grande lazarista” (p. 86-87).
Por fora da igreja, “o seu pórtico, com seis colunas simétricas, é elegantíssimo e tem, por remate, um
frontispício triangular, em cujas pedras bem lavradas se acham incrustados três medalhões de mármore
esculpido. O do meio, maior que os outros, ostenta as armas de São Francisco de Assis, titular secundário da igreja, como o fora também da primitiva capela, construída pelo fundador do Caraça. Os dois
menores têm as datas de 1775 e 1880, por sobre os quais ﬁcou gravada uma estrelinha, para indicar a
nascença dos dois templos, o do Irmão Lourenço e o do Padre Clavelin. Encima o frontispício um pedestal, cujo topo é um ﬂorão sobre o qual poisa uma lindíssima estátua, em ferro fundido e bronzeado, de
Nossa Senhora das Graças. Mais gótica seria uma estátua de pedra, e mais própria a da Senhora Mãe dos
Homens, a que é a igreja dedicada. Serve de fundo à imagem da Virgem uma rosácea de tamanho, ornato
e brilho extraordinários. No alto de sua circunferência, está suspenso um pequeno dossel em forma de
coroa, com doze estrelas de mármore branco. E, em baixo, o reverso da Medalha Milagrosa. Em redor,
na pedra circular, está pintada a invocação popular: ‘Ó Maria, concebida sem pecado, orai por nós que
9

344

SARNELIUS [Pe. Pedro Sarneel]. Guia Sentimental do Caraça. Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1953.
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recorremos a vós’. É este pórtico a porta do céu, por onde se passa pelas mãos cheias de graça da Virgem
Poderosa. Mais ao alto, emerge uma sacada, a que se sobe por uma escada interna de caracol e de onde
se desfruta um bonito panorama. Vem depois o mostrador do relógio que tem a boa fama de não atrasar
e não adiantar, marcando e batendo, infalivelmente, todos os quartos de hora de prazer e saudade. As
pancadas de seu martelo são ouvidas a grande distância. O seu letreiro é um dístico latino: ‘Omni temporis
hora – aeternitatis Deus adora’ – ‘A todas as horas que marco e bato, a Deus eterno adora, romeiro’. E a torre
vai subindo, subindo, cada vez mais estreita e sempre segura por oito contrafortes gigantes, coroados de
torreões, quando ﬁnalmente começa a ﬂecha que, na altura de 46 metros, termina em uma cruz de pedra.
A cobertura do corpo da igreja é de ardósia que foi azulada, mas é agora enegrecida10. Dezoito torreões
enfeitam a larga cimalha do longo beiral” (p. 81-83).
“A igreja é toda de pedra caracense. Tem a forma de uma cruz. Seu comprimento total é de trinta
e sete metros e cinqüenta centímetros. Sua largura, de catorze metros. Sua altura, de quinze. São em
número de doze as colunas de granito que, em três grupos bem distintos, sustentam a imensa abóbada,
cujos vinte e quatro fechos ﬂoridos são de pedra-sabão. Com exceção de vinte, que são de mármore, são
igualmente de pedra-sabão todas as colunetas dos cinqüenta e nove arcos ogivais que rodeiam a igreja e
unem entre si os dez altares laterais, nos quais homens e mulheres estranham não ver uma só estátua de
santa. São todos os altares dedicados a santos do sexo forte, somente. O presbitério e o altar-mor são de
mármore nacional, assim como as doze rodelas que têm no centro uma cruz e, em frente, uma vela, que
foram colocadas em volta do templo, no dia de sua sagração, para simbolizarem os Apóstolos pregando
a cruz de Cristo e iluminando o universo. São quinze as janelas. A do meio, atrás do altar-mor, é um
donativo de Dom Pedro II. Tem cinco metros e vinte e oito centímetros de altura e um metro e setenta
e seis centímetros de largura. É um belo vitral, feito na França, o qual representa a cena evangélica do
Menino Jesus no templo de Jerusalém, interrogando os doutores da Lei e maravilhando-os com suas
respostas – quadro próprio para ediﬁcar e inspirar os jovens estudantes de um colégio. Sobranceiam três
espaçosas tribunas, com uma balaustrada de preciosa madeira e uma rosácea de cores vivíssimas, cujos
raios e rendilhados são de pedra-sabão. O pavimento é ainda de madeira, à espera de autênticas lajes de
mármore” (p. 84-85)11.

10

11

Depois que chuvas de pedras moeram milhares de placas, sobretudo em 1954, 1978 e 1994, as ardósias originais, vindas dos
Pirineus, foram substituídas por outras, brasileiras, bem menos finas que as antigas.
O pavimento da igreja foi reformado pelo Pe. José de Morais Mello, em 1955-1956. A madeira foi substituída por ladrilhos
decorados, não pelo mármore que o Pe. Sarneel imaginou.
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Os Vitrais
A luz que entra na igreja pelos vitrais muda de cor e de intensidade durante todo o dia. A luminosidade transparente da manhã se transforma em ofuscamento quando o sol bate direto nas janelas pelo
meio da manhã. Ao meio do dia, a luz é densa, eu diria quase palpável, amaciando-se na parte da tarde,
com ressalto para as cores como o azul, o rosa, o branco. O cair da tarde, a noite que chega se mede em
gradações imperceptíveis, constantes, progressivas, dominadoras. Paciﬁcam-se os roxos, os verdes, desmaiam os rosas e o amarelo, persiste ainda, mais fundo, um azul, aos poucos é apenas o resto do branco,
já enegrecendo, já noite funda. E quando a lua surge por trás da serra, sua luz muito branca desperta e
insinua as cores dormidas, mas não toda a paisagem de cada cena, todos os seus personagens, sua magia,
sua fulguração.
Esse espetáculo não ocorre nas duas capelas barrocas do fundo da igreja, de janelas pequenas que
são insuﬁcientes, na maior parte do dia, para ressaltar os ouros e os vermelhos e azuis do Athayde nas
volutas da talha imaginosa. Nem ocorre nos dias de muita chuva e neblina, quando os vitrais se apagam,
perdidos nas trevas e na tristeza.
Vitral da esquerda: O nascimento de Jesus. Havia um silêncio, nasceu um canto. Havia um escuro,
nasceu uma luz. Havia uma seca, nasceu uma fonte. Havia uma solidão, nasceu um amor. Havia um rancor,
nasceu o perdão. Havia Nossa Senhora, menina feliz e inocente, e dela nasceu o Menino Jesus, Filho de Deus,
nosso irmão e salvador. Com os pastores e os magos, vamos adorá-lo.
Segundo vitral: A apresentação de Jesus no Templo: Entre as altas colunas, caminhavam a Mãe e São
José. Frente aos muros de pedra, fremiam as esperanças dos séculos e as promessas do futuro. Sob a cúpula dourada, elevavam-se as nuvens de incenso e os cantos dos humildes. Nossa Senhora leva nos braços o Menino e o
apresenta ao Pai, em adoração e obediência.
Vitral do centro: O encontro de Jesus entre os doutores no Templo: Entre tantas crianças da romaria,
nenhuma era Jesus e por isso Maria e José voltam aﬂitos, procurando o Menino. Ele, no Templo, falava com
os doutores da lei e os sacerdotes, contando as coisas de Deus, explicando os profetas, lendo para eles o futuro.
Menino, quem que te ensinou tudo isso? E nós aﬂitos te procurando nas ruas, nos caminhos, entre os bandos,
Menino!
Quarto vitral: A casa de Nazaré: Nossa Senhora ﬁando lãs e profecias, tecendo blusas e bordando o futuro desse Menino, desse Adolescente e Moço, que trabalha como carpinteiro. José acha que não merece aquela
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Mulher e aquele Menino em sua casa. Casa cercada de anjos, coberta de bênçãos, imagem do céu e bem plantada na terra, iluminada pelo sol e por uma luz que vinha de dentro deles.
Vitral da direita: O casamento em Caná: Com Nossa Senhora, a festa ﬁcou mais alegre. Com Cristo,
ainda mais alegre. Com os amigos a nosso lado, a vida ﬁca sempre mais alegre. O bom da festa é esperar por
ela. É ter saudades dela. O bom é que nunca termina. Festa muda água em vinho, em força, em glória. O bom
da festa é Jesus ao lado de Maria, o Menino ainda obedecendo à Mãe12.

Vitrais da apresentação no Templo, de Jesus no Templo entre os doutores (doação de Dom Pedro II ao santuário ainda em construção) e da Casa
de Nazaré (figurada também no milagre da Casa de Loreto).

12

PALÚ, Pe. Lauro. Vitrais. In: A Chama. Rio de janeiro: revista editada pela APM do Colégio São Vicente de Paulo. Ano
XXX, n. 67, novembro de 2003, 3ª capa.
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Onde se construiria a casa do Caraça
Quando se vai ao Banho do Belchior, um dos inumeráveis passeios do Caraça, pega-se o asfalto, depois a
estrada para o Tanque Grande, depois a dos Pinheiros, evita-se a descida para a Prainha e, à direita, se deixa a
trilha da mata do Tanque Grande, que leva ao Campo de Fora. Chegando aos Pinheiros, distraímo-nos com os
pinheiros, buscando pinhas maduras e pinhões caídos no chão, e especialmente somos fortemente atraídos pelo
espetáculo do horizonte, onde se vê, em toda a sua majestade e imponência, a Caraça, a inimaginável e inesquecível montanha que deu o nome ao lugar, parte mais alta do maciço. Vista da trilha no meio dos pinheiros, é
o perﬁl de um homem deitado. A testa, as sobrancelhas, o nariz, os lábios, o queixo, o pescoço, o gogó, depois
o peito imenso, como cheio dos ares que respira. Nesse peito estão as cavernas que já mencionei.
Por distraídos pela visão espetacular, pouca gente percebe, do outro lado da trilha, quase ao nível do
chão, perdido entre a vegetação baixa e rala, um muro que terá seus duzentos metros de comprimento.
Dizem que era a antiga horta, certamente abandonada pela pobreza das terras, hoje quase um cerradão, ao
lado das manchas de mata ciliar, um pouco abaixo, e dos bosques que margeiam a mata do Tanque Grande,
os que vêm da Canjerana e os que vão para os lados do Bosque do Pe. Leite. São terras pobres, uma laterita
estéril, pouco capaz de dar mais que os tufos de capim duro e alguma samambaia ruim de quiçaça. Pobres
terras de hoje... Mas terras de sonho e pesadelo, pois ali perto se lavou e colheu ouro, até à exaustão. Contam
que Bento Godóis Rodrigues passou por ali, colheu mais de arroba de ouro num dia, marcou o terreno com
alavancas e se foi para São Paulo, adquirir as terras, comprar a sesmaria. Voltou, mais dono que bandeirante, e nunca mais encontrou suas alavancas, seu ouro, seu sonho. (Não é o único relato lendário de ouros
milagrosos e fartos: há o do veio descoberto na pedra onde se ergueu a igreja; há, mais antigo, o do preto
velho que ia guiando os padres para mostrar de onde cortava cada ano um pedaço de ouro para viver... e que
morreu no meio do caminho, antes das curvas deﬁnitivas indicadoras seguras as tais)...
Também dizem que esse muro era a base da praça que reunia, em seus três lados, um arraial, todo
ele aberto para o panorama portentoso da serra.
E também dizem que ali ia ser construída a casa do Caraça, plano depois abandonado, sabe-se lá por
quê. Quem conhece a serra, já parou diante dela, a respiração suspensa, o coração batendo de emoção,
pode imaginar o que seria essa Casa, frente à Caraça.
Henriqueta Lisboa descreveu o Caraça como poucos, na síntese poética da Montanha Viva, seu livro
de 195913. Cito o que escrevi na introdução da segunda edição14 desse livro monumental:
13
14
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LISBOA, Henriqueta. Montanha Viva - Caraça. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1959.
Uma segunda edição se publicou em 1977, pela Editora São Vicente [como edição da Autora], em Belo Horizonte:
Montanha Viva - Caraça / Mons Vivus seu Mons Caracensis. (Edição bilíngüe, organizada pelo Pe. Lauro Palú e editada
sob os auspícios da Archivum Generale Poetarum Latinorum Brasiliensium, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Assis [São Paulo], em comemoração do bicentenário do Colégio e Seminário do Caraça [1774]. Tradução para o latim por
Pe. Pedro Sarneel, C. M., e José Lourenço de Oliveira. O trecho citado está nas páginas 9,10.
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“O Caraça, sítio de peregrinações, eremitério, colégio e enﬁm seminário, pareceu a Henriqueta
Lisboa antes ‘um conceito de vida, uma forma de existir, uma ﬁlosoﬁa tanto mais real quanto mais poética’. Densidade e valor real das coisas, na proporção da poesia que encerram: este é o Caraça apresentado
em Montanha Viva. Henriqueta Lisboa se aproxima da Montanha, dos personagens, das lendas, da concepção de vida e das linhas pedagógicas do velho colégio, das suas relíquias, de suas ﬂores e seus animais,
de sua herança cultural, do seu fascínio, com atitude de interrogação (...), admiração (entendida como
‘coração tomado de maravilha’ e também como contemplação), embebendo-se do ambiente, e procura
descobrir, por sintonia, nas ﬁbras mais íntimas, a resposta ao mistério do Caraça:
Aonde vai essa gente a subir a encosta,
essa gente que leva o semblante sombrio
e entrementes recobra o sorriso da infância? (...)
Tudo é misterioso ao extremo.
E eu bem quisera, unida à montanha viva,
participar do segredo que se resguarda
no seio das pedras sob a coroa de nuvens. [Romaria]
O poeta descobre-a e nos revela:
Não essa luz dos trópicos, ardente (...).
Mas outra luz, de tempo mais profundo,
outra, de que se mostra a leve imagem,
move as almas em ﬂor do velho mundo
para a contemplação desta paragem. [A Luz]
O Caraça é (e representa, - e exige) para o poeta-profeta:
Um apenas prenúncio de passos
de amorosos passos divinos
caminhando no tempo sobre impalpáveis areias
e musgos tácitos
e brancas pedras votivas.
O abandono do corpo – não à atração telúrica à transcendência da natureza.
E o coração da criatura pulsando uníssono
de encontro ao vivo coração do Criador. [O Silêncio]
PE. LAURO PALÚ
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A CARAÇA. A esplêndida Caraça que deu nome ao Santuário do Irmão Lourenço de Nossa Senhora e ao Colégio
dos Padres Lazaristas. Era de frente para esta paisagem que se pensou em construir a ermida e o hospício (a
hospedaria) do Ir. Lourenço.
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A Casa dos Contos de Ouro Preto
EUGÊNIO FERRAZ

O

prédio da Casa dos Contos, um dos mais amplos, belos e suntuosos monumentos do Barroco
mineiro, situa-se na rua São José, nº 12, entre a Praça e a Ponte dos Contos, em Ouro Preto,
MG, cidade elevada a Monumento Mundial no ano de 1980. Originalmente, de 1782 a
1784, foi construído para residência e Casa dos Contratos do arrematante da Arrecadação Tributária das
Entradas e Dízimos, João Rodrigues de Macedo, uma das maiores fortunas da Colônia no século XVIII
e, certamente, eminência oculta da Inconﬁdência Mineira, tendo sido, inclusive, o seu caixa – Vicente
Vieira da Mota – um dos conjurados condenados e deportados para a África. No prédio, o próprio
Tiradentes teria se reunido com outros Inconﬁdentes.
Durante a repressão à Inconﬁdência Mineira, o edifício aquartelou tropas do vice-rei, além de servir
de prisão nobre para conjurados dos mais elevados títulos sociais, como o cônego Luís Vieira da Silva, o
dr. José Álvares Maciel, o Padre Rolim e o dr. Cláudio Manuel da Costa, tendo este morrido tragicamente
na cela, na madrugada de 4 de julho de 1789.
Em 1792, encontrando-se Macedo em grande débito com a Real Fazenda, iniciou-se a transferência
para o casarão, e mediante aluguel, da sede da administração e contabilidade pública da Capitania de
Minas Gerais, a denominada Casa dos Contos, daí a permanência até nossos dias do nome que representa,
em uma de suas acepções, o monumental prédio de Vila Rica.
Sobreveio em 1803 o seqüestro deﬁnitivo do imóvel, devido à inadimplência do contratador para
com a Real Fazenda.
Entre 1820 e 1821 foi construído o prolongamento do lado direito da ediﬁcação e, em 1844, o
acréscimo do lado esquerdo, aquele para abrigar, juntos aos Contos, a Casa de Fundição do Ouro e da
Moeda, este para permitir o funcionamento da Secretaria da Fazenda da Província de Minas no mesmo
local já ocupado pelo Tesouro Nacional.
Com a transferência da Capital de Minas Gerais para Belo Horizonte, em 1897, sobreveio um enorme
período de tempo em que o prédio foi submetido a vários acréscimos, intervenções, alterações e descaracteEUGÊNIO FERRAZ
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Vista da Casa dos Contos

rizações, em que o imóvel passou a ser ocupado simultaneamente pelos Correios e pela Caixa Econômica,
nas áreas antes destinadas às repartições fazendárias.Em 1970 a Prefeitura Municipal ocupou o prédio.
Finalmente, em 1973, o Ministério da Fazenda retoma o imóvel, adapta-o e ali inaugura o Centro
de Estudos do Ciclo do Ouro – Ceco-, numa experiência pioneira de levantar, em microﬁlmes catalogados também por computadores do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), toda a histórica
documentação econômico-ﬁscal do Ciclo do Ouro – o chamado Arquivo Casa dos Contos – disseminada
entre o Arquivo Público Mineiro, o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional.
A investigação profunda desse acervo, que remonta às origens da identidade brasileira, permite uma
valiosa contribuição às ciências sociopolíticas, abrangendo todo um ciclo – o Ciclo do Ouro – da maior
importância para o País. Repartição fazendária desde antes de seu seqüestro, não poderia ter a Casa dos
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Contos outro destino que não o de repositório da memória econômico-ﬁscal, além da presença, também
no prédio, da Agência da Receita Federal que perpetua sua função, não lhe restando apenas o destino de
museu.
O projeto do Ceco, elaborado em 1973, cuidou da microﬁlmagem e catalogação da coleção “Casa
dos Contos”, depositada no Arquivo Público Mineiro. A microﬁlmagem, em 35 mm, e conseqüente
catalogação, compreendeu duas fases distintas:
a) Série Códices, com 926 volumes, em sua quase totalidade livros de contabilidade pública,
de registro de provisões, ordens, patentes ou copiadores de correspondências e comprovantes,
tendo seu catálogo, como indicações, o número códice na classificação do Arquivo Público
mineiro; o título de códices; as datas de abertura e encerramento do códice, com indicações de
que as fez; a quantidade de folhas numeradas, rubricadas e utilizadas; o período compreendido
pela utilização e o número do rolo do microfilme;
b) Série Avulso, com cerca de 14.000 autos processuais, que geraram aproximadamente 96.000
fotogramas e cuja catalogação, impossível de fazer-se em volume impresso, foi elaborada por
computador, mediante colaboração do Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro,
empresa pública pertencente ao Ministério da Fazenda, gerando listagens de entrada (locais,
datas, tipos de documentos e nomes), para obtenção inicial de dados que levam a outra
listagem, onde se obtém um sumário do documento.
Nos 30 anos de sua existência diversos acervos históricos foram microﬁlmados e disponibilizados
nas instalações do Ceco, para pesquisas e elaboração de trabalhos versando o Ciclo do Ouro, a história
de Minas Gerais e do Brasil.
Em 2004, o Ministério da Fazenda iniciou um grande projeto de revitalização do Centro de Estudos
do Ciclo do Ouro e, conseqüentemente, da própria Casa dos Contos, mediante três eixos principais: a
revitalização física por meio de projetos/instalação de hidrantes, detectores de fumaça e outros componentes modernos de segurança, além da efetiva manutenção predial permanente; outro êxito destina-se à área
museológica e museográﬁca com a participação da Casa da Moeda do Brasil e Banco Central do Brasil em
exposições numismáticas permanentes, que, futuramente, poderão ser aumentadas com a participação de
outras instituições oﬁciais fazendárias. Somam-se a estas, exposições de livros raros e do acervo, além de
mostra versando a completa restauração de 1983/4. Igualmente, a projetada implantação do Museu do
Escravo e qualiﬁcadas exposições rotativas complementarão o Museu Casa dos Contos, já com ampliado
horário de funcionamento. Finalmente, o terceiro eixo refere-se á retomada do foco original do Ceco,
EUGÊNIO FERRAZ
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Exposição do Banco Central

Exposição da Casa da Moeda
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Exposição sobre escravatura, na Senzala da Casa dos Contos

Escadaria monumental do hall de entrada da Casa dos Contos

que é a reunião, em microformas, na instituição, da documentação do ciclo do ouro, disponibilizando-a
de forma digitalizada para a pesquisa econômico-ﬁscal e tributária dos atos e fatos econômicos do século
XVIII que permitam subsidiar a condução da economia nacional.

A restauração
A Casa dos Contos, nesses 220 anos de existência, sofreu diversas intervenções, a começar pelos
acréscimos de 1821 e 1844. Em 1928, com o desabamento do mirante, é introduzido no prédio concreto
armado bem como ocorreram substanciais modiﬁcações na construção.
Outra intervenção ocorre em 1947, com a diminuição do beiral da varanda. Durante a ocupação do
prédio pelos Correios e Telégrafos, inúmeras transformações internas ocorreram, como a transformação
de ala de cômodos em salão contínuo, banheiros adaptados em salas frontais, construção de novas paredes
e divisórias em salão térreo que anteriormente já tivera suas paredes originais demolidas.
EUGÊNIO FERRAZ
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Quadro pintado por Carlos Bracher, especialmente para o livro “A CASA DOS CONTOS DE OURO PRETO, Ensaio Histórico e Memória
da Restauração...”
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Com a saída dos Correios e a ocupação pela Prefeitura Municipal em 1970, novas obras são executadas, sem, contudo, maiores preocupações estruturais. Em 1873, ainda em adaptações para a Prefeitura,
descobre-se na sala nobre da casa, acima de rebaixamento, um forro original com pinturas então atribuídas a Athaíde.
A retomada pelo Ministério da Fazenda, em 1973, devolve ao casarão suas possíveis e até então
imagináveis características físicas originais, por meio de remoção de acréscimos recentes e intervenções
que descaracterizavam o prédio. Tais trabalhos, pela exigüidade de tempo não atingiram a parte estrutural
do monumento.
Finalmente, em 1983/4, em uma longa, completa e considerada exemplar restauração, o Ministério
da Fazenda retornou a Casa dos Contos à sua condição absolutamente original, pois na oportunidade
diversas descobertas foram efetuadas, resgatando o prédio às suas origens, bem como com a permanente
consultoria e acompanhamento do IPHAN, IEPHA/MG e CETEC/MG, empreendeu-se uma completíssima e eﬁcaz reestruturação e restauração madeireira, por meio de pioneiras técnicas aplicadas no
país em relação ao tratamento de madeiras. Todas as demais instalações, com destaque para as elétricas,
foram refeitas, de forma superdimensionada para a época, e ainda hoje mais que suﬁcientes, mesmo com
a introdução recente de equipamentos de informática e outros. Igualmente superdimensionadas foram as
proteções contra incêndio, por meio de diversos tipos de extintores espalhados pelo prédio, inclusive nos
forros sob telhados. Neste particular, a revitalização do Centro de Estudos do Ciclo do Ouro e da própria
Casa dos Contos, cujo início ocorre em 2004 prevê instalação de hidrantes especiais, detectores de fumaça
sem ﬁo, alarmes sem ﬁo e monitoramento por vídeo, de forma a aprimorar a segurança interna e também
a defesa do patrimônio físico do entorno.
O sucesso da restauração, referenciado na mídia e ressaltado em publicações técnicas, inclusive do
IPHAN, com seus inúmeros detalhes, pode bem ser visto em visita ao monumento e, em especial, no
recém lançado livro, que retrata os trabalhos, além da história do monumento, seus acervos e um passeio
por Ouro Preto.

CASA DOS CONTOS
Missão: “Preservar a memória econômico-fiscal
do Ciclo do Ouro, a arquitetura barroca e
promover as artes e a cultura nacional.”

EUGÊNIO FERRAZ
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Festas e religiosidade no cotidiano das
Minas Gerais: apontamentos, discussões e
a importância da preservação de um valioso
patrimônio dos distritos de Ouro Preto
ALEXANDRE BORIM, HILÁRIO FIGUEIREDO, JOSEANA COSTA,
PATRÍCIA PEREIRA, VIVIANE CORRADO

Preparem-se! As festas vão começar...

A

s manifestações festivas ocupam um lugar de destaque nas mais diferentes sociedades ao
longo da história. Ocasiões oportunas para se vivenciar o coletivo, as festas possibilitam inúmeras formas de sociabilidade, as quais se alternam entre os conﬂitos e as mediações sociais:
comemorações, protestos, reivindicações, cultos, aniversários, funerais, procissões, disputas, solidariedades... Esses e outros aspectos articulam-se à dimensão polifônica de signiﬁcados, cujas construções se
engendram a partir das múltiplas experiências humanas de se festejar.
De uma maneira geral, a sociabilidade consegue delinear as diversas relações cotidianas presentes
na nossa sociedade. O homem, quando se associa ao outro e desloca-se do seu estado de isolamento
para comungar o coletivo, abrolha estruturas sociais e políticas, as quais acabam por revelar diversidades
étnicas e culturais. Além disso, os atributos e signiﬁcados concebidos pela interação entre os diversos indivíduos podem traduzir múltiplos sentidos de um contexto histórico especíﬁco. No caso da sociabilidade
festiva, longe de ser uma mera e despretensiosa forma de se reunir diferentes pessoas, a mesma exige muita
atenção para que se desvendem algumas de suas características peculiares.
Em poucas palavras, pode-se aﬁrmar que as festas são um importante exercício de sociabilidade! Tal
assertiva consegue veicular-se aos estudos do ﬁlósofo e historiador Mikhail Bakhtin a respeito da “cultura
ALEXANDRE BORIM et al
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Elisa Martins da SILVEIRA. “Funeral Male”. Óleo sobre tela, 73 x 92 cm. Assinado. 1973.

popular” nos períodos da Idade Média e do Renascimento1. Para o autor, as festividades da época poderiam ser divididas em dois tipos principais: as oﬁciais e as populares. As primeiras reforçariam o próprio
regime em vigor, além de vangloriarem as desigualdades hierárquicas:
“A festa oﬁcial, às vezes mesmo contra as suas intenções, tendia a consagrar a estabilidade, a imutabilidade e a perenidade das regras que regiam o mundo: hierarquias, valores, normas e tabus religiosos,
políticos e morais correntes. A festa era triunfo de uma verdade pré-fabricada, vitoriosa, dominante, que
assumia a aparência de uma verdade eterna, imutável e peremptória.2”
Por outro lado, as manifestações tidas como populares seriam uma forma de aclamação dos valores
compartilhados na coletividade:
1
2

Cf. BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais.
Ibidem, p.8.
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“Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o triunfo de uma espécie de liberação temporária da
verdade dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas,
privilégios, regras e tabus. Era a autêntica festa do tempo, a do futuro, das alternâncias e renovações.
(...) todos eram iguais e onde reinava uma forma especial de contato livre e familiar entre indivíduos normalmente separados na vida cotidiana pelas barreiras intransponíveis da sua condição, sua
fortuna, seu emprego, idade e situação familiar.3”
Nesse sentido, os dois excertos transcritos da obra de Mikhail Bakhtin sinalizam para importantes
posicionamentos perante o momento festivo. Através dessas posturas signiﬁcadamente antagônicas, os
diferentes indivíduos poderiam colocar-se de forma a valorizar a multiplicidade de signiﬁcados presentes
nas festividades: para além de uma simples oposição entre proibido X permitido, importa valorizar as variadas possibilidades que a festa oferecia aos mais diversos sujeitos sociais, os quais oscilavam entre o seguir
ou não as normas pré-estabelecidas. Desse modo, mesmo as festas de caráter oﬁcial estariam suscetíveis
às diversas apropriações por parte dos indivíduos de uma comunidade.
Outro aspecto de fundamental importância para a compreensão das celebrações festivas reside na
problematização do conceito identidade. Análises precipitadas tendem a enquadrá-lo como um termo que
remete à unidade homogênea, aglutinando características veiculadas a uma pretensa origem imemorial. Tais
leituras mostram-se equivocadas, haja vista que são desconsideradas as transformações existentes no tempo
e no espaço, refutando qualquer dimensão histórica aos processos de construção das identidades culturais4.
Além disso, esses mecanismos de constituição identitária envolvem signiﬁcados nem sempre consensuais e
uniformes; nessa medida, a noção de identidade também abarca os conﬂitos, as contradições, os embates e
as tensões cotidianas, vislumbrando um complexo caleidoscópio das práticas humanas.
Retornando ao caso especíﬁco das festas, as mesmas revelam-se como momentos propícios para que
se fomentem variadas identidades. A simbologia da linguagem festiva, além da sociabilidade entre os
indivíduos possibilita a emersão de valores identitários que traduzem muito do viver cotidiano: as relações
entre os diferentes membros da comunidade; a identiﬁcação de cada um deles perante os signos coletivos; as diversas e conﬂitantes interpretações diante do mesmo momento celebrativo; e os sentimentos de
pertencimento constantemente evocados podem ser alguns dos aspectos presentes. Em resumo, as festas
conseguem suscitar instigantes problemáticas contemporâneas, sendo os conceitos de sociabilidade e de
identidade bons exemplos desse exercício reﬂexivo.

3
4

Ibidem, p.8-9.
Para uma discussão completa ver HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. São Paulo: DP&A.
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Festejos nas letras dos estudos contemporâneos:
Invariavelmente, as festas exigem atenções antes mesmo de se iniciarem; existem muitos preparativos para que as mesmas transcorram, o que acaba por ocasionar uma espécie de “atmosfera de
expectativas” entre os inúmeros sujeitos sociais. Colocação de enfeites e adornos, marcação de horários,
adequação dos espaços a serem utilizados, convocação dos convidados e estabelecimento de programações
são apenas algumas das medidas adotadas, as quais não deixam de ser viabilizadas ainda no interior do
próprio cotidiano. Ou seja, os festejos veiculam-se de maneira explícita às dinâmicas internas das vidas
sociais, fazendo parte das histórias e culturas das várias sociedades humanas.
Para além das ligações com a realidade cotidiana, as festividades são dotadas de suas próprias
especiﬁcidades. Nesse sentido, vale ressaltar a importância do olhar antropológico sobre essas manifestações, visto que esses estudos possibilitam vislumbrar aspectos que, num primeiro momento, não despertariam qualquer tipo de interesse para um observador menos atento. A ritualística da festa, o gestual, o
código de conduta e o comportamento coletivo tornam-se, portanto, alguns dos muitos quesitos a serem
esmiuçados pelos antropólogos e outros tipos de pesquisadores.
Feitas essas colocações iniciais, cabe problematizar em que medida podem ser elencadas algumas
justiﬁcativas para o estudo das festas. Atualmente, as mesmas revelam-se como importantes fragmentos
para compreensão das dinâmicas sociais, recebendo as qualiﬁcações de objetos de pesquisa e de instrumentos metodológicos das ciências humanas. Nas palavras da historiadora Beatriz Ricardina de Magalhães:
“Em síntese, sejam quais forem as manifestações festivas, elas fazem parte do quotidiano dos povos.
Se antes foram objeto do folclore e da etnograﬁa, hoje integram plenamente o campo da história sociocultural. Seu aparato, sua trajetória, o simbolismo de seus gestos, o engajamento dos povos são muitos
dos elementos merecedores de estudo mais aprofundado.5”
A passagem acima aponta para a necessidade de sublinharmos as festividades enquanto diferentes
formas de se vivenciar o cotidiano. Nesse sentido, as ponderações de outra pesquisadora6 servem como
complemento para o excerto transcrito: além de rechaçarmos a festa como algo singular, provida de uma
natureza mítica e atemporal, esse tipo de manifestação cultural pode revelar muitas das práticas, das linguagens e dos costumes das variadas sociedades.
Em conseqüência, as expressões lúdicas acabam sendo aspectos a serem problematizados como
objetos de estudo e, concomitantemente, como mecanismos de análise das dimensões particulares dos
5
6
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cultura e sociabilidade na América Portuguesa, p. 946.
Cf. CUNHA, Maria Clementina Pereira (Org.). Carnavais e outras f(r)estas: ensaios de história social da cultura, p. 11, 23.
BARROCO 19

grupos sociais, explicitando dessa forma o viés metodológico. Ademais, Maria Clementina Pereira Cunha
infere sobre a importância de se contextualizar historicamente as festas, visto que “elas têm – mesmo sob
uma aparente semelhança – dia, hora, lugar, sujeitos vários e predicados transitórios, signiﬁcados mutantes e
[inevitavelmente] polissêmicos, capazes de expressar a mudança e o movimento.7”
Especiﬁcadamente com relação ao conceito festa, muitas foram as alternativas teóricas apresentadas por consagrados intelectuais. Se por um lado, Durkheim deﬁne a mesma como um ato coletivo ritualizado e sagrado, típico das sociedades primitivas8, o psicanalista Freud antevê o momento festivo como
uma interrupção programada do cotidiano, como forma de viabilizar a emersão das tensões reprimidas9.
Já Mikhail Bakhtin vislumbra a festa como uma manifestação caracteristicamente popular, permeada pelo
riso, pela alegria, pelo grotesco e pela sátira10. Sem falar em Duvignaud, autor este que percebe os festejos
como a instauração do caos da natureza, numa espécie de subversão da ordem11.
Uma possibilidade interessante de se conceituar essa instigante expressão cultural consiste nos
apontamentos do estudioso Norberto Luiz Guarinello, mais precisamente no seu artigo intitulado “Festa,
Trabalho e Cotidiano12.” Além de ressalvar que o termo festa é bastante vago, podendo ser aplicado em
uma ampla gama de situações sociais concretas, o autor sinaliza que a própria deﬁnição do topônimo
simboliza as “diferentes interpretações do viver em sociedade13.” Ao abordar as tradicionais deﬁnições já existentes no meio intelectual – as quais foram sumarizadas rapidamente no parágrafo anterior – Guarinello
aﬁrma que estas não são simplesmente incorretas; muito pelo contrário, tais conceituações devem ser
compreendidas como incompletas e imperfeitas. Numa tentativa semelhante a dos clássicos, Norberto
Luiz acaba por sintetizar um possível conceito, mesmo tendo a consciência de seus limites:
“Festa é, portanto, sempre uma produção do cotidiano, uma ação coletiva, que se dá num tempo e
lugar definidos e especiais, implicando a concentração de afetos e emoções em torno de um objeto que
é celebrado e comemorado e cujo produto principal é a simbolização da unidade dos participantes na
esfera de uma determinada identidade. Festa é um ponto de confluência das ações sociais cujo fim é
a própria reunião ativa de seus participantes.14”
7
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Ibidem. p.12.
Cf. DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa.
Cf. FREUD, S. Totem e tabu.
Cf. BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais.
Cf. DUVIGNAUD, C. Fêtes et civilisations.
GUARINELLO, Norberto Luiz. Festa, Trabalho e Cotidiano. In: JANCSÓ, István & KANTOR, Íris (Orgs.) Festa: cultura
e sociabilidade na América Portuguesa.
Ibidem. p.970.
Ibidem. p.972.
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Nessa medida, as festas conseguem suscitar diversas problematizações no campo dos estudos acadêmicos: para além das deﬁnições construídas por alguns intelectuais, as quais não deixam de ter sua parcela
de contribuição, torna-se de suma importância que lancemos nossas atenções para as possíveis ligações
entre a religiosidade católica brasileira e alguns festejos ainda hoje celebrados. Em suma, serão privilegiadas as aproximações entre as esferas religiosas e festivas, valorizando um trânsito dinâmico entre ambas.
No entanto, interessa sublinhar que os traços católicos em nosso país caracterizam-se por serem
marcadamente plurais e, nesse sentido, torna-se necessário um recorte mais especíﬁco para o desenvolvimento do presente artigo. Para isso, o universo cultural mineiro será privilegiado, haja vista a extrema
riqueza das festas religiosas em Minas Gerais ao longo dos mais diferentes contextos históricos. Antes,
porém, realizaremos um rápido percurso para investigarmos alguns fragmentos da religião católica no
Brasil em um passado não muito longínquo...
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Catolicismo híbrido em meio às festas brasileiras:
A temporalidade emerge como ferramenta imprescindível para que se compreenda parte da dimensão festiva. Ao aproximarmos uma reﬂexão ancorada na relação passado-presente, os traços suscetíveis à
análise acabam por permear as noções de (des)continuidade, ruptura, permanência, mudança, tradição
e transformação. Aspectos estes que também constituem as várias facetas das festas, as quais se alternam
segundo os diferentes contextos históricos; em conseqüência, as festividades podem assumir variadas feições
no decorrer da história, reaﬁrmando antigos valores ou apontando para novas tendências.
Restringindo o olhar para a dinâmica colonial brasileira, importa valorizar algumas características presentes na sociedade daquela época. Os preceitos católicos, suas festas e princípios éticos foram
mecanismos fundamentais para a organização e o controle da vida cotidiana da Colônia. Em linhas
gerais, o catolicismo emergia como um sistema pretensamente poderoso e legítimo, sendo fundamental
a associação entre o Estado e a Igreja. Entretanto, isso não signiﬁcou uma convivência harmoniosa entre
essas duas esferas institucionais; muito pelo contrário, variados foram os conﬂitos e as tensões presentes
ao longo dessa convivência, tendo em vista as constantes disputas pelo poder diante dos membros sociais.
Tal problemática não será objeto de nossa análise, visto que a complexidade do assunto exigiria maiores
considerações que ultrapassariam os objetivos principais do presente artigo.
A difusão dos princípios religiosos caracterizou-se por ser incessante e intensa: a construção de
capelas e a adoção de um santo padroeiro ocorriam, praticamente, em todos os engenhos e até mesmo
faziam surgir novas cidades, geralmente cultuando o nome do santo. A importância da religiosidade era
tão nítida que o espaço da igreja era também o local da sociabilidade e do “mexerico”. Segundo a estudiosa
Léa Freitas Perez:
“Era durante a missa, ou após, nas sacristias, que as carolas faziam a crônica dos eventos quotidianos:
casamentos, falecimentos, traições... que os patriarcas conversavam sobre os últimos eventos políticos
ou as colheitas e faziam suas conspirações15”.
As festas religiosas tiveram grande destaque na vida social das diversas localidades durante o período colonial, revelando sinais da força do catolicismo existente. No que toca especiﬁcadamente a esses
tipos de manifestações, quatro eram as procissões anuais e obrigatórias: São Sebastião (janeiro), Corpus
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PEREZ, Léa Freitas. Breves notas e reflexões sobre a religiosidade brasileira. In: Brasil 500 anos. Belo Horizonte:
Imprensa Oficial dos Poderes do Estado, p.10.
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Christi (maio ou junho), Visitação (julho) e Anjo da Guarda (julho); a de São Francisco de Borgia, protetor do Reino, foi acrescida tempos depois. Dentre os santos mais populares destacavam-se Santo Antônio,
São Pedro, São Gonçalo do Amarante, Imaculada Conceição, São Jorge, São Sebastião, São João, Nossa
Senhora do Rosário, São Benedito e todos os protetores da fecundidade e do casamento 16.
Gilberto Freyre descreve, categoricamente, a articulação entre a religião e as formas de organização
social no Brasil:
“Verificou-se entre nós uma profunda confraternização de valores e de sentimentos. Predominantemente
coletivistas, os vindos das senzalas; puxando para o individualismo e para o privatismo, os das casasgrandes. Confraternização que dificilmente se teria realizado se outro tipo de cristianismo tivesse
dominado a formação social do Brasil; um tipo mais clerical, mais ascético, mais ortodoxo; calvinista ou rigidamente católico; diverso da religião doce, doméstica, de relações quase de família entre
os santos e os homens, que das capelas patriarcais das casas-grandes, das igrejas sempre em festas
– batizados, casamentos, ‘festas de bandeira’ de santos, crismas, novenas – presidiu o desenvolvimento
social brasileiro. Cristianismo doméstico, lírico, festivo, de santos compadres, de santas comadres dos
homens, de Nossas Senhoras madrinhas dos meninos17”.
Relação esta fortemente estreita, a partir da qual os santos eram considerados como membros da
família, recebendo tratamentos como tal e participando da vida íntima domiciliar. As festas conﬁguravam-se, pois, como articuladoras desses diversos segmentos sociais, aglutinando pessoas em meio a sentimentos, sensações e signiﬁcados que poderiam emanar.
Ademais, interessante perceber os traços marcadamente plurais do catolicismo brasileiro assinalados
por Gilberto Freyre: o hibridismo revelou-se, dentre outras formas, na dinamicidade corpórea dos ritos
africanos, bem como na maleabilidade adaptativa do catolicismo português. Tais características acabam
por garantir a emergência de um vasto universo de representações, através das quais pode ser vislumbrada uma rica miríade de práticas culturais. Nesse sentido, os diversos atores sociais – sejam estes negros,
brancos ou mestiços – ao se expressarem através dos ritos festivos religiosos, não deixaram de imprimir
novos e (im)previsíveis sentidos à cultura nacional.
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Breve percurso pela religiosidade mineira
Após essas considerações gerais, cabe ressaltar alguns traços peculiares da história de Minas Gerais.
De forma sintética, apontam-se o descobrimento e a exploração das riquezas minerais – no início do
século XVIII, com a vinda de inúmeros sujeitos das mais diversas partes da Colônia – como os principais
precursores do surgimento dos primeiros núcleos urbanos da antiga Capitania. Não por menos, a Coroa
Lusitana instalou na região das minas seu respectivo poder administrativo, na tentativa de um rígido
controle ﬁscal da nova população, contando ainda com a colaboração das elites locais em troca de privilégios, cargos públicos e concessões. Nessa época, já se veriﬁcava uma evidente estratiﬁcação da sociedade
colonial mineira, fato que não descartava a possível emergência de alguns atores históricos como as negras
forras e os ex-escravos.
A inﬂuência portuguesa não se focava somente no controle ﬁscal, como também passou a estabelecer algumas diretrizes da religiosidade local; veriﬁca-se nesse período uma certa subordinação da Igreja
para com os desígnios governamentais. Nas palavras sintetizadoras do historiador Caio Boschi: “A Coroa
era quem estabelecia as diretrizes da ação da Igreja, transformando a evangelização num assunto de estado,
isto é, a utilização da igreja como instrumento da conquista18”. Dessa forma, o clero secular restringia-se,
muitas vezes, às celebrações de alguns sacramentos em datas especíﬁcas como os batismos, as missas, as
comunhões e os casamentos, sendo pouco expressivo no processo de uma evangelização mais sistemática.
Além disso, deve-se ressaltar a proibição da entrada e da ﬁxação das ordens religiosas em Minas Gerais
pelo Estado português, fato este que contribuiu para a emersão das atividades dos leigos.
As associações veiculadas aos órgãos oﬁciais do clero, apesar de teoricamente mais preparadas para
a disseminação do catolicismo, não atingiam o número esperado de ﬁéis, o que acabava por conceder aos
leigos a função de “maiores agentes do catolicismo barroco, repleto de sobrevivências pagãs, com seu politeísmo
disfarçado, superstições e feitiços, que atraíam muitos negros, facilitando sua adesão e paralela transformação19”. Especialmente em Minas Gerais, as práticas de cunho religioso foram garantidas com o estabelecimento das corporações leigas, por meio das Irmandades, Confrarias e Ordens Terceiras, surgidas ainda
nos setecentos. Tais organizações20 incentivavam a devoção a um santo protetor e se mobilizavam para
reunir os fundos necessários para a assistência aos irmãos, como auxílio na doença, invalidez e morte. Os
dias das festas eram os momentos solenes da distribuição dos benefícios e da caridade; ademais, foram as
Irmandades as responsáveis pela construção das primeiras capelas e templos católicos.
18
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BOSCHI, Caio. Os Leigos e o Poder: irmandades leigas e política colonizadora em Minas Gerais, p.61.
ABREU, Martha. O Império do Divino: festas religiosas e cultura popular no Rio de Janeiro, 1830-1900, p.36.
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Adotando como perspectiva a temporalidade da longa duração, pode-se perceber que as referidas
associações, ainda hoje, tentam cumprir uma função similar às promoções das festas e dos rituais religiosos coloniais. Apesar de resguardadas as peculiaridades de cada contexto histórico, não se deve negligenciar que as irmandades mineiras permanecem como importantes referenciais para a multifacetada cultura
barroca. Tal tipo de organização religiosa consegue mostrar-se como um aspecto plural da dimensão
cotidiana, pois “além de expressar uma religiosidade popular, reforça a hegemonia social da Igreja, o poder
político de seus organizadores e a explosão do espírito lúdico oriundo da sociedade mineradora21”.
A religião católica em Minas Gerais, principalmente pela menor inﬂuência institucional da Igreja,
caracterizou-se por apresentar aspectos emocionais e lúdicos, os quais eram expressos pelos cultos aos
santos e pelos atos externos de fé – como exemplos citam-se as procissões e as festas. Além disso, essas
manifestações recorriam à linguagem teatral e espetacular do barroco, com uma visualidade do tipo pomposa e excêntrica: muitas dessas práticas apontavam para um signiﬁcativo hibridismo cultural, acabando
por envolver inﬂuências portuguesas, indígenas e negras.
Nesse sentido, as festividades religiosas assumiam contornos múltiplos, conseguindo aglutinar variados membros da sociedade colonial, mesmo que se mantivessem inalteradas as estruturas hierárquicas da
época. Em outras palavras, a dimensão da festa possibilitava outras formas de se vivenciar coletivamente
os ritos religiosos, não obstante a permanência das condições sócio-econômicas de cada indivíduo no
meio social. Entretanto, conforme mencionamos anteriormente, as apropriações dos momentos festivos
alternavam-se diante dos muitos sujeitos históricos, apresentando diferentes possibilidades para a apreensão dos seus respectivos signiﬁcados. Estes últimos, muitas das vezes:
“...costumavam confundir as práticas sagradas com as profanas, tanto nas comemorações externas
como nas que eram realizadas dentro das igrejas. Além das missas com músicas mundanas, sermões,
te-déuns, novenas e procissões, eram partes importantes as danças, coretos, fogos de artifício e barracas
de comidas e bebidas. Na maioria delas a população escrava e negra não perdia a oportunidade para
mostrar suas músicas, danças e batuques22.”
Apesar do excerto acima se referir ao contexto especíﬁco da Capitania do Rio de Janeiro no século XIX, não se pode descartar algumas similitudes com o panorama das regiões mineradoras em um
momento anterior. Mesmo porque Minas Gerais funcionava como espécie de pólo aglutinador, recebendo
21
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grandes ﬂuxos populacionais da Colônia, inclusive da região litorânea ﬂuminense. Dessa forma, o trânsito cultural existente entre as referidas Capitanias acabava por revelar uma singular riqueza em meio às
manifestações religiosas, as quais não deixavam de traduzir as permanências das práticas culturais e das
tradições históricas.
Ainda com relação ao já mencionado sincretismo brasileiro, cujas características alternavam-se diferentemente nas diversas partes do país, a antropóloga Léa Freitas Perez discorre que:
“O nosso sincretismo liga-se diretamente a uma forma peculiar de religiosidade, carnal, festiva,
espetacular, que nos faz encontrar o barroco, não em sua dimensão de arte, mas de estilo de vida ou,
dizendo de modo mais preciso, de atitude, de estético-ética.23”
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Dentro deste panorama, as festas mineiras coloniais expressavam uma sociedade que exaltava o
espetáculo, o encantamento, o movimento e a alegria em meio à mistura dos códigos das diversas etnias e
culturas. Longe de querer sintetizar a história do Brasil no microcosmo de Minas Gerais, pode-se inferir
que as características barrocas retomam muitas das particularidades ressaltadas pelos estudos de Gilberto
Freyre. E, muito mais do que isso, os festejos mineiros se apropriaram das inúmeras possibilidades presentes no universo cultural colonial, (re)inventando práticas que ainda permanecem no imaginário coletivo
da sociedade atual.

Espaços coletivos: palco para as festas nos distritos ouro-pretanos
Após um breve percurso pelas referências teóricas da festa e de outros conceitos como sociabilidade e identidade, além das considerações a respeito do catolicismo brasileiro e da religiosidade
mineira, nada melhor do que adentrarmos nesse universo múltiplo de representações simbolizado por
Minas Gerais. Tendo como referência a permanência de alguns fragmentos do passado na nossa contemporaneidade, tomaremos como ponto de partida a aﬁrmação popular de que “não há em Minas um
dia em que não esteja ocorrendo uma grande festa celebrativa de suas tradições”. E, nesse sentido,
o município de Ouro Preto emerge como um dos grandes ícones desses traços festivos religiosos, os
quais ainda revelam fragmentos dos tempos coloniais.
Contudo, nosso olhar não estará voltado para as peculiaridades da sede da antiga capital
mineira; privilegiaremos como recorte os espaços referentes aos distritos e povoados ouro-pretanos.
Isso porque tais localidades foram, na maioria das vezes, “esquecidas” pela sociedade contemporânea, seja através do senso comum ou dos estudos acadêmicos24. Nessa medida, o redimensionamento
das festas religiosas nesses locais contribui para que a memória coletiva seja constantemente recriada
e reconstruída, em um tipo de processo que valoriza as identidades estabelecidas entre os mais variados indivíduos e as festividades atuais.
De uma maneira geral, os distritos e povoados ouro-pretanos ainda abrigam intricadas celebrações
religiosas, as quais derivam da mescla singular entre o catolicismo português e as religiões africanas. Tais
24

370

Esses tipos de posturas veiculam-se, em grande parte, à crise econômica que se instalou na região a partir do século XIX: com
a queda da produtividade aurífera, ocorreram significativas mudanças no município de Ouro Preto. Outras alternativas foram
buscadas e, através da atração de empresas mineradoras, a economia voltou a ser aquecida, mas os recursos eram na maioria
das vezes empregados no distrito sede. O desenvolvimento de projetos na área de turismo e a consolidação de importantes
instituições de ensino como a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) também vieram somar benefícios restritos, em sua
maioria, à área urbana. Já a situação dos distritos caracterizou-se por ser diferente, uma vez que essas localidades enfrentam
muitas dificuldades, tendo em vista os baixos investimentos dos poderes públicos e da iniciativa privada.
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eventos festivos, repletos de rememorações e contemporaneidade, adotam o sítio como palco e assinalam
no cotidiano momentos extremamente reveladores do espaço urbano. Espaço este que se desvenda ao ser
especialmente preparado para os eventos: as igrejas recebem ornamentos especiais, as ruas ganham colorido, as casas se enfeitam na sua simplicidade...
O lugar público torna-se mais bonito para os que nele moram e para aqueles que chegam para a
festa; cada sujeito social, visitante ou visitado, tem seu papel a cumprir, participando das comemorações dos grupos vizinhos ou oferecendo os festejos. Para a grande maioria dos anﬁtriões, talvez seja este
o momento mais aguardado do ano! Além disso, a temporalidade festiva vislumbra a possibilidade da
renovação das crenças religiosas, sendo também a ocasião do baile, do encontro, das conversas. Ou seja,
conforme citamos anteriormente, práticas religiosas e profanas se fundem em um universo mágico de
representações...
O entusiasmo com que se referem às suas tradições e esperam pelas mesmas traduzem a importância
atribuída pelos moradores de Ouro Preto a essas experiências, as quais lhes conferem orgulho e elevam suas
respectivas auto-estimas. E é a mobilização da comunidade que contribui para a inserção das práticas festivas
na vida social, tornando-as valores vivos e duradouros. Festas como as de Santo Antônio, ou a veneração a
Nossa Senhora dos Prazeres, ou mesmo as homenagens a Sant’Ana e Santa Quitéria são ocasiões diferenciadas de sociabilidade que envolvem práticas especíﬁcas: regras para distribuição de papéis, a preparação
e o consumo de comidas e bebidas especiais, a produção de um vestuário característico, o uso de objetos
peculiares, a execução de músicas, orações e danças exclusivas. Enﬁm, são episódios que reúnem gerações,
classes sociais, etnias... São acontecimentos que integram a vida social e religiosa da localidade!
Tais atividades participam ativamente da produção de sentidos especíﬁcos de lugar e territórios: estes
últimos, quando reconhecidos, conseguem aﬁrmar o apego dos indivíduos aos espaços coletivos, visto
que os sujeitos experimentam-nos como seus e se sentem parte deles, assegurando suas responsabilidades
e direitos de cidadãos. Logo, as manifestações culturais demarcam o espaço como elemento compositor
da cidadania, a qual se faz prescrita “em cada ato da vida social, em cada passo na rua, em cada gesto de
acolhida aos visitantes25.”
Assim, os largos das pequenas capelas dos distritos ouro-pretanos – ediﬁcações que implantadas em
posição de destaque, dominam a paisagem e organizam aquelas porções dos sítios urbanos – ganham,
durante as celebrações, a função da convivialidade coletiva. Ademais, pode-se inferir que uma nova
dimensão da vida cotidiana acaba por se explicitar nessas festas religiosas: a qualidade de abrigo da
experiência de cidadania, cujos princípios dialogam com os elementos instigantes da sociabilidade e da
identidade.
25

ÁVILA, Affonso et al. Guia do Município de Ouro Preto - Cidade Cidadania [Copião]. Belo Horizonte: s/e, p.6. [Arquivo da
Secretaria Municipal de Cultura de Ouro Preto].
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Marie NIVOULIES DE PIERREFORT. “Quermesse no adro da Igreja da Glória”. Óleo sobre tela, 62 x 95 cm. Assinado.

No que toca especiﬁcadamente ao conceito de identidade, o qual já foi abordado na parte incial do
presente artigo, o estudioso Stuart Hall nos acrescenta que:
“As sociedades modernas não têm nenhum centro, nenhum princípio articulador ou organizador
único e não se desenvolvem de acordo com o desdobramento de uma causa ou lei.(...) são atravessadas
por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes posições de
sujeitos .26”

26
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HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. São Paulo: DP&A, p.16.
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Em linhas gerias, o autor defende o argumento de que as sociedades sofreram rupturas constantes e que novas identidades surgem a todo instante, desconstruindo a noção identitária de algo
sempre estável. Essa versão torna-se ainda mais plausível se reﬂetirmos quanto à rapidez das mudanças ocorridas nas práticas cotidianas, principalmente em conseqüência do contato com informações
cada vez mais abundantes e disponíveis, o que acaba por alterar o caráter de hábitos, festas, rituais,
saberes e fazeres.
A recorrente expressão “crise de identidade” fortaleceu-se fundamentada a partir dessas transformações oriundas do mundo moderno. Durante os variados contextos históricos, os indivíduos
conseguiam localizar-se socialmente calcados em sólidas referências. Retornando a Stuart Hall, com
a fragmentação das referidas ancoragens, a identidade individual acaba sendo abalada, descentrando
o homem de si mesmo e do seu lugar no mundo sócio-cultural.
Entretanto, cabe sublinhar que as manifestações culturais são valores vivos, constantemente produzidos e reelaborados pelos membros sociais que singularizam os espaços simbólicos. Dessa forma, as
contribuições recebidas ao longo do tempo vêm atuar positivamente, desde que exista um reconhecimento dos valores das várias partes desse conjunto de representações. Assim sendo, mesmo em um contexto
geral de fragmentações sociais, o indivíduo consegue tecer sua identidade: tomando como exemplo as
festas, podemos perceber que, através das mesmas, os múltiplos sujeitos se reconhecem enquanto atores
históricos. Celebrar o espaço público, bem como exaltar a vida em comunidade podem se tornar, pois,
instrumentos importantes para que os diferentes membros sociais se oponham à individualidade e ao
isolamento gerados pela vida moderna.

Inventariando as práticas festivas
Uma vez instrumentos de cidadania, as manifestações culturais brasileiras guiam as transformações
do espaço urbano, inibindo a descaracterização e a exclusão dos moradores locais ocasionados por interesses
econômicos. Preservar o patrimônio cultural signiﬁca, também, garantir a inserção das tradições na modernidade! Para tal intento, torna-se necessário conhecê-lo por meio de inventários e pesquisas realizados em
parceria com as comunidades; um inventário de bens culturais como as festas, por exemplo, deve investigar
quais os valores da cultura local se destacam, possibilitando o conhecimento das suas respectivas diversidades.
Em suma, inventariar consiste em um processo de construção das múltiplas identidades, tendo como referencial as dinâmicas espaço-temporais: nesse sentido, a noção de patrimônio ganha traços de historicidade,
revelando permanências, transformações, mudanças e preservações diante dos variados contextos sociais.
Nos idos de 1930, início do pensamento sobre patrimônio no Brasil, Mário de Andrade já apontava
para a riqueza das manifestações culturais brasileiras, tanto “eruditas” quanto “populares”, aﬁrmando que
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não bastava manter prédios, esculturas e quadros se as tradições, responsáveis pela atribuição de sentidos
a tais objetos, não fossem também preservadas27. Posteriormente, já na década de 80, a Constituição
Federal Brasileira28 incorporou uma visão antropológica e mais democrática dos bens culturais e da dinâmica cultural, incluindo o termo “imaterial” na deﬁnição de patrimônio. Entretanto, somente a partir
dos anos 90, iniciam-se as primeiras experiências-piloto de inventário, formalizadas a partir do ano 2000,
com o Decreto Federal nº 3551 e com a criação do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Desse
modo, conclui-se que tanto os métodos de investigação quanto as tentativas de proteção do patrimônio
dito “imaterial29” no Brasil são ainda recentes e, por isso, ainda interinas.
Segundo as reﬂexões de Cecília Londres acerca da experiência do CNRC (Centro Nacional de
Referência Cultural)30, as pesquisas e documentações de diversos bens culturais - como as festas, a cerâmica, a tecelagem e o trançado indígena - realizadas por essa instituição, vieram mostrar “a impossibilidade
de se reduzir diferentes atividades a um único modelo de interpretação31”. Além disso, constatou-se que cada
uma dessas expressões tem sua dinâmica especíﬁca: uma perspectiva oposta à visão clássica dos folcloristas,
os quais interpretam as manifestações da cultura popular “a partir de uma noção mítica do tempo, enfatizando o seu caráter repetitivo, opondo tradição à mudança32”.

27

28
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Em 1936, o escritor Mário de Andrade entregou ao então ministro Gustavo Capanema o anteprojeto de criação do SPHAN
– Serviço de Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (embrião do hoje Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - IPHAN).
No seu artigo nº 216: “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira”.
O termo “imaterial” é muitas vezes considerado redutor e excludente, tendo em vista as variadas formas de expressão material
dessas referências culturais. Para evitar as imprecisões inerentes à noção de Patrimônio “Imaterial”, alguns institutos e órgãos
de pesquisa (ex: IPHAN ou PBH) têm-no substituído por “Processual”, a partir da concepção de que tais referências passam
por constantes processos de recriação coletiva. A UNESCO adota a expressão “intangível” e, ainda, podemos encontrar
os termos Patrimônio “vivo” ou “afetivo” veiculados em alguns artigos e periódicos, bem como em textos literários e nos
noticiários dos veículos de comunicação.
A noção de valorização do patrimônio imaterial, instituída por Mário de Andrade, foi retomada nos anos 70 pelo Centro
Nacional de Referências Culturais, que definia como seu objetivo “o traçado de um sistema referencial básico para a descrição
e análise da dinâmica cultural brasileira”.Ver FONSECA, Maria Cecilia Londres. Referências Culturais: Base Para Novas
Políticas de Patrimônio. In: Inventário nacional de referências culturais: manual de aplicação, p.11,21.
Ibidem. p.18.
Ibidem. p.18.
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Em uma posição semelhante da autora citada anteriormente, Aloísio de Magalhães analisa o artesanato:
“...artesanato é a tecnologia de ponta de um contexto em determinado processo histórico. (...) Então,
o artesanato é um momento da trajetória, e não uma coisa estática. A política paternalista de dizer
que o artesanato deve permanecer como tal é uma política errada; culturalmente é impositiva porque
somos nós, de um nível cultural, que apreciamos aquele objeto pelas suas características, gostaríamos
que ele ficasse ali..33”
Sob tal perspectiva, um inventário de festas religiosas não deve buscar uma forma anterior ou original e, portanto, melhor ou verdadeira dessa manifestação cultural. Parte-se do princípio de que os bens
culturais estão inseridos nos processos de recriação e adaptação ao seu novo tempo, incluindo aí uma
dinâmica que pressupõe transformações.
Enquanto instrumento sensível às dinâmicas das realidades consideradas, o inventário não consiste
em um instrumento neutro de pesquisa: situa-se como forma de intervenção, na medida em que gera
demandas sociais e arrisca cristalizar impressões e descrições relativas aos bens inventariados; mais ainda,
intervém uma vez que existe pela necessidade de inclusão e da constituição de cidadania. Tais estudos
minuciosos devem, portanto, apreender os sentidos atribuídos pelos moradores ao patrimônio cultural
com o objetivo de orientar o planejamento de futuras intervenções. Assim sendo, muito mais que catalogar e armazenar informações relativas a determinadas tradições, inventariar é estimular a vida e a perpetuidade dessas práticas sociais, valorizando a história, as raízes, o apego ao lugar e a vida em comunidade.
No caso especíﬁco dos distritos e povoados ouro-pretanos, um inventário das festas religiosas sinaliza
para a importância de valorizarmos as mesmas como manifestações singulares da história viva dessas localidades. Longe de defender uma política pública que direcione os anseios daquelas comunidades, devemos
apontar para ações capazes de compreenderem as noções dinâmicas de patrimônio cultural: identidade,
hibridismo, sociabilidade, permanências históricas, religiosidade, traços profanos, criatividade... Esses e
outros elementos podem nortear um caminho viável a ser percorrido; trilhas estas que construirão um
conjunto múltiplo de representações, resgatando os muitos traços das festas religiosas brasileiras.
Ao mergulharmos no universo simbólico das práticas festivas dos distritos de Ouro Preto, poderemos perceber que os diferentes indivíduos e grupos sociais ainda conseguem tecer intricadas redes de
sociabilidade. Relacionamentos estes que – não obstante aos processos de fragmentação do mundo con-

33

Ibidem. p.18. Apud MAGALHÃES, Aloísio. E Triunfo? Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Brasília: FNPM, 1985, p. 172.
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temporâneo, aliados à considerável crise econômica que se instalou nessas localidades – traduzem muito
do viver coletivo! Nessa medida, as festas religiosas tornam-se espécies de alegorias da vida cotidiana, cujos
signiﬁcados continuam em um constante processo de (re)criação identitária: crenças, emoções, alegria,
promessas, respeito, agradecimentos, solidariedade... Essas são algumas das experiências compartilhadas
por esses anônimos atores que, de uma maneira especial e singular, constroem cotidianamente as nossas
histórias. Essas últimas, na medida em que incorporam todo o espírito lúdico e mágico das festividades,
passam a enxergar nossas vidas de uma forma muito mais viva e criativa... Eis, portanto, um simples
motivo para se festejar...

Rosina BECKER do Valle. “A Natividade e os Três Reis Magos”.
Óleo sobre tela, 80 x 70 cm. Assinado. 1998.
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Conjunto Governador Kubitschek
O simbólico ‘JK’
Utopia de uma sociedade em constante renovação
ADRIANO LANA

...Oscar nos ensina que a beleza é leve.
Ferreira Gullar

Apresentação

O

tema desta pesquisa é balizado por um sobrevôo e alguns rasantes no contexto de um Graf
Zepellin. Não atendo a uma estrutura acadêmica rígida, mas, sim, na tentativa de elucidar e
destacar o objeto em estudo. Saciar a curiosidade, uma intensa e incessante procura por documentos, iconograﬁas, empilhamentos de idéias. Livros que parecem perdidos em arquivos, bibliotecas a
espera de suas páginas serem manuseadas e eliminadas camadas e camadas de poeira, mofo. Quase um
exercício de estratigraﬁa, até atingir o nível desejado ou o que seja possível ser, neste momento, desvendado. Mesmo, tratando-se de um assunto ainda recente comparado com as abordagens desta revista
que amplia o seu enfoque a maiores horizontes. Horizontes que, muitas vezes próximos, mantêm-se
despercebidos por muitos de nós.
Textos de vertentes variadas e distantes cronologicamente foram agrupados, concatenados e carreados para alicerçar a amplitude histórica dos fatos, numa estrutura linear e sob um olhar direcionado.
Trata-se de um repertório inesgotável: o Conjunto Governador Kubitschek, Belo Horizonte – MG. Uma
ediﬁcação de grande polêmica desde a sua construção até os dias de hoje. Idealizado, em 1951, pelo
Governador Juscelino Kubitschek de Oliveira e projeto do arquiteto Oscar Niemeyer e cálculo estrutural
do engenheiro Joaquim Cardozo.
ADRIANO LANA
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Vista Aérea da Praça Raul Soares em Belo Horizonte – MG. Década 1950/1970. S/A. Fonte: Arquivo Público Mineiro – APM – Notação MM052(01)

Um grande empreendimento de rico valor arquitetônico, construído por uma complexa e intrigante contextura histórica, sociológica. Verticalização inimaginável em uma Belo Horizonte de paisagem
horizontal, cuja estrutura urbana era de apenas 54 anos, projetada por uma Comissão Construtora para
a Nova Capital.
Belo Horizonte, uma cidade que surgiu no início do século XVIII, como Curral d’El-Rey, tem uma
formação peculiar entre as cidades mineiras, pois não foi palco da extração de ouro. E teve um destino
traçado por um espírito positivista, de modernidade - renovação e sobreposição de épocas.
Aarão Reis e posteriormente Francisco de Paula Bicalho dirigiram a execução do traçado da planta
da cidade. O discurso favorável à modernização baseava-se em: higienismo, racionalidade do traçado
urbano, centralidade administrativa e territorial, redes de comunicações e comércio.
A planta de Belo Horizonte é marcada por uma rígida malha de ruas e avenidas na área central
da antiga Curral d’El Rei. No plano da cidade, foram delimitadas as áreas urbana, suburbana e rural.
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Na zona urbana, o traçado é regular. Um traçado xadrez em que a geometria assimilou dois sistemas
sobrepostos: um quadriculado e outro diagonal, ambos inscritos em uma avenida de Contorno. Essa avenida atua como divisor da zona urbana, centro administrativo e a zona suburbana, destinada às chácaras
e ocupação dos operários.
A Nova Capital foi construída sobre o arraial de Belo Horizonte desconsiderando o quê ali antes
existia e até mesmo a topograﬁa. Houve não só alterações físicas do local, mas uma tentativa de eliminar
as tradições históricas, dando vazão ao espírito positivista republicano.

Foto Aérea – Praça Raul
Soares. Inserção do CJK
na malha urbana. Fonte:
Instituto de Geociências
Aplicadas – IGA – Foto
de 1989.
ADRIANO LANA
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É de número residual as ediﬁcações que documentam a urbe do XVIII e extinta no XIX. Como
exemplo, Fazenda Velha ou Fazenda do Leitão (atual Museu Abílio Barreto).
As primeiras construções também foram deﬁnidas pela Comissão Construtora: ediﬁcações ecléticas
com inﬂuência neoclássica e feições francesas. As casas também tiveram unidade tipológica: elementos
neoclássicos, com platibanda adornada em baixo relevo – motivos clássicos e alusivos à República. As
ediﬁcações de maior porte, em sua maioria, receberam peças metálicas pré-fabricadas e em série: escadas, painéis, balcões, grades, cúpulas. O uso de elementos metálicos oferece facilidade de importação,
transporte e montagem.
Nos anos 10, há o predomínio dessa unidade tipológica deﬁnida pela Comissão Construtora. Os
anos 20 dão início a uma variação dos estilos arquitetônicos. A capital consolida-se nos anos 30 e, nos
anos 40, a arquitetura ganha traços modernos, enquanto nos anos 50, têm-se o desenvolvimento da
indústria e a inﬂuência do estilo de vida americano.
Em 1951, é idealizado o Conjunto Governador Kubitscheck – CJK – na Praça Raul Soares, como
já foi dito, ﬁgurado pelo Governador Juscelino Kubitschek, pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo
engenheiro Joaquim Cardozo. O impacto do empreendimento – ousadia do idealizador, do arquiteto
e do engenheiro – ainda hoje reverbera em um conceito pré-concebido. As parcerias que iniciam em
Pampulha – 1942 – têm no CJK período de grandes diﬁculdades, decepções e virtuosismo. Virtuosismo
que perpassa pelo polêmico ‘JK’, metonímia síntese da nova forma de morar, e o triunfo em outra capital, Brasília. Tessitura de uma trama alinhavada por convergência de idéias e ideais em que o limite é o
espaço denotado em realidade.
Meu interesse pelo ‘JK’ é de longos tempos, quando, admirado ﬁquei, ao ver os pilares ‘W’ de escala
monumental como o próprio edifício que eles sustentam. Uma empatia de primeiro instante, assim como
declaro ter pelas idiossincrasias da arquitetura niemeyeriana. Não vou me ater a apontar defeitos, criticar
de forma depreciativa uma obra inacabada que teve o projeto original descaracterizado. E, sim, por essa
obra ainda não consagrada, homenagear o arquiteto.
Atualmente, há a tentativa em restaurar o Condomínio Conjunto Kubitschek. Tarefa difícil pelo
porte da ‘cidade vertical’, mas, possível devido à admiração dos moradores por aqueles dois prismas
retangulares que se articulam de forma simples, impositiva e num ‘barroquismo’ imperam na paisagem
belo-horizontina. Mas, isso demanda tempo. E, tempo, o edifício ‘JK’ ainda tem. Tempo esse capaz de
apagar estigmas e oferecer um olhar menos restritivo.
Um ensaio, uma tentativa de elucidar ou ampliar o panorama visual no qual o ‘JK’ está inscrito. Um
referencial do imaginário coletivo na paisagem urbana de BH, tônica de uma utópica sociedade a qual a
arquitetura não modiﬁca.
E, sem grandes pretensões, “barrocamente”, apresento o instigante Conjunto Governador
Kubitschek, o ‘JK’.
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Conjunto Governador Kubitschek - 0 ‘JK’
Contexto histórico
Belo Horizonte, em grande crescimento e grande demanda de áreas habitacionais. Um hotel seria
um empreendimento de bom investimento, de retorno ﬁnanceiro. O empresário mineiro Joaquim Rolla
sugere ao Governador Juscelino Kubitschek a construção de um conjunto de apartamentos em uma área
valorizada da cidade. Que, por sua vez, tratava-se de um terreno que pertencia ao Estado, lindeiro à praça
Raul Soares.
Para o governador, essa proposta soa como um marco monumental de sua administração. Assim
como, quando prefeito, Pampulha exerce esse papel.
Não houve concorrência pública, foi alegado que o valor do terreno seria pago em frações ideais
de área construída destinadas a órgãos públicos. E, em 11 de novembro de 1951, o governador solicita
permissão à Assembléia Legislativa para a implementação do Conjunto Governador Kubitschek.
Palavras do Governador:
Uma obra monumental, símbolo de progresso e fator de desenvolvimento, verdadeiro marco de civilização a ser plantado no coração da capital que mais se desenvolve no Brasil1.
Niemeyer é convidado a assinar o projeto arquitetônico:
Vim a Belo Horizonte de fato a chamado do Governador Juscelino Kubitschek (...) a fim de estudar diversos assuntos ligados a minha profissão. Um deles se refere ao hotel que o governo pretende
construir nesta capital e que será um hotel moderno e provido de todo o conforto. (...) Aliás, o
governador Juscelino Kubitschek, que dez anos atrás construiu Pampulha, hoje só pode desejar coisa
mais avançada2.
O CJK foi ediﬁcado através do consórcio formado pelas ﬁrmas Wady Simão, Cia. Alcasan
Construtora, Construtora Rabello Ltda., Construtora Adersy Ltda. e incorporação, do já referido,
Joaquim Rolla.
1

CORDEIRO, Renato Caporali; PENNA, Lourival Caporali; PIMENTEL, Thaís Cougo. Conjunto JK: Estrutura de uma
utopia urbana. Projeto. SP, edição 81, nov. 1985, p. 131.
2
Niemeyer encarregado de novas obras pelo governo. Edifício de linhas avançadas. Estado de Minas, BH, 19.05.1951, ano XXIV,
nº 9.635, p.3.
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Niemeyer elabora o projeto prevendo somente a construção do bloco A, com 25 andares e 647 apartamentos. Trata-se de um bloco mais horizontal com quase 100 metros de extensão rasgando de lado a
lado um único quarteirão do traçado de linhas ortogonais do engenheiro Aarão Reis. Permitindo, assim,
uma vista privilegiada da avenida Olegário Maciel.
Foi previsto um sub-solo com garagem, uma estação rodoviária para Belo Horizonte, mercado, padaria, salão de beleza, barbearia, lavanderia, restaurante popular. Circundando o bloco, uma grande área
ajardinada, vestíbulo, serviços postais e telegráﬁcos, agências bancárias e de turismo, lojas especializadas,
boate, praça de esportes com piscina e um Museu de Arte para Belo Horizonte.

Fonte: PAPADAKI, Stamo. Oscar Niemeyer: works in progress. New York: Reinhold Publishing Corporation, 1960, p. 45.

Foi acrescentado ao projeto outro bloco, no quarteirão vizinho, no encontro das avenidas Amazonas
e Olegário Maciel. O bloco B, com 35 andares, 439 apartamentos. Um bloco predominantemente vertical. Além de residências e lojas, dos 35 andares, sete pertenceriam ao governo para repartições públicas.
Uma rampa sobre a rua dos Guajajaras interligaria os dois blocos que, na época, convencionou-se
chamar ‘uma cidade dentro da cidade’.
Em 1956, ano previsto para seu término, deveria se deslocar para o CJK cerca de 1% da população
da cidade (...). Espalhado em quarteirões residenciais, ocuparia uma área plana de 300 000 m2.
Sua área total é de 100 000 m2, num terreno plano de pouco mais de 15 000 m2. Não havia infra384
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estrutura de água e esgoto para suportar a obra. Na verdade, a própria engenharia belo-horizontina
não estava tecnologicamente preparada para construí-la. E muito menos o povo da cidade estava
preparado para recebê-la3.
As obras ﬁcaram paradas por mais de 10 anos e foram feitas alterações no projeto. Não mais o hotel,
a praça de esporte, a boate, o museu. Ainda naquela época, a prefeitura embargou a construção da rampa,
que interligaria os dois blocos. Trata-se de uma obra inacabada e com sucessivas descaracterizações:
(...) Niemeyer lamenta o fato de que a parte externa da construção tenha sido muito prejudicada em
função dos recursos escassos, como ele acredita. “Os acabamentos são ruins, os revestimentos também,
onde devia ser concreto não foi, e isso tudo deu um ar muito pobre ao edifico”, afirma o arquiteto4.
Em 1961, o incorporador Joaquim Rolla transfere a incorporação para a empresa responsável pelo
bloco B, Construtora Adersy, que assina um contrato obrigando-se a terminar a obra em 24 meses. Com
pouco tempo, a empresa entra em falência e a incorporação é transferida para um banco estatal.
O CJK começa a ser habitado em 1970.
Atualmente, o Conjunto passa por reformas e estabelece novos valores.

Estrutura & Arquitetura
O projeto de Niemeyer tem como inﬂuência a Unidade Habitacional de Marselha (1947 – 1952), na
França. Uma combinação de módulos baseados em ‘unidades habitacionais’. A ediﬁcação funciona como
‘uma máquina onde viver’, preconizada por Le Corbusier, com uma concepção funcional de moradia. O
arquiteto não deﬁnia casas semelhantes a máquinas, e, sim, casas que fossem tão belas e eﬁcientes quanto
o quê houvesse de melhor das novas máquinas. Um modelo de uma arquitetura que aglomerasse maior
número de pessoas em ‘Cidades Torres’ sobre pilotis e interligadas umas às outras por imensas pontes.
Essas cidades teriam todo um sistema de apoio aos moradores além de liberar maior espaço de áreas
verdes. Também são inﬂuência de Le Corbusier: pilotis, planta livre, fachada com elementos horizontais,
uso de brise-soleil.

3
4

CORDEIRO, PENNA, PIMENTEL, 1985. Op. Cit., p.132.
PIMENTEL, Thais Velloso Cougo. A torre Kubitscheck, trajetória de um projeto em 30 anos de Brasil. BH: Secretaria Estadual
Da Cultura, 1993, p.142.
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Fonte: PAPADAKI, Stamo. Oscar Niemeyer: works in progress. New York: Reinhold Publishing Corporation, 1960, p. 51.
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Maquete da Unidade Habitacional de Marselha (1947-1952).
Fonte: ALAZARD, Jean. Le Corbusier. Electa Editrice – Firenze,
1951, p. LXXIX.
Divulgação da Unidade Habitacional de Marselha.
Fonte: CORBUSIER, Le L’unité D’habitation de Marseille.
Le Point Mulhouse, 1950, p.33.
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Para Niemeyer:
(...) quando se trata de ‘unidade’ arquitetônica, é comum o apelo a uma arquitetura discreta e sóbria,
solução simplista que a muitos ocorre, no esquecimento da impossibilidade impedir a alguns arquitetos esse estado de inquietação e procura, responsável pelo progresso e prestígio de nossa arquitetura.
O conveniente, portanto, não é limitar sua força criadora, mas dar às soluções novas uma explicação
adequada, de maneira a impedir sua utilização de forma imprópria e desvirtuadora5.
O pilotis com pilares em ‘W’ sustenta o CJK deixando uma área mais ampla para circulação no
pavimento térreo, um espaço ﬂuente, permitindo maior visibilidade do entorno.
Niemeyer enfatiza a importância do pilotis e a sua origem:
(...) aos ‘pilotis’, solução preconizada por Le Corbusier e adotada com êxito em nosso país, conferindo
aos edifícios maior leveza e, a certos problemas espaciais e circulatórios, justa solução. (...) Procurouse, então, acompanhar a técnica do concreto armado nas suas possibilidades atuais de grandes vãos
e conseqüentemente redução dos apoios. Assim, nas grandes estruturas o problema geralmente se fixa
na transição das colunas, isto é nos andares normais os apoios se aproximam de forma a poderem
ficar embutidos nas paredes – evitando o inconveniente de colunas soltas em peças reduzidas – distanciando-se no pavimento térreo, a fim de criar vãos maiores e melhor aproveitamento das áreas
cobertas. Dentro desse critério, já apareceram entre nós soluções justas, destinadas a resolver o problema plasticamente, sem maiores ginásticas para a estrutura. Dentre elas, permito-me exemplificar
com as colunas em ‘V’, (...), e em ‘W’, para o Conjunto Kubitschek de Belo horizonte6.
O bloco A possui em sua extensão longitudinal onze pilares tipo ‘W’ numa extremidade e onze pilares em outra com 7,50m de altura. Entre esses 22 pilares, têm-se outra seqüência de 11 pilares de mesma
altura, no entanto, de geometria quase triangular. Esses 11 pilares de geometria semelhante a triângulos
isóseles têm um dos angulos que sugere simplesmente tocar o chão. Geometria que, por sua vez, diminui
a secção à medida que o pilar encontra com o piso. No entanto, isso acontece apenas no sentido longitudinal do pilar, enquanto no plano transversal, não. Permitindo, assim, exercer a sua função de recolher as
cargas do edifício e as direcionar para a fundação. Áreas que permitem menor seção são menores, áreas
que necessitam de maior secção, são maiores. ‘A forma segue a função’ de maneira intrigante, ilusória.
5
6

NIEMEYER, Oscar. Considerações sobre a Arquitetura Brasileira. Módulo, RJ, n° 7, ano 3, fev. 1957, p.5.
Idem, p. 6.
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Fonte: PAPADAKI, Stamo. Oscar Niemeyer:
works in progress. New York: Reinhold
Publishing Corporation, 1960, p. 45.

Fonte: NIEMEYER. Belmont-sur-Lausanne: Alphabet, 1977, p. 351

QUER LER? Quer estudar? Quer um
ambiente tranqüilo onde fumar? Você o
tem, seguramente, em seu apartamento.
Mas há, no Conjunto, áreas destinadas
a todas essas finalidades, cuja construção
não pesará em seu bolso. E, no majestoso
hotel, dando para a varanda, você
encontrará salões de estar, sala de leitura
e ambientes repousantes.
Fonte: CONJUNTO Governador Kubitschek, a coletivização do conforto. Brochura de divulgação do projeto, s/editora, s/data, p. XIV.
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Os pilares em ‘W’, também merecem uma consideração sob o ponto de vista estético e estático.
Eles têm a laje como travamento de esforço horizontal funcionando como tirante. As duas extremidades
em balanço funcionam como “vigas”, dois ramos de secções simples e iguais, inclinados igualmente em
relação à vertical e armada com um tirante – papel exercido pela laje que é mais robusta por isso. Essas
duas simétricas “vigas” trata-se de pilares de transição, que ﬁcam entre o ramo central do pilar e têm as
cargas decompostas em forças horizontais e verticais. É importante salientar que esses ramos inclinados
criam momentos que se anulam. O pilar em ‘W’ recebe 3 cargas referentes ao ramo central e aos dois
ramos inclinados que recolhem as cargas do edifício e as direcionam para a fundação. Além de estarem
locados com o comprimento maior no sentido de menor inércia referente a todo o conjunto ediﬁcado.
Ressalta-se o afastamento desses pilares diante do plano das fachadas atuando como elementos marcantes, escultóricos.

Fonte: NIEMEYER, Oscar. Joaquim Cardozo. Módulo, RJ, dez 1961, v. 6, n. 22, p. 7.
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Em “Arquitetura contemporânea no Brasil”, Yves Bruand aﬁrma:
Desses vários tipos de pilotis surgidos do espírito imaginativo de Niemeyer no espaço de alguns meses
(de fato, todos são de 1951), só um viria depois a se impor realmente a ser adotado por outros arquitetos: o pilar em “V”, que logo se tornou motivo comum da arquitetura brasileira e internacional.
Em compensação, o pilar em “W” foi logo abandonado por seu próprio inventor, que percebeu o
fracasso formal que ele representava7.
Oscar Niemeyer discorda:
(...) o problema da leveza arquitetural tem aspectos bem diversos que a falta de sensibilidade de
alguns não permite compreender. Na verdade ela resulta muitas vezes de um contraste entre apoios
e volumes e é nesse jogo plástico que ela se insere. Uma estrutura pode ter apoios robustos, robustíssimos, e ser de aspecto leve e elegante se seus apoios estiverem bem afastados. E isso ainda mais se
acentua à proporção que o volume que sustentam for maior e monolítico8. (...) a arquitetura brasileira prosseguiu o seu caminho, incorporando ao seu vocabulário plástico as novas formas que hoje
a caracterizam. De minha parte contribuí com as coberturas de formas livres iniciadas na casa do
Baile; (...) com os pilotis em dois Vs do Conjunto JK, e depois com a arquitetura de Brasília, ainda
mais variada e radical9.
Também existem pilares de geometria simpliﬁcada de secção circular, retangular submetidos à compressão simples. Não há carga concentrada na laje ou viga, as cargas são concentradas para o pilar. As vigas
têm as extremidades em balanço e são embutidas.
Devido à sua grande extensão, quase 100m, existem 2 juntas de dilatação no prédio, dividindo-o
estruturalmente em 3 blocos.
Por tratar-se de uma área de grande barulho gerado por casa de máquinas, elevadores, grande
circulação de pessoas a caixa de escada conecta-se ao bloco através de um volume prismático de secção
triangular, solto do bloco principal. Nesse volume, uma escada em caracol. Uma face desse volume é de
cobogó permitindo iluminação e ventilação dos corredores.

7

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. SP: Perspectiva S. A., 4ª ed., 2003, p.155.
NIEMEYER, Oscar. Conversa de arquiteto. RJ: Revan; Editora UFRJ, 2ª ed., 1997, p. 33.
9
NIEMEYER, Oscar. A forma na arquitetura. RJ: Avenir, 3ª ed., 1980, p. 34 – 38.
8
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No bloco B, existem três pilares de 7,70m de altura margeando a praça Raul Soares. Pilares em ‘V’,
um ‘V’ modiﬁcado, sem simetria. Sendo únicos, singulares pela experimentação, pela surpresa do inusitado. Tecnicamente possíveis de existirem devido à laje atuar como travamento de esforço horizontal,
funcionando como tirante. O pilar inclinado tem as cargas decompostas em forças horizontais e verticais.
Pela ausência de simetria, os momentos não se anulam. O centro de gravidade do pilar não coincide com
o centro de gravidade da fundação. É criado uma grande excentricidade, havendo uma robustez na base
e uma forma mais esbelta no topo do pilar.
As fachadas de maior extensão do CJK são em brise-soleil e em vidro enquanto as fachadas menores são maciças, sem aberturas. E, quanto às fachadas de vidro e fachadas cegas, o arquiteto tem a sua
preferência:
É evidente que me agrada o uso de fachadas de vidro, principalmente quando bem orientadas,
aproveitando melhor uma paisagem magnífica, ou criando contraste com as superfícies cegas dos
conjuntos que projetamos. Mas, se as fachadas de vidro me atraem, agrada-me também, em certos
casos, uma solução onde os espaços cheios dominam ou, se o tema sugere, adotar a fachada cega como
melhor opção. (...) A fachada de vidro decorre da estrutura independente, o recuo das colunas e, bem
utilizada, constituem um dos elementos mais belos e mais nobres da arquitetura contemporânea10.
Joaquim Cardoso relata a inventividade do amigo:
O arquiteto Oscar Niemeyer começa a manifestar a sua ilimitada força de invenção, toda ela dirigida para o problema da estrutura: estrutura no seu aspecto formal e nos seus princípios de equilíbrio.
Procura a forma retirando das estranhas posições de equilíbrio um conteúdo emocional que é, segundo o critério de muitos, o principal atributo de ‘beleza nova’ 11.
Assim como em Pampulha, o diferencial das estruturas do CJK é favorecida pela sua singularidade,
já que “(...) a idéia de forma puriﬁcada não repousa mais naquele espírito geométrico tradicional e sim
nesse outro mais moderno de desaﬁo e posição às teorias estabelecidas, onde se investigam as possibilidades de novas funções matemáticas que não se subordinam a essas teorias, introduzindo no pensamento
dedutivo um sentido de aventura e talvez mesmo sugerindo uma ordem de fantasia” 12.
10

NIEMEYER, Oscar. Op. Cit., 1997, p. 48 – 49.
CARDOSO, Joaquim. Dois episódios da história da arquitetura moderna brasileira. Módulo, RJ, n° 4, ano 2, mar. 1956, p. 36.
12
Idem. p.36.
11
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‘JK’ – Metonímia do coletivo
O traçado simétrico, geométrico, de ângulos resolvidos muitas vezes em praças, fez da cidade de Belo
Horizonte um desenho armado, difícil de captar-se em letras, em belas letras, em literatura, tal como
essa era visualizada no começo do século, nos resíduos do XIX 13.
No decorrer dos anos, tornou-se mais fácil: ‘captar-se em letras, em belas letras’, letras ediﬁcadas,
desenhadas por Oscar Niemeyer, nesta tão planejada capital de linhas ortogonais.
A rigidez do traçado original de Aarão recebe o gesto livre cheio de espanto, leveza e surpresa de
uma arquitetura inventiva, cuja forma é deﬁnida pela estrutura. Uma estrutura que comove pela ousadia,
pelo engenho. O arquiteto declara procurar valorizar o engenheiro ao utilizar a técnica em todas as suas
possibilidades, criando novas formas e inserindo a arquitetura na técnica. E ele consegue o que tanto
procura, uma arquitetura leve e bela, pois ‘a beleza é um dos objetivos da arquitetura’.
Apropriando-se de ‘uma arquitetura mais livre, em que a curva é mais freqüente, mais ligada às velhas
coisas brasileiras’. Niemeyer conﬁrma que: ‘o papel do arquiteto é fazer hoje o passado de amanhã’.
Uma grande caixa maciça envolvendo uma outra caixa de vidro é suspensa por uma seqüência de
“colunatas” de geometrias triangular, em ‘W’ ou ‘V’. Assim, é o Conjunto JK, uma ousadia, uma tentativa
de Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer da ‘coletivização do conforto’, uma “cidade” igualitária, sem
estratiﬁcações sociais.
O CJK é uma ediﬁcação que se inscreve numa arquitetura regida por um traçado regulador de inﬂuências corbusiana, barroca e classicista.
Para a arquiteta Suzy de Mello:
O CJK é a mais corbusiana das obras de Niemeyer14.
Pois, o projeto foi estruturado sobre conceitos e teses do mestre francês. Sendo realizado por soluções
espaciais que unem o conceito ‘máquina de morar’ e os fatores determinantes da ‘unidade da habitação’.
É dotado de base, corpo e coroamento. Este se faz presente por um rasgo contínuo em toda a extensão do edifício. Os painéis de vidro, brise-soleil conﬁguram o corpo. Os pilares, numa versão moderna,
fazem alusão às colunas daqueles templos clássicos.
13

ARAÚJO, Laís Correa de. O Verbo Mágico. In: Belo Horizonte, A Cidade Revelada. Projeto editorial Newton Silva e Antônio
Augusto D’Aguiar. BH: Fundação Emílio Odebrecht, 1989, p. 147.
14
CORDEIRO, PENNA, PIMENTEL, Op. Cit., 1985, p. 131.
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Maquete do Conjunto Governador Kubitschek.
Fonte: PAPADAKI, Stamo. Oscar Niemeyer: works in progress. New York: Reinhold Publishing Corporation, 1960, p. 44.
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Fruto de uma forma livre, da curva de recorte sinuoso, a laje do pilotis dá um movimento ao
conjunto de linhas retas e simpliﬁcadas. Totalmente informal, o pano de laje ora circunda, entrelaça ou
simplesmente toca os impressionantes pilares de geometria triangular e as inusitadas e elegantes “colunas”
em ‘W’. O gigante duro e inﬂexível se revela lúdico.
Contradizendo a inﬂuência clássica, essa sinuosidade e movimento reverenciam aquele período
também conhecido como pérola irregular. Período enriquecido pela dramaticidade, novas concepções
de espaço, de tempo e, principalmente, de movimento tão estudado pelos modernistas nas nossas Ouro
Pretos, Diamantinas, Sabarás...
Já o disse Le Corbusier:
Oscar, você, faz o barroco, mas o faz muito bem15.
E o arquiteto tem sua posição bem deﬁnida:
Agora que foi ultrapassado o estado de funcionalismo ortodoxo, a arquitetura brasileira está à procura duma expressão plástica. É uma verdadeira afinidade com o barroco da época colonial16.
Sinuosidade e movimento são demarcados até mesmo por painéis de azulejos – ‘azulejos dançantes’
– que parecem terem saltado diretamente das imitações de azulejos do interior de poucas capelas mineiras
para darem cor à ‘cidade vertical’. Uma cor azul, um intenso azul, associado ao branco em motivos de
linhas retas e curvas, de autoria ainda desconhecida, possivelmente, executados por um dos artistas que
tanto atuaram com Niemeyer.
Assim como atuou Joaquim Cardozo, um poeta dos cálculos, forjador de possibilidades estruturais,
da experimentação.
Duma relação ‘fecunda e positiva’ entre o idealizador, o engenheiro e o arquiteto torna-se possível
realizar o ousado Conjunto Governador Kubitschek.
Para Niemeyer, a função do arquiteto é ‘a mesma do da Renascença: criar algo bonito e útil para o
homem’. E reitera:

15
16

NIEMEYER, Oscar. As curvas do tempo: memórias. Rio de Janeiro: Revan, 1998, p. 96
JOEDICKE, Jürgen. 1930 – 1960. Trinta anos de arquitetura. Escola de arquitetura da UFMG, BH, 1962, p. 48.
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O ‘espaço arquitetural’ é a própria arquitetura, e, para realizá-la, nele interferimos externa e internamente, integrando-a na paisagem e nos seus interiores, como duas coisas que nascem juntas e
harmoniosamente se completam17.
Uma harmonia que surge, por exemplo, no ‘neobarroco’ em que a curva ﬂui sem o compasso na
tentativa de organizar o conjunto e criar a ‘surpresa arquitetural’. E também dos pilares, na ‘estética da
repetição’, no fragmento multiplicado em seqüência para atingir a leitura do conjunto. Uma rampa em
forma de voluta interligaria os dois blocos e em um movimento curvilíneo ofereceria diferentes percepções visuais. A voluta, um dos ícones do barroco, tem sua releitura no ‘neobarroco’.
A ‘criação arquitetural’ talvez de forma intuitiva ou sublinhada pelo talento organiza elementos
arquiteturais – ‘luz, sombra, parede, espaço’ – pela síntese de um feixe de linhas horizontais e verticais e
amparada pela repetição dos pilares e pelo pano curvilíneo da laje, ﬂui em nuances de experimentação, de
tratamentos plásticos audaciosos. ‘Barroquismo’ de atmosfera instigada pelo descobrir, desvendar novos
planos visuais. A leitura do todo pode se iniciar no detalhe e, ao olhar atento, fazer-se reveladora.
‘Com o panorama a entrar pela janela’, assim é capturado o horizonte. Somente o horizonte é o que
há de ﬁnito diante do espaço visual delimitado por aquelas esquadrias de vidro. O interior e o exterior
da ediﬁcação se fundem de forma tênue. O Conjunto assimila maior abrangência e ressoa de maneira
singular essa interface em limiar dicotomia.
A utopia, em consonância com a tessitura histórica, mantém-se em constante reconstrução.
Atitudes visionárias, alusivas à obstinação e em sincrônica sintonia materializam-se no CJK. Como em
Brasília, o CJK atesta o sonho de uma sociedade mais justa. Põe em xeque injunções de emaranhados dissabores e méritos que esta ‘vida transitória’ oferece. Já que arquitetura não muda hábitos e costumes sociais.
E, não muito a arquitetura modiﬁca por mais emblemática, criativa e honesta que seja. Pois, a arquitetura
lida com parâmetros culturais já pré-concebidos e, muitas vezes, imprevisíveis e indecifráveis.
Os prismas horizontal e vertical são superlativos que sugerem ascensão. E, imperativos, de presença
marcante, assinalam a paisagem de Belo Horizonte com agudeza para uns e belos para outros. Os prismas
elevam-se do chão e gravitam sobre pilotis. E, quase cristalizados, registram, aquilatam a inventividade.
E, a metonímia – ‘JK’ – faz-se coletiva em nosso imaginário.
Por isso, e muito mais, é possível ‘captar-se em letras, em belas letras’, letras inspiradas no inusitado
que se conﬁrma naquele que tem sido muitas vezes incompreendido. Uma corbusiana e clássica pérola. Uma bela, gigantesca e pesada pérola, que se revela, como mágica, inusitadamente leve. A caixa de
concreto e vidro respira uma extrema leveza e o gigante descansa sobre as não menos gigantescas, belas
17

NIEMEYER, Oscar. Op. Cit., 1997, p.19.
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e pesadas “colunatas” triangular, em ‘V’ e em ‘W’. Mas, de geometria delicada e, também, leve. Com
grande maestria, técnica e poesia são resolvidos aqueles, muitas vezes, complicados e tediosos momentos
ﬂetores, cortantes, normais... E, ‘a forma é deﬁnida pela estrutura’, a intenção sibila em realidade e eleva.
Por isso, externa o poeta:
... Oscar nos ensina que a beleza é leve 18.

Foto: Adriano Lana

E como é leve!

18

GULLAR, Ferreira. Lição de arquitetura – a Oscar Niemeyer. Buenos Aires, 22.01.1976. In: NIEMEYER, Oscar. Meu sósia e
eu. RJ: Revan, 2ª edição, 1999, p.32.
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ADENDO
O ‘JK’ e ressonâncias
Juscelino Kubitschek de Oliveira em sua visão positivista:
(...) uma experiência urbanística que enriquecerá a cidade, não só dotando-a com uma jóia arquitetônica, como também resolvendo, dentro das
soluções funcionais preconizadas pela técnica mais atual, problemas que o desenvolvimento futuro iria certamente exacerbar1.

O arquiteto Luiz Mauro do Carmo Passos estuda o CJK em “Edifícios de apartamentos em Belo Horizonte – 1939
– 1976: formações tipológicas na arquitetura da cidade”:
O Conjunto JK pode ser também considerado como o primeiro edifício de apartamentos em Belo Horizonte construído conforme as orientações
da Arquitetura Modernista brasileira iniciada no final dos anos 30, com a sede do Ministério de Educação e Saúde, no Rio de Janeiro. Contudo,
ele não se enquadra rigorosamente, sob diversos aspectos, nas características tipológicas dos edifícios da fase racional-plasticista. Por um lado,
constitui-se num edifício singular, tanto pelas condições de seu empreendimento como por suas características arquitetônicas – seja quanto às
funções, pois não se constituía estritamente num prédio de apartamentos, seja quanto à organização do espaço interno, às características plásticas
e, principalmente quanto ao modo de ocupação do solo. (...) Entretanto, o Conjunto JK apresentava algumas diferenças em relação à Unité,
pois foi construído numa área urbana central em processo de verticalização, inserida em sua trama urbana e não em meio a uma área verde e
vinculado às vias expressas, como na concepção de Le Corbusier2. (...) Solto dos limites do lote, a forma do edifício perdeu a subordinação à forma
do lote e se tornou uma forma livre implantada no terreno, e não mais limitada pela conformação deste último3.

A historiadora Thaís Pimentel em “A torre Kubitscheck, trajetória de um projeto em 30 anos de Brasil” focaliza o
conjunto habitacional:
Visto de longe ou de perto o CJK dá a impressão da miniatura de uma sociedade. Seu cotidiano encerra os mesmos problemas de uma cidade
ou de um país: dificuldades financeiras, deterioração, criminalidade e corrupção, alem de sonhos, desejos e medos. Um microcosmos, enfim,
onde as pessoas vivem, trabalham e experimentam suas emoções4. (...) O CJK, assim como Brasília, deve ser visto como uma expressão concreta
do desenvolvimentismo. Considerando-se que ele é anterior ao projeto da nova capital, é possível mesmo pensá-lo como balão de ensaio. Numa
escala infinitamente menor, o político Kubitschek e o arquiteto Niemeyer projetaram uma obra materializando idéias que ainda tomavam corpo
na sociedade. Esse projeto reunia determinados itens que traduzem exemplarmente a ideologia desenvolvimentista5. (...) O CJK não é, portanto,

1

CORDEIRO, Renato Caporali; PENNA, Lourival Caporali; PIMENTEL, Thaís Cougo. Conjunto JK: Estrutura de uma utopia urbana. Projeto. SP, edição 81,
nov. 1985, p. 131.
PASSOS, Luiz Mauro do Carmo. Edifícios de apartamentos Belo Horizonte, 1939 – 1976: formações e transformações tipológicas na arquitetura da cidade. BH: AP
Cultural, 1998, p.83.
3
Idem. p. 84.
4
PIMENTEL, Thais Velloso Cougo. A torre Kubitscheck, trajetória de um projeto em 30 anos de Brasil. BH: Secretaria Estadual Da Cultura, 1993, p.18.
5
Idem. p.82.
2
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aquilo que Niemeyer queria que ele fosse, nem o que Juscelino pretendeu. (...) Tampouco é o que os moradores de Belo Horizonte pensam que
ele seja, e nem mesmo o que seus próprios moradores querem que ele pareça. Assim, monumento indissociável do seu tempo, o CJK carrega o
fardo de ser, simultaneamente, desilusão, para quem alguma vez se iludiu, e constatação do fracasso para aqueles que nunca tiveram ilusão. Um
insucesso, enfim. Mas, não um insucesso qualquer, desses capazes de serem esquecidos. Porque não há como evitá-lo ou ignorá-lo; sua esmagadora
visibilidade não o permite6. (...) é importante lembrar que o CJK não é o que foi planejado. Esta, certamente, a grande mágoa do arquiteto. Mas
se a história/realidade desses dois prédios incomoda tanto ao técnico que os projetou, é ela, todavia que nos fornece os elementos que instigam a
reflexão7. (...) Pampulha, Brasília, CJK, Memorial da América Latina: o poder público empregando vultosos recursos em exemplares do moderno
e, não por coincidência sob o comando do mesmo arquiteto. Não seria, afinal, tudo isso um escárnio frente às dolorosas carências da sociedade
brasileira? Não seriam outras as prioridades reais do país? Para além dessas questões, a verdade é que o possível escândalo ético da atuação do
Estado no plano da arquitetura moderna acaba por se diluir numa arte que quase a justifica. Como já se disse do Memorial da América Latina,
tais monumentos são de uma beleza imperdoável, assustadora, brutal como a das visões de Baudelaire. Possivelmente, terá sido desumano construí-los; também seria desumano condená-los8.

João Pinto Furtado, em Revista do Legislativo:
Condomínio JK não conseguiu convencer, nos anos 50, os tradicionais habitantes de Minas Gerais, investidores em potencial. Os apartamentos
eram considerados pequenos, o conjunto de lojas no saguão (barbearia, lavanderia, bares, restaurantes etc.) era considerado supérfluo ou desnecessário quando não inconveniente para uso e moradia familiar que se pretendiam para o prédio. Apartamentos com cozinhas minúsculas ou
apenas um quarto era um permanente convite à “degradação” não sendo poucos os rapazes de boa condição que viram ali uma boa oportunidade
de erigir suas garçonières, numa época em que os motéis não eram populares e tampouco casais eram aceitos em qualquer hotel para passar apenas
uma noite ou algumas horas9.

Descreve, Carlos M. Teixeira – “Em obras: história do vazio em Belo Horizonte” - tratar-se de:
(...) uma minicidade que abriga espécies sociais variadíssimas – e que definitivamente não coincidem com a classe-alvo do projeto, a classe
média então emergente. Hoje, Niemeyer o despreza, Juscelino quis esquecê-lo, a história da arquitetura brasileira tenta ignorá-lo, mas a presença
incômoda desse monstro jamais passará despercebida pela cidade10”.

Curt Siegel em “Formas estructurales en la arquitectura moderna” descreve:
(...) En Belo Horizonte, Niemeyer diseñó un apoyo en ‘Y’ con un apoyo adicional y su forma se expresa en otro lenguaje. Aunque no sea tan
elocuente como forma estructural, comparada con el apoyo del edifício em Berlín, su plástica se subordina a la estructura de este edifício. La
posición de los brazos es clara y correcta, en el único lugar estructuralmente correcto. Reciben las cargas de los muros veticales en el punto donde
éstos tocan las losas horizontales, para llevarlas a los cimientos em la dirección dada11.

6

Ibidem. p.138.
Ibidem. p.139.
8
Ibidem. p.168 – 169.
9
FURTADO, João Pinto. Histórias e imagens de um país que se queria moderno. Revista do Legislativo – Edição Histórica, BH, jan./abril 2002, nº 33, p. 32 – 33.
10
TEIXEIRA, Carlos M. Em obras: história do vazio em Belo Horizonte. BH: Cosac & Naify, 1999, p.213.
11
SIEGEL, Curt. Formas estructurales en la arquitectura moderna. México - Espanha: Compañia editorial continental, S. A., 1967, p. 141.
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Yves Bruand em “Arquitetura contemporânea no Brasil”:
(...) É claro que nem sempre o resultado foi tão satisfatório e por vezes o arquiteto perdeu o senso da medida, como no conjunto residencial
Governador Kubitschek de Belo Horizonte. Também ali o princípio tinha sido opor volumes simples bem definidos para formar um todo coerente,
mas as enormes construções que daí resultaram, escaparam a toda escala humana. Aliás, o estilo de Niemeyer jamais se deu bem com gigantesco,
onde suas qualidades fundamentais, imaginação plástica e senso das proporções, não podiam expressar-se de modo válido. As maquetes e fotomontagens conseguiam, às vezes, iludir e dar a impressão de um equilíbrio perfeito, mas este era irremediavelmente rompido na realização, quando
o horizonte da formiga terrestre substituía a perspectiva cavaleira ou até a perspectiva aérea artificialmente criadas, não permitindo mais que o
imóvel fosse apreendido com um só olhar a partir dos pontos privilegiados; então, uma sensação de peso e de esmagamento substituíam a leveza
característica que Niemeyer soube colocar como um selo pessoal em todos os seus grandes sucessos12.

Ferreira Gullar tem uma visão diferenciada:
A capacidade de romper o convencional pela instauração da forma surpreendentemente nova manifesta-se em quase todas as obras do arquiteto,
mesmo quando se trata de um único edifício que se deve erguer no espaço urbano saturado de outros estilos. Nesses casos, torna-se, aliás, ainda
mais evidente sua concepção da forma arquitetônica, que não deve cumprir uma função prática mas também uma função estética e no mais alto
sentido: transfigurar o espaço humano pela inserção nele da forma impregnada de energia poética e de fantasia. Tal é o caso do edifico Montreal
(1950) em São Paulo, ou do grande prédio de apartamentos construído em 1950, em Belo Horizonte (...)13.

Niemeyer, consciente de que a arquitetura não soluciona todos os problemas declara em “Conversa de arquiteto”:
Não raro a arquitetura lembra coisas já conhecidas que programas e meios técnicos semelhantes devem explicar. Outras vezes, é uma arquitetura
que surge criando surpresa, semeando influências, discípulos admiradores e, como é inevitável, os eternos contestadores. E entre aplausos e críticas
a arquitetura vai seguindo pelo tempo afora, como se com ela este mundo perverso e indecifrável pudesse melhorar um pouco14.

Arquivos Consultados
Rio de Janeiro. Fundação Oscar Niemeyer
Minas Gerais. Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA
Minas Gerais. Arquivo Público Mineiro - APM
Belo Horizonte. Arquivo Público de Belo Horizonte – APCBH
Belo Horizonte. Biblioteca do curso de Arquitetura e Urbanismo – UFMG
Belo Horizonte. Biblioteca do curso de Arquitetura e Urbanismo – FUMEC
Minas Gerais. Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa - Acervo Mineiriana

12
13
14

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. SP: Perspectiva S. A. 4ª edição, 2003, p. 166.
GULLAR, Ferreira. RIBEIRO, Darcy. A beleza como função. Módulo / Especial Oscar Niemeyer. RJ, edição 97, n° 97, fev. 1988, p. 22 – 23.
NIEMEYER, Oscar. Conversa de arquiteto. RJ: Revan; Editora UFRJ, 2ª edição, 1997, p.12.
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Preciosidades do barroco

A

lgumas promessas de felicidade, ﬁnalmente, no drama secular que envolve
o patrimônio histórico e artístico no
Brasil, cada vez mais em destaque nos noticiários
policiais devido a sofríveis condições de conservação
das obras valiosas e a perdas e danos intermináveis
causados nos acervos. Chegaram às livrarias tratados
inéditos da maior importância sobre a cultura que
resiste desde os primeiros tempos das Entradas e
Bandeiras no território das Minas Gerais de ouro,
prata, diamantes e pedras preciosas. São também preciosidades, autênticos inventários sobre imaginária e
historiograﬁa da arte colonial brasileira, as publicações
primorosas assinados por Myriam Andrade Ribeiro
de Oliveira, especialista reconhecida pela excelência nos meios acadêmicos do Brasil e no exterior:
“O rococó religioso no Brasil e seus antecedentes
europeus” (editora Cosac Naify) e “O Aleijadinho
e sua oﬁcina - Catálogo das escultura devocionais”
(editora Capivara), este último em parceria com os
pesquisadores e técnicos do IPHAN Olinto Rodrigues
dos Santos Filho e Antonio Fernando Batista dos
Santos.
Uma terceira publicação, em fase de conclusão, tem lançamento previsto para as próximas
semanas. Trata-se de “A imaginária devocional em
Minas Gerais”, que terá estudo introdutório de
Myriam Oliveira e coordenação de Beatriz Coelho,
em co-autoria com diversos pesquisadores. O livro,
publicação da EDUSP, pretende apresentar um novo
inventário minucioso sobre a produção abrangente
dos principais escultores sacros das Minas Gerais no
século XVIII, tais como Francisco Xavier de Brito,
Francisco Vieira Servas, os Mestres Piranga, São
Francisco de Sabará, Barão de Cocais e outros.

OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de (org). O Aleijadinho e sua
Oficina. Catálogo das esculturas devocionais. São Paulo: Capivara, 2002.
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Muito mais que belos catálogos de arte ricamente
ilustrados, os livros em questão estão destinados ao
mérito antecipado de marcos incontornáveis na bibliograﬁa da arte no Brasil, credenciados por mais de três
décadas de dedicação à pesquisa e ao ensino universitário por Myriam Oliveira, mineira de Belo Horizonte,
historiadora formada pela UFMG, professora da UFRJ
e uma das criadoras do Centro de Estudos da Imaginária
Brasileira, além de pertencer ao Conselho Consultivo
do IPHAN e ao Comitê Brasileiro de História da Arte.
Preciosidades na forma e no conteúdo, “O rococó
religioso no Brasil e seus antecedentes europeus” e “O
Aleijadinho e sua oﬁcina” apresentam, em projetos gráﬁcos e editoriais impecáveis, abordagens rigorosamente
cientíﬁcas e documentais sobre capítulos fundamentais
e certos tabus da arte colonial brasileira, repertório
consolidado pela trajetória que Myriam Oliveira vem
trilhando em universidades e órgãos de preservação do
patrimônio em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em
outros estados e mesmo em outros países.
“O rococó religioso no Brasil e seus antecedentes
europeus” investe na tese audaciosa e perfeccionista,
características do trabalho da autora, ao questionar a persistência da expressão “barroco mineiro” para designar o
que na verdade seriam as manifestações mais evidentes da
arte rococó na região das Minas Gerais, incluindo toda a
obra do mestre Antonio Francisco Lisboa (1738-1814),
mais conhecido como Aleijadinho, um dos maiores mitos
da arte produzida no Brasil e nas Américas. No livro,
Myriam Oliveira remonta as origens francesas do conceito
e as condições sociopolíticas e artísticas que permitiram
o ﬂorescimento e a expansão do novo estilo na Europa
Central, em Portugal e no Brasil povoado de portos e
pequenas populações litorâneas e no apenas recém-descoberto território sem ﬁm do interior do país, inaugurado
pelos Bandeirantes e pelas aventuras pioneiras de suas
missões de mineração que ﬁxaram os vilarejos e o patrimônio cultural das primeiras cidades das Minas Gerais.
De acordo com a pesquisadora, há uma clara
linha divisória na arquitetura e na arte religiosa de
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Minas Gerais, entre a primeira metade do século XVIII,
quando vigorou o barroco, e a segunda metade, rococó.
A matriz do Pilar, em Ouro Preto, barroca, e a Igreja
de São Francisco de Assis, rococó, expressam algumas
referências entre os dois estilos. Segundo a autora, “na
primeira, integralmente dourada, predominam os sentidos de opulência e complexidade ornamental, típicos do
barroco, enquanto na segunda a decoração é mais leve e
graciosa e os dourados se destacam contra fundos claros
segundo a estética do rococó”. Entretanto, ela esclarece,
são características não exclusivas do patrimônio histórico e arquitetônico de Minas Gerais, tendo ocorrido em
outras regiões brasileiras e européias que viram o desenvolvimento dos dois estilos.

Polêmica judicial
A importância do rococó onde se destacava apenas
a tipologia barroca é uma tese polêmica, sem nenhuma
dúvida, em contraponto a certos dogmas do “caráter
nacional” que desde a Semana de Arte Moderna de 1922
vêm sendo avaliados como aspectos originais da identidade nacional, através do assim denominado “barroco
mineiro”. Mas uma polêmica menor em relação ao que
ocorreu com “O Aleijadinho e sua oﬁcina” nos últimos
meses. O livro, que esteve no centro de uma acirrada e
explosiva disputa envolvendo liminares e tribunais, chegou a ser apreendido pela Justiça - evento de proporções
sem precedentes envolvendo, no Brasil, o mercado de
arte e a pesquisa acadêmica.
Finalmente liberado para o público - apesar dos
interesses contrariados de colecionadores, descontentes pelo fato de obras de sua propriedade, atribuídas
ao Aleijadinho, não serem acolhidas no catálogo, “O
Aleijadinho e sua oﬁcina” apresenta em detalhes uma
periodização pautada em extensa pesquisa para inventariar o trabalho do mestre Aleijadinho. Em parceria com
Olinto Rodrigues dos Santos Filho e Antonio Fernando
Batista dos Santos, o trabalho de Myriam Oliveira reúne
análises e minúcias sobre cada peça e cerca de 400 ima-

gens surpreendentes das esculturas devocionais do artista genial de Vila Rica, formando um catálogo completo
das 128 obras consideradas pelos autores como mais
próximas da autoria do Aleijadinho.
Completam a excelência do inventário alguns textos
exemplares, em versões em português e em inglês. A primeira iguaria é a íntegra do estudo biográﬁco que ostenta o título de pioneiro, denominado “Traços biográﬁcos
relativos ao ﬁnado Antonio Francisco Lisboa, distinto
escultor mineiro, mais conhecido como Aleijadinho”,
publicado em 1858 no “Correio Oﬁcial de Minas”,
pelo advogado e deputado Rodrigo José Ferreira Bretas.
A segunda iguaria é o ensaio introdutório de Alexei
Bueno, que destaca a magníﬁca obra do Mestre (“que
passou com sua sombra disforme pela Independência
Americana, pela Revolução Francesa e pela repressão à
Inconﬁdência Mineira, tendo visto a cabeça degolada de
Tiradentes ser pregada a um poste na praça central de
Vila Rica, isso uns poucos meses antes da cabeça de Luís
XVI ser exposta à população de Paris pelo carrasco”) em
contraponto a seus contemporâneos europeus Francisco
Goya e Beethoven, grandes artistas que também passaram pela dramática experiência da enfermidade.
O texto seguinte é o prato principal, segmentado
detalhadamente para cada uma das peças inventariadas. Na saborosa argumentação de especialista, a
autora esquadrinha cada aspecto do excepcional acervo
escultórico legado pelo Aleijadinho, considerando as
proporções do fenômeno que a obra do Mestre representa e do “fascínio” exercido, tanto nos escultores de
sua geração como no desenvolvimento posterior da
imaginária de Minas Gerais. Myriam Oliveira inclui na
esfera de inﬂuência do Aleijadinho, além de seus oﬁciais
e dos discípulos, como seu meio-irmão Félix Antonio
Lisboa, escultores da mesma geração e da seguinte cujas
obras denotariam um certo “ar de família” com o estilo
do artista - caso de dois mestres com obra identiﬁcada,
mas cujos nomes permanecem desconhecidos: Mestre de
Barão de Cocais (nome derivado da região onde foram
localizadas obras de sua autoria) e Mestre de Sabará,

identiﬁcado a partir de uma série de imagens ainda
conservadas nos retábulos de origem na Igreja de São
Francisco de Assis de Sabará.
Defendendo a cronologia estilística conhecida
dos estudiosos da obra e da biograﬁa do Aleijadinho, a
autora contrapõe referências e analogias comparativas
para construir os painéis que integram a Primeira Fase
(c. 1760-1774), denominada “Formação de Estilo”,
a Segunda (c. 1774-1790), chamada por ela de “A
Realidade Idealizada”, e a Terceira (c. 1790-1812), fase
da “Espiritualidade Sublimada”, provavelmente concluída com a última imagem devocional esculpida pelo
Aleijadinho, a cabeça de Cristo do Museu de Arte Sacra
de São João del Rei, avaliada com rigor técnico e com o
sentimento do trágico que perpassa a arte do Mestre:
“Situada na descendência dos Cristos de Congonhas,
como demostra o tratamento da barba e dos cabelos, esse
rosto de olhar meigo retoma de alguma forma a expressão
ingênua e interrogativa das imagens iniciais de Caeté.
Como se o círculo se fechasse e Antonio Francisco,
cumprida sua sofrida missão na Terra, voltasse às origens
para se preparar para outro tipo de realidade” (página
33). Como o conceito de autenticidade das obras do
Aleijadinho torna-se indissociável da idéia de colaboração
da oﬁcina, só foram acolhidas no inventário as obras
que obtiveram aceitação consensual dos pesquisadores
envolvidos, no que se refere ao trabalho do Mestre, ou
dele junto com sua oﬁcina, ou de sua oﬁcina sob sua
orientação direta.

Obras-primas de devoção
No centro de todas as questões sobre o barroco
mineiro e a arte colonial brasileira está o conjunto das
obras-primas daquele que muitos consideram o maior
artista da história das Américas, Antonio Francisco
Lisboa (1738-1814), mais conhecido pelo apelido
emblemático de Aleijadinho. As frágeis fronteiras entre
arte e devoção religiosa no Brasil fornecem ingredientes
adicionais da polêmica que vem se repetindo nas últimas
BARROCO 19
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décadas. Personagem mítico da arte no Brasil, Antonio
Francisco Lisboa nasceu em Vila Rica, hoje Ouro Preto,
ﬁlho de um português e uma escrava.
Arquiteto e escultor genial, sua arte ﬁcou esquecida por mais de um século após sua morte, até ser descoberta pela primeira geração de modernistas - incluindo
Mário de Andrade, que liderava um grupo de entusiastas
em viagem às cidades históricas de Minas, nos idos da
década de 1920, e fez alguns registros pioneiros sobre
o artista anônimo e mulato que, mesmo sofrendo uma
assustadora e progressiva enfermidade, discriminado
pela população e pelas autoridades da Igreja Católica e
da Coroa Portuguesa, teria ediﬁcado aquela obra barroca
monumental.
Mítico, místico, boêmio com apetite sexual voraz,
exímio arquiteto e escultor, nome central do Barroco
Mineiro, artista máximo de sua época, Aleijadinho
retoma aspectos renascentistas, góticos e bizantinos
para construir alegorias fundamentais ao sentimento
de ser mineiro e brasileiro, chegando a homenagear
Tiradentes e cada um dos inconﬁdentes nos traços dos
profetas e outras ﬁguras bíblicas no adro do Bom Jesus
do Matosinhos.
O apelido que eternizou sua genialidade vem da
doença que lentamente o consumiu e que, por ironia
do destino, tem analogias com o trágico desgaste que
o tempo e o descuido institucional vêm provocando
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em suas fantásticas esculturas de cedro e pedra-sabão.
Terríveis analogias, se lembramos as circunstâncias
existenciais daquele artista místico e anônimo que, ao
perder os pés, passou a andar de joelhos, protegido por
dispositivos de couro ou carregado. Quando perdeu os
dedos e depois as mãos, esculpia em fúria a mais singular
aﬁrmação material da civilização mineira, a pedra-sabão,
com cinzéis e martelos amarrados aos punhos por seus
ajudantes e aprendizes. Até morrer esquecido, antes da
gloriosa redescoberta de sua arte em algum lugar do
futuro.
Livros:
1. “O rococó religioso no Brasil e seus antecendentes
europeus”,
de Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira.
Editora Cosac Naify, 344 páginas.
2. “O Aleijadinho e sua Oﬁcina - Catálogo das Esculturas
Devocionais”,
de Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, Olinto
Rodrigues dos Santos Filho e Antonio Fernando Batista
dos Santos. Editora Capivara, 336 páginas.

JOSÉ ANTÔNIO ORLANDO

A Pintura de Tectos em Perspectiva no Portugal de D. João V.

A

pós longos anos passados na Itália, e
principalmente em Lisboa, o mineiro
Magno Moraes Mello – MMM – volta
para casa, Belo Horizonte. Traz, em sua bagagem, três
títulos acadêmicos: especialista (Itália), mestre e doutor
(Lisboa) e vasta carga cultural centrada, sobretudo, na
pintura setecentista. Chegou a isso com as orientações
inestimáveis dos estudiosos lisboetas, de reconhecida
notoriedade na área de história da arte: Rafael Moreira
e Vitor Serrão. Foram esses Mestres que, com palavras
sinceras, apresentaram e prefaciaram este trabalho,
agora resenhado, A pintura de tectos em perspectiva no
Portugal de D. João V, editado em 1998, pela Estampa,
em Lisboa. Essa publicação é resultante da dissertação
de mestrado, defendida, sob a orientação do Professor
Doutor Rafael Moreira, no Departamento de História
da Arte, da Universidade Nova de Lisboa.
Embora brasileiro, MMM escolheu como tema
de sua dissertação, a pintura joanina portuguesa, tema
que, no ver dos mais gabaritados estudiosos portugueses, não tem sido tema de muitos trabalhos historiográﬁcos. Nem em Portugal, nem no Brasil.
MMM usa o que denominou método comparativo-evolutivo, para o estudo sistemático da pintura em
perspectiva dos tetos portugueses, sobreviventes do setecentos, próprios do estilo barroco e lócus de desenvolvimento do programa iconográﬁco da Contra-Reforma
Católica que foi se compondo a partir do século XVI,
guardando uma característica sempre narrativa em sua
temática central.
Dá ênfase à pintura de teto (não deixando de
lado a parietal), especialmente a que chama de “arte da
quadratura”, trabalhando o ilusionismo barroco. Mostra

MELLO, Magno Moraes. A pintura de tectos em perspectiva no
Portugal de D. João V. Lisboa: Estampa, 1998. 277p. (Coleção
Teoria da Arte, 24)
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que é o resultado do que Dominique Pagnier chamou de
“composição de lugar”1, isto é, composição do cenário
próprio para a distribuição dos personagens da hierarquia
celeste, “salvas” e “enfatizadas” pelo Concílio Tridentino:
Santíssima Trindade, a Virgem, São Pedro e alguns
poucos santos, especialmente os novos componentes da
hagiograﬁa católica, anjos, seraﬁns, querubins, evangelistas, doutores da Igreja, entre outra iconograﬁa distribuída
num espaço virtual, transformado, imaginariamente,
numa cúpula celeste,com a “perspectiva de céu aberto”,
como ressalta MMM.
Esse e outros conceitos são esclarecidos desde o
início dos escritos, em função dos chamamentos que o
mesmo autor faz nos textos seguintes, acrescentando,
ainda, outras expressões como inﬁnitude, quadro recolocado.
Compara os tetos portugueses com os brasileiros
– Norte, Nordeste –, além de buscar as suas raízes italianas e renascentista-maneiristas portuguesas, mostrando
o momento da mudança de brutesco para a quadratura.
Pontua essa mudança a partir da presença do ﬂorentino Vincenzo Baccherelli em Lisboa e a inﬂuência
indiscutível de Andréa Pozzo. Este último, como outros
jesuítas, foi mestre na “composição de lugar”, na pintura
e no cenário do teatro e marcou o mundo católico que
adotou sua tratadística, conforme se comprova pela presença de um dos volumes no Mosteiro de São Bento da
Bahia. Todo um elenco de pintores seguiram Baccherelli
e Pozzo, em Portugal e mesmo no Brasil. Algumas de
suas obras são estudadas pelo autor.
Como proposta didática, MMM se propõe a estudar
o suporte pictórico, destacando 6 variantes na decoração
dos tetos: 1. suporte abobadado, dividido em caixotões
e talha; 2. cenas hagiográﬁcas entre molduras de talha;
3. decoração com brutesco arcaico com “ferroneries”
ﬂamengas; 4. brutesco nacional (português); 5. suporte
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abobadado como espaço interior compartimentado e 6.
perspectiva arquitetônica, todos sobre madeira ou reboco,
em pintura a fresco, têmpera, estuque ou azulejo superposto, com predominância de madeira. Tudo submetido
a estudo analítico formal.
Tem um seletivo inventário fotográﬁco dos protótipos italianos, tanto quanto os exemplares portugueses
sobreviventes às intervenções, restauros e terremoto de
Lisboa, de 1755.
Encontram-se, nesse trabalho, as deﬁnições de
perspectiva, desde sua raiz etimológica, tipologia e suas
aplicações na arte sem, no entanto, traçar seu roteiro
evolutivo, mas, antes disso, enfatizando a quadratura,
especialmente no período de monumentalização desse
tipo de pintura. Salienta a importância do escorço, a
distribuição e a disposição das ﬁguras, analisando os
dois tipos de representação do ilusionismo, aventando a
possibilidade de um tipo intermediário, na relação entre
pintura e espectador.
Qualiﬁca o uso do quadro recolocado (expressão
criada pelo autor), concomitantemente à quadratura
com uso constante em Portugal, destacando a predominância do frontalismo pictórico, a verticalidade e
sua substituição pelo quadro recolocado, com muito
ou nenhum escorço, além de enfatizar a parceria entre
ambos e a conseqüente fragmentação, ou segmentação,
associada ao espaço interno da pintura e à retórica
barroca e sua relação com a arquitetura ilusionista e a
construída.
Numa outra parte, MMM analisa o desenvolvimento da quadratura em Portugal, focando a obra de três
artistas: Vincenzo Baccherelli, Antonio Simões Ribeiro
(importante para o Brasil) e Lourenço de Cunha, destacando a singularidade das obras pictóricas de Braga.
Para os estudiosos da pintura barroca é interessante a análise dos aspectos técnicos aparentes nos tetos

PAGNIER, Dominique. Le décor des theâtres jésuites et la composition de lieu. In: Christus, Paris, t. 42, nº 167, jul. 1995,
p. 333, 343.
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recolocados sobre dois tipos de suportes em abóbada de
berço ou cúpula. Nesse trabalho se descobre o método
de pintura sobre suporte curvo e, especialmente, as
soluções portuguesas e seus resultados, tanto em termos
de materiais, quanto compositivos. Traz a transcrição
da “Nova Explicação” da ﬁgura 100 do livro de Andréa
Pozzo, feita por José de Figueiredo Seixas, em 1732,
sobre quadriculação de toda a abóbada de uma igreja,
preparando-a para a pintura.
O fenômeno óptico é enfocado, desde o olho do
espectador, a pintura ilusionista até o jogo do trompe l’oeil
estabelecido pelos artistas, desde Brunelleschi, Alberti,
Pozzo e os Bibiena e formas adequadas de composição.
MMM caracteriza, a partir de seus estudos, a
construção espacial da pintura de tetos portugueses
como pintura ilusionista híbrida, adaptada aos templos
sem monumentalidade e às abóbadas de berço longas.
Destaca, ainda, a representação da arquitetura falsa em
suportes planos, verticais ou abobadados, composição
explorada, tanto quanto a do quadro recolocado.

Completa o estudo redimensionando a prática da
perspectiva, desde os italianos, alcançando, sobretudo,
a tratadística resultante dessa pintura, especialmente
Andréa Pozzo e sua Perspectiva Pictorum et Architectorum,
de 1693.
Ao ﬁm, esse estudo mostra a unidade de concepção das pinturas portuguesas, numa evolução que vai
desde o século XVI, na Igreja de São Roque, de Lisboa,
chegando à segunda metade do século XIX, no interior
de Minas Gerais/Brasil, perpassando outras igrejas de
Lisboa, Santarém, Peniche, Coimbra, Cabo de Espichel,
Braga e exemplares brasileiros, ﬁnalizando o estudo com
uma série de questionamentos e abrindo possibilidade
de outros estudos acerca desse inexplorado tema.

MARIA HELENA OCHI FLEXOR
Salvador, 13 de dezembro de 2004
(dia de Santa Luzia).
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Casa dos Contos de Ouro Preto revisitada em seus 220 anos

E

m 03 de dezembro de 2004, ocorreu no dos Contos, onde estão funcionando novas exposições
Centro de Estudos do Ciclo do Ouro - organizadas pela Casa da Moeda do Brasil e Banco
CECO, na Casa dos Contos de Ouro Preto, o Central do Brasil e do cotidiano dos escravos de Minas
lançamento da 2a. edição do livro “A Casa dos Contos Gerais nos séculos XVIII e XIX, montada na Senzala. As
de Ouro Preto: ensaio histórico e memória da restaura- características únicas e originais da Casa dos Contos de
ção no ano do seu bicentenário (ocorrido em 1.984)”, Ouro Preto, que devem ser observadas pelos visitantes,
edição comemorativa dos 220 anos de construção, dos disponíveis apenas em texto em edição anterior, foram
30 anos do Centro de Estudos do Ciclo do Ouro e dos acrescidas de fotograﬁas coloridas e numeradas.
20 anos da restauração do Monumento, de autoria do
O enriquecimento da obra se faz, além de pinturas
engenheiro, escritor e Gerente Regional do Ministério de Carlos Bracher, também por meio de textos como o de
da Fazenda em Minas Gerais, Eugênio
Ferraz, também responsável pela Casa dos
Contos. A primorosa edição, em cores e
com rica iconograﬁa, pela Editora C/Arte,
de Belo Horizonte - MG, revela aos leitores
e estudiosos do ciclo do ouro, que marcou
a historia mineira do século XVIII, novos
aspectos e facetas do imóvel-monumento do
Ministério da Fazenda e outrora pertencente
ao contratador das entradas e dízimos João
Rodrigues de Macedo, que valorizam ainda
mais a nova edição, em relação à anterior,
editada em 1985, comemorativa de sua
exemplar restauração.
O autor brinda os leitores e estudiosos
também com informações, às quais denomina de conexões, referências e detalhes, que
situam o imóvel-monumento no contexto
do roteiro histórico, turístico e cultural do
chamado Circuito do Ouro e do Diamante,
atualmente conhecido como Estrada Real,
que inclui mapa com os municípios integrantes dos caminhos velho e novo e dos
diamantes, e os Museus e Igrejas de Ouro
FERRAZ, Eugênio. A Casa dos Contos de Ouro Preto: ensaio histórico e memória
Preto que os turistas e estudiosos do ciclo da restauração no ano do seu bicentenário (ocorrido em 1.984). Belo Horizonte:
do ouro devem conhecer, antes de ir à Casa C/Arte. 2005
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Aﬀonso Ávila, escrito há 30 anos para a inauguração do
Centro de Estudos do Ciclo do Ouro que, com raríssima
felicidade e beleza poética, traduz de uma forma absolutamente completa e envolvente a trajetória do prédio, de
seu construtor e da história vinculada ao monumento.
Esta nova edição, com todas suas páginas a cores,
incorporou desde a história da Casa Bandeirista, 1ª ediﬁcação pública de Minas, todos os projetos e editorações
efetuadas e iniciadas em 2004, com toda uma atualização e a completa memória da restauração efetuada há
20 anos atrás, então referenciada e ainda hoje exemplo
da qualidade de trabalho na área.
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O autor lançou ainda, para aguçar a curiosidade
dos leitores e pesquisadores, um desaﬁo que envolve a
descoberta de uma das ultimas lacunas históricas que
envolvem a Casa dos Contos de Ouro Preto: a descoberta do local exato do sepultamento, através da localização
da certidão de óbito do seu construtor e primeiro e único
proprietário, o contratador das Entradas e Dízimos João
Rodrigues de Macedo, que faleceu no ano de 1807.

GUILHERME QUEIROZ DE MACEDO

REGISTRO
BARROCO 19
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Vinho de Rosas
Introdução

T

rata-se de um ﬁlme de longa metragem que
aborda nossa memória dentro de uma perspectiva singular. Nos tempos da Inconﬁdênica
Mineira, o avesso da conspiração. Uma história da ﬁlha
do Tiradentes, protomártir do Brasil.
Vinho de Rosas busca revelar cinematograﬁcamente a religiosidade, as expressões artísticas e os ideais
libertários na passagem do século XVIII para o século
XIX. O ﬁlme parte da existência real das personagens,
mas introduz elementos ﬁccionais. Insere-se, pois, no
domínio da relação entre História e ﬁcção que, embora
fascinante, exige o cuidado de uma pesquisa aprofundada.
Nesse sentido, tornou-se essencial reunir proﬁssionais sensíveis ao imaginário mineiro e disponíveis ao
envolvimento autêntico com a temática. A equipe do
ﬁlme é composta por: Elza Cataldo (direção, produção
e roteiro), Luís Abramo Campos (direção de fotograﬁa),
Mauro Alice (montagem), Anderson Faria (direção de
produção), Nélio Ribeiro (direção de arte), Lila Lessa
(cenário), Sayonara Lopes (ﬁgurino), Caxi Rajão (trilha
sonora), Hugo Moss (consultoria de criacão), Cristina
Ávila e Adriano Lana (consultoria de iconograﬁa e costumes), José Maria Ribeiro (pintura de retrato), Eliane
Scotti Muzzi (pesquisa de linguagem), entre outros.
Uma oﬁcina, realizada em 2002, selecionou o elenco de
atores e atrizes mineiros. Dentre eles: Amanda Vargas,
como Joaquina, Fernanda Vianna (Grupo Galpão),
como Antônia; Aruana Zambi, como Maria de Angola;
Sônia Siqueira, como Quitéria Rita; Inês Peixoto (Grupo
Galpão), como Marília de Dirceu; Cristiana Antuña,
como Bárbara Eliodora; Jackson Antunes, como Padre
Rolim; Jota Dangelo, como Padre Manuel; Teuda Bara
(Grupo Galpão), como Irmã Arcanja; Neuza Rocha,
como Madre Escolástica; Tula Barcelos, como Irmã

Lúcia; Elvécio Guimarães, como João Rodrigues de
Macedo e Pedro Paula Cava, como Souza Lisboa.
O resultado é um instrumento de conhecimento
da História do Brasil – de Minas Gerais em especial
– fonte de fruição cultural e, sobretudo, entretenimento
de qualidade.

Sinopse
Ambiente austero de uma cela de convento. Uma
esteira no chão batido com uma coberta de linhagem
ﬁna. Um rosário dependurado, símbolo visível da fé cristã, um tamborete de madeira liso. Alguns instrumentos
de mortiﬁcação. Na parede contígua à cama, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, um livro de horas
e uma pequena concha com água benta. Tudo conservado na maior higiene. Fica evidente a observância de uma
santa pobreza. Joaquina acorda com batidas na porta.
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Quitéria Rita vai deixar o convento ainda aquela
noite com Padre Rolim. Joaquina pede para ir junto,
mas ele não permite.
Na manhã seguinte, Joaquina volta para suas tarefas como ajudante da irmã Lúcia no preparo do vinho
de rosas, e conﬁrma para Madre Escolástica que vai
professar os votos de freira.
Joaquina prepara a cerimônia cuidando dos mínimos detalhes: enxoval, confeitos, enfeites. No dia dos
votos, tudo pronto. Só falta o dote. Joaquina vai buscar
a caixa que Quitéria Rita havia deixado com ela, com
a recomendação expressa de entregá-la fechada para a
Madre Escolástica.
Joaquina, curiosa, abre a caixa e descobre sua
verdadeira identidade. Ela ﬁca muito abalada e se rebela
contra aquela dissimulação armada há anos para lhe
esconder a verdade. A Madre, diante da sua reação, conﬁna Joaquina. Irmã Lúcia vai em surdina no cárcere e
solta sua querida discípula com a condição de que, após
sua morte, Joaquina continue a fazer o vinho de rosas.
Joaquina caminha perdida pela Serra da Mantiqueira
e desmaia extenuada. É encontrada por um grupo de atores, de passagem. Uma das atrizes resolve ajudá-la, estava
mesmo querendo ter uma camareira. E assim, Joaquina
vai para Vila Rica junto com uma trupe de artistas que
iria se apresentar na Casa da Ópera, sob a proteção de
Violante Mônica. Joaquina faz uma viagem com aquela
gente estranha, que certamente lhe causa medo. Embora
a simpatia mútua por Violante Mônica lhe traga alguma
sensação de segurança. Mas havia atores também, e ela
não estava acostumada à presença masculina. Joaquina
se aperta na carroça quase sem respirar para não chamar
a atenção. Tem diﬁculdade até de olhar a paisagem, pois
mantém o olhar discreto. Agarra-se de tal forma à garrafa de vinho de rosas, seu único pertence, que levanta a
suspeita de levar ouro. Violante tem de intervir para que
não seja importunada e, contrariamente à sua natureza
exuberante, não faz perguntas para Joaquina, E, então,
desconfortavelmente enrolada numa capa de ﬁgurino
ela entra em Vila Rica. Ao descer na Casa da Ópera,
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tenta se tornar útil e disfarçar seu deslumbramento com
o teatro. Lá dentro ela iria passar seu primeiro mês fora
do convento. Durante este tempo seu único terreno é o
camarim de Violante, ali se ajeita como pode (ela aprendera no convento a viver com economia de espaço). De
vez em quando, espia uma cena através das coxias. A
proibição de Dona Maria I do acesso ao palco para atrizes lhe dá a primeira oportunidade de saber alguma coisa
sobre a sentença do pai, decretada pela mesma rainha, e
ela tenta perguntar, mas percebendo ser este um assunto
fechado, se cala novamente.
A trupe vai deixar Vila Rica e Joaquina não quer
acompanhá-la. Ela escapole até a Igreja do Carmo, vizinha à Casa da Ópera, e pede ajuda ao sacristão. Como
o sacristão não tem autonomia para aceitá-la vai pedir
permissão para o Padre Manuel. Este ﬁca estimulado a
salvar uma pobre alma que não quer mais acompanhar
artista. A prática de Joaquina com o incensório (ela fora
criada dentro dos rituais religiosos) acaba de convencê-

lo. Prometendo trabalhar em troca de comida, continuaria a dormir no teatro vazio ao qual garante o acesso
deixando aberta a entrada dos artistas.
Mas Joaquina precisava encontrar uma forma
de ir até a Igreja Nossa Senhora do Pilar, local do seu
batismo. Ela descobre que a Igreja do Carmo pertence à
mesma paróquia da Igreja da Nossa Senhora do Pilar, ou
seja, têm o mesmo padre. Oferece-se para organizar as
crianças que vão participar da coroação (Padre Manuel
queria uma coroação como nunca vista em Vila Rica).
E assim, encontra uma forma de ir a todas as casas da
paróquia. Quando chega na casa de Antônia encontra a

mãe à morte diante de Maria de Angola, uma impotente
escrava. Joaquina corre em busca do Padre Manuel; que
ajude pelo menos a mãe a morrer nos sacramentos.
E assim, Joaquina conhece a mãe. Ou o que restou dela. Comovida com o estado de miséria em que se
encontrava Antônia, Joaquina vai todas as noites cuidar
da enferma. Como remédio ou alívio, doses do vinho de
rosas. Antônia, em delírio febril, solta algumas frases que
Joaquina utiliza para reconstruir sua história. Ela acha
alguns livros escondidos na biblioteca do Padre Manuel
que continham idéias libertárias, que tanto haviam
impressionado Tiradentes. Joaquina leva os livros para
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ler nos seus momentos de vigília na cabeceira da mãe,
numa tentativa de entender e justiﬁcar o pai. Marília de
Dirceu vai visitar Antônia e acrescenta mais alguns elementos para a memória de Joaquina. Toda a sua revolta
pela rejeição da mãe e abandono do pai vai se transformando em perdão.
Contrariando a todos os prognósticos, Antônia
começa a melhorar. Entretanto, não poderia viver em
condições tão insalubres.
Com a mãe fora de perigo, Joaquina acha que,
enﬁm, poderá lhe contar a verdade. Mas ao chegar na
casa de Antônia, disposta a se apresentar como sua ﬁlha,
encontra o advogado dando a notícia de que só conseguiria reaver as terras conﬁscadas de Tiradentes se Antônia
desse uma declaração de que nunca tivera vínculo com
ele. Assim não seria contaminada pela pena da infâmia
e a transação se revestiria de características meramente
comerciais. Joaquina recua tristemente e não conta nada.
Mas os problemas de Antônia não haviam ainda
terminado. O advogado pede uma soma imensa para
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trabalhar no processo. Joaquina resolve tentar recuperar
as terras para Antônia, em segredo. Ela recomenda enfaticamente para Maria de Angola que a mãe tome o resto
do vinho de rosas.
Joaquina descobre que as terras estavam em posse
da Bárbara Eliodora. Sem esmorecer diante dos obstáculos (e auxiliada por Bárbara Eliodora, que após um
martírio de perseguições, conhecia as entranhas das
leis), ela consegue recuperá-las.
Joaquina e Antônia trabalham nas novas terras
cobertas de uvas e rosas realizando os planos traçados
por Joaquina. E por Irmã Lúcia.

Vinho de Rosas, Brasil, 2005, 103 minutos. Uma
produção Persona Filmes.
www.vinhoderosas.com
ELZA CATALDO

O Desejo das Origens
4a Bienal de Artes Visuais do Mercosul

D

e onde viemos? Quem somos e para onde
vamos? São perguntas ancestrais e cotidianas que tomaram formas, cores e palavras
na 4a Bienal de Artes Visuais do Mercosul, em Porto
Alegre, frente a uma arqueologia genética dos povos das
América Latina. Anos de indagações permanecem sem
respostas. Como resolver esta questão senão pela via da
arte na busca da identidade e das fronteiras enfrentando corajosamente os labirintos das diversidades e das
semelhanças porosas de nossa gente sofrida - ameríndia,
africana ou européia.
Após a visita à organização dessa arqueologia simbólica, que tem como idéia fundadora uma matriz/pátria unitária em suas “des – semelhanças”, veriﬁcamos a sensibilidade
de seu curador geral Nelson Aguilar diante dos desaﬁos da
arte e da ciência hoje. O curador frente a tantas demandas da sociedade as responde através de mostras Icônicas,
Transversal e também da representação de países membros do
Mercosul e do México, em 2003 o país convidado.
Traçando como ponto de partida a identidade,
podemos partir de dois caminhos de visitação igualmente paradoxais - a arqueologia na arte pré-colombiana
das terras baixas e terras altas da América do Sul ou a
arqueologia genética. Um primeiro caminho é aquele
que vai da arte pré-colombiana à arte dos nossos dias.
Inversamente, nossa proposta foi partir daquilo que
supostamente estaria no ﬁm/início – o DNA.
Passamos assim da trompa de falópio à arte pré–
colombiana. Uma instalação preciosamente guardada na
beleza de um dos galpões dos armazéns do antigo cais
porto-alegrense. Ao transpor a trompa vimos codiﬁcados
os nomes e genomas dos artistas, curadores, patrocinadores, funcionários e outros que contribuíram para a concretização dessa que foi a mais bem resolvida das quatro
bienais que ocorreram em Porto Alegre. A trompa de

falópio concebida por Nelson Aguilar, Franklin Pedroso
e realizada pelo artista - engenheiro Ary Perez, torna-se
um paradigma artístico dos povos das Américas.
A aproximação da arte e da genética, disciplina
cientíﬁca cuja curadoria ﬁcou a cargo do médico mineiro
Sérgio Pena é fundadora para Aguilar. A trompa teve a
intenção de mapear as origens, através dos participantes
da 4a Bienal que cederam sua linhagem à pesquisa e ao
estilo artístico por onde passaram os espectadores dessa
revolução de DNAs, da miscigenação antropológica dos
povos sul americanos. O genoma passa a ser o liame mágico que une povos, culturas e artes em uma metódica organização de idéias, deixando ao espectador a oportunidade
de convivência ou parceria artística em todos os espaços.
Após caminharmos pela trompa de falópio desaguamos nos armazéns dos cais e na Usina do Gasômetro
onde estavam as representações artísticas contemporâneas dos países sul-americanos. Caminhando um pouco
mais deparamos com os espaços Icônicos (mostras de
caráter museológico) localizados em três prédios históricos da Praça da alfândega: Santander Cultural, Margs e
Memorial do Estado. Temos ainda a mostra Transversal
perpassando por todos os espaços da bienal. Assim,
vemo-nos frente a uma imensa coleção de obras do lendário José Clemente Orozco ou simplesmente Orozco
que, sem dúvida, é dos mais desconcertantes e atraentes
membros da primeira geração da escola mexicana.
A mostra transversal propõe a visitação cortando
Porto Alegre e seus espaços culturais cedidos à bienal.
As imagens misteriosas e o poético texto delírio de
Chimbarazo de Simon Bolívar inspiram a curadoria de
Alfons Hug. O curador tomou como referência a trajetória poética do herói venezuelano Simon Bolívar. O poema
rastreia a condição humana como a mostra transversal.
Sonho e realidade é o homem mitiﬁcado.
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419

Ligia Pape, instalação para a 4a Bienal de Artes Visuais do Mercosul. 2003.
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Com essa mostra, o curador se apoia no sonho de
Bolívar, apostou numa possível emancipação do continente, com artistas que vêm da Venezuela, Colômbia,
USA, Cuba, Peru e da Alemanha. Segundo o curador, a
Alemanha não comparece à mostra apenas por ter sido
um dos colonizadores do sul, impregnado da memória
imigrante, mas por aproximações teóricas com o grande
humanista Alexander Humbolt.
Entre os artistas que preservaram este entre-caminho bolivariano destacamos Artur Bário que remete à
moda de um Duchamp operário objetos banais à condição de arte. O vídeo de Ari Marcopoulus com suas
linhas fugazes, ao mesmo tempo, inscritas e apagadas nas
geleiras. Arturo Herrera com seus borrões negros tramando formas alvas. Los Carpinteiros engavetando edifícios e
cidades. Luis Molina-Pantín, com suas fotos que abrem
o imaginário venezuelano da beleza de suas candidatas à
miss. Os ossos-escultura, referências arcaizantes de María
Fernanda Cardoso. As lendárias fotograﬁas peruanas de
Martin Chambi e suas cidades incas. Michael Wesely
dando cores e vida com suas fotos ao Rio Orinoco. E,
por ﬁm a instalação de Rachel Berwick em que papagaios
repetem uma língua de uma tribo dizimada.
A representação brasileira sob a responsabilidade
de Franklin Pedroso é talvez a mais experimental de
todas com nomes como o de Janaína Tschäpe com
seus vídeos e peças em que mutações espontâneas são
bastante evidentes. Ivens Machado compõe cadeias
celulares com matéria prima de sua ciência – a arte. José
Damasceno nos indaga com vírgulas desconcertantes
num código a ser decifrado. Laércio Redondo com seu
labirinto de espelhos produz uma repetição de imagens e
cria o Hotel solidão. Laura Lima desconstrói um baile na

corte de Henrique III, revitalizando o passado icônico.
Lia Menna Barreto cria uma fábrica de fragmentos de
répteis como se fosse formar um tapete. Rosana Paulina
com suas miniaturas de bonecas trançadas e enoveladas
constrói seres que clamam dor. Solange Pessoa que colecionou pêlos de cavalos, couro e tecidos durante uma
década tece um manto, um caminho que se ergue como
uma catedral gótica ou como um vestido que cobre a
terra das suas impurezas e injustiças sociais.
Ligia Pape surpreende-nos neste momento ﬁnal
com sua instalação que remonta às células humanas
através de uma composição feita de módulos organicamente arranjados com a matéria mais viva do Brasil
- arroz, feijão e sangue. A iluminação interior da obra
forma réstias de sol que douram a beleza plástica dessa
neoconcretista que mantém viva a sua veia artística e a
memória da formação brasileira cultural. Arroz e feijão,
branco e negro, desenham com o vermelho do sangue
e a luz sobre eles o gesto de milhares de brasileiros que
sonham serem alimentados. A poética do arroz com feijão alimenta o homem através de uma metáfora básica
da existência tridimensionalizada pela arte. Da sobrevivência do corpo cotidiano ao desejo da coreograﬁa em
ritmos alternados.
A 4a Bienal de Artes Visuais do Mercosul nos seus
“Cânticos de origem” como quis o curador geral Nelson
Aguilar compõe um mosaico sobre o início, a tradição e
o futuro, cujo mote é a tessitura da ciência e da arte.

CRISTINA ÁVILA
GERALDO MARTINS
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Bienal de São Paulo - 26ª edição
Foto: Rogério Canella

E

m meio a tantas visões violentas e torturantes
que poluem o olhar, atormentam o sono e a
vida do mundo atual, o curador geral da 26ª
Bienal de São Paulo Alfons Hug nos entrega um espaço
amplo sem amontoamentos de imagens e objetos cuja
cenograﬁa é feita a partir da dança que integra línguas
e linguagens. Babel de experiências humanas, longe de
fronteiras, de primeiro ou terceiro mundo, apenas a
possibilidade da fruição estética, em que as bordas fazem
limites, mas não fazem exclusão.
Neste território livre em que as artes sulcam sua
matéria, ainda sob estado de tensão e limites, as imagens
ganham novas formas. Distantes do ambiente cotidiano
dos ritos publicitários da modernidade criam ritos ousados e sugestivos.
A Bienal de São Paulo abriga o que pode ser nunca
o que já é. Nessa edição, a não existência de panoramas
históricos, a não ser o que é virtualmente concebido
(como o projeto Portinari) ou reconstruído como a reedição da expedição de Thomas Ender, coloca-nos frente
à imperfeição da experiência estética, da qual não temos
ainda um distanciamento temporal. Terra de ninguém
é o lugar do indeterminado, das perspectivas, aonde
conﬂitos e acordos são feitos para inscrever o indeﬁnido,
o obscuro e o inominável. Nas fronteiras entre noite e
dia trafega a arte. Sonho e realidade envolvem-se nessa
plataforma indescritível, contaminada de imagens que
não necessitam de decifração, não precisam indicar nada
além do que qualquer um possa expressar em forma de
dor ou gozo.
Podemos avançar ou recuar diante deste nosso
olhar sobre o que presenciamos no Ibirapuera no dia
25 de setembro de 2004. Ao entrarmos nas sinuosas
marquises do Parque do Ibirapuera, projeto de Oscar
Niemeyer, um templo nos recebe. Em seu interior, uma
instalação-acumulação de cilindros de madeira apontada

Interior do prédio da 26ª Bienal de São Paulo.

autoria de Ivens Machado, representante brasileiro na
mostra com curadoria de Nelson Aguilar causa-nos o
impacto da mostra. O artista apresenta-nos um imenso
monumento de madeira empilhada que pode ser uma
montanha, uma biblioteca que guarda matéria, inscrições oraculares. Acumulação que tem no valor plástico
uma crítica a essa imensidão de coisas que o homem
contemporâneo se faz necessitar para bem viver. O rito
da acumulação não avança sobre o espectador antes
clama por seu entorno. Reclama o lugar da transitoriedade – templo sagrado da modernidade.
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Depois dessa recepção quase sacra, percebe-se
um caótico diálogo artístico entre as obras expostas
no saguão da Bienal. A banda de música, com seus
uniformes e galões à moda de Manet, orquestra o hino
nacional, ao som das máquinas de costura e das vozes
das costureiras compondo um mosaico de artes e ofícios.
O território se faz livre livre.
Chelpa Ferro sintetiza a contemporaneidade
incluindo em sua instalação Nadabrahma uma nota
sonora que remete ao rock, a ruídos eletrônicos de
Stockhausen, com o tom dissonante de um Varèse. Para
adentramos nessa forma vibratória de arte é preciso apenas caminhar e acionar o pequeno motor que chacoalha
os galhos secos pendurados na parede.
O encontro com esses vários outros, de mundos
ímpares que partem para uma migração pela terra de
ninguém introduz a Ásia no ocidente. O exemplo contundente dessa absorção do oriente pelo ocidente e,
vice-versa, pode-se notar em campos de experimentação
formalmente diferentes, no entanto, próximos no dialogo conceitual. É o que se observa do chinês Xu Bing
ao criar suas instalações com pó coletado dos escombros
das Torres Gêmeas após os atentados de 11 de setembro. Ele escritura os versos de um poema budista numa
atitude quase espiritualista de todos tortura a terra de
ninguém.Vigora, assim, o tu és pó e pó voltará a ser da
pulsão de morte.
Ainda sobre o mesmo tema do estranhamento,
a linguagem da cultura faz seu registro corporal à
circuncisão judaica do búlgaro Rassim. Dois vídeos
acompanham em close-up a cirurgia pela qual se submete o artista inscrevendo em seu corpo a diferença,
o alheio e dessa forma sendo marcado pelo outro.
Entregando-se a um rito que não é da sua etnia ou conﬁguração religiosa de origem, Rassim é atravessado pela
alteridade. E essa recepção passa pelo desconforto de
sujeitar-se às marcas do outro nesse corte que produz
sua castração. São essas imagens de sangue advindas da
operação cirúrgica que dialogam com o corpo a cultura
do outro.
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Se a imagem é instável, como o homem pode
processar sua imaginação senão através da ﬁxação ao
território, da força de monumentos que revelam o desejo
de eternidade sobre a terra? Para tratar dessa viagem dos
homens através da matéria mais visível - traçado urbano
- o mexicano Pablo Vargas Lugo nos remete à imagem
ideal da pirâmide em múltiplas variações de tamanho.
Justamente onde o mundo da imaginação se faz mais
contundente em sua presença monumental e icônica
o artista propõe uma “visão antiderrapante”. Forma
ancestral, a sua inserção na terra de ninguém se faz
pelo segredo, pelo misticismo do nascer, renascer que o
homem processa ao construir, banalizar e destruir seus
próprios símbolos.
No campo da pintura também veio da Ásia um
dos mais interessantes e instigantes trabalhos O Povo
sem Voz de Chen Shaofeng é uma de suas grandes séries.
Uma montagem com uma coleção de retratos de pessoas
do povo que jamais seriam retratadas. Estabelece-se uma
comunicação intensa entre artista e modelo. A quem
cabe uma função ou outra? Todos podem se fazer presentes nesse território livre que é a arte. Os desconhecidos já têm seu território, não são mais sem - retratos.
Numa reﬂexão sobre a natureza, Rachel Berwick,
artista convidada dos Estados Unidos, apresenta-nos,
agora, pássaros fundidos em âmbar, hastes de latão e
lâmpadas fresnel que representam pombos passageiros,
outrora a mais numerosa ave da América do Norte,
encontrada a leste das montanhas rochosas. Por volta de
1850, a caça desenfreada reduzia drasticamente a população dessas aves e a última delas morreu no zoológico
de Cincinnati em 1914. Aves que soltas dominavam o
céu em bando foram reduzidas a uma imagem. O desaparecimento de espécies ornitológicas e com elas a perda
de referências da memória evocam a nostalgia, do que o
homem destruiu, em inesperadas construções poéticas.
O belga Luc Tuymans leva a São Paulo uma série
inédita de pinturas chamadas Falsiﬁcações sobre o tradicional carnaval “Les Gilles de Binche” e o faz consciente
que o tema da carnavalização está associado a uma idéia

Mama Casset. 1955, Dakar, Senegal; impressões fotográficas em gelatina de prata sobre papel.
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estereotipada de um Brasil exótico para a exportação. As
referências a uma antiga festa surgida durante a visita de
Carlos V e de seu ﬁlho, Felipe, à Margarida da Hungria,
em Binche. Depois do banquete, os participantes se vestiram como incas do Novo Mundo e lançaram laranjas
entre eles. Esse aparenta ser o elo perdido entre os dois
eventos carnavalescos – Europa versus Brasil. Sua obra,
no entanto, não trata de uma reportagem ou narrativa
real de diferenças e semelhanças entre duas culturas,
mas antes de uma idéia do que seria uma tradição cultural diante do mundo mediado contemporâneo. Para
o artista, as cenas do carnaval revelam-nos um mundo
anárquico e caótico em que vivemos.
A maior surpresa que vem da África, no entanto,
é a coleção de fotograﬁas que revelam imagens da África
do Sul, Camarões, Gana, Nigéria, Congo, Senegal,
Togo. O que constitui interesse nessa coleção não é o
fato dela relatar uma cultura, mas antes a universalidade
da linguagem fotográﬁca como uma escritura em que a
leitura se faz numa multiplicidade de interpretações. Os
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oito fotógrafos africanos em São Paulo foram, segundo
o curador Simon Njami, selecionados com o intuito de
mostrar as coerências e rupturas na fotograﬁa africana,
ao longo de várias gerações.
Mesmo nus masculinos que fogem aos padrões
universais. Lá está, de fato, a fotograﬁa da África.
Siderados diante da construção de uma trama
sensorial e textual, que nos questiona sobre os caminhos
impossíveis de se adivinhar, experimentamos nesta 26ª
Bienal um encontro estético que retoma o tema da criação, da alteridade, do estranhamento, da diferença como
território livre da arte. Para nós, o que insiste nesta mostra é que a criação se faz, pela via da contaminação, da
impureza: vírus advindo do outro.

CRISTINA ÁVILA
GERALDO MARTINS

O passado e o presente - a relação revisitada
Tricentenário de Santa Bárbara / MG
Foto: Eduardo Eckenfels

R

estaurar o passado e incluir nele o presente
sem esforço de adequação foi uma das tônicas das comemorações do tricentenário da
cidade histórica mineira de Santa Bárbara, a 4 de dezembro de 2004. A possibilidade oferecida pela ASASB
– Associação dos Amigos de Santa Bárbara, dirigida por
José Anchieta da Silva, de festejar com arte essa importante data, possibilitou alguns eventos dignos de nota.
Além da restauração da Matriz de Santo Antônio
efetuada pelo Grupo Oﬁcina de Restauro, as comemorações integraram a Exposição PINTURA UMA
QUESTÃO BRASILEIRA , organizada pela Galeria
de Arte Gesto Gráﬁco. Aberta a 9 de dezembro de
2004, a mostra concebida pela artista plástica Solange
Pessoa incluía uma variedade de obras em que dialogavam o lirismo, o construtivismo, o primitivismo e
experimentações mais radicais. No espaço organizado
com clareza e discernimento não se via um amontoado
de trabalhos, mas uma seleção crítica bem cuidada. Aí
estavam Guignard, Roberto Gil, Celso Renato de Lima,
Raimundo Colares, Nello Nuno, Mário Silésio, Paulo
Henrique Amaral, Cristiano Rennó e o jovem artista
precocemente desaparecido Pedro Moraleida.
Em Santa Bárbara, a 10 de dezembro, ocorreu
uma visita do prof. Nelson Aguilar, do Prefeito de Ouro
Preto Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, da galerista
Fátima Pena e da historiadora da arte Cristina Ávila
que visitaram a restauração da Matriz. Em seguida,
foi pronunciada a Conferência O PASSADO E O
PRESENTE – A RELAÇÃO REVISITADA pelo prof.
Nelson Aguilar (IFCH-UNICAMP). Aguilar revelou
as interações artísticas entre a contemporaneidade – o
homem e os passos da Paixão na arte contemporânea,
valendo-se dos exemplos do ciclo do pintor norte-ame-

Instalação de Solange Pessoa sobre a paisagem entorno da Capela do
Bomfim. Esculturas em bronze, 2004
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Foto: Eduardo Eckenfels

Instalação de Solange Pessoa na nave da Capela do Bonfim de Santa Bárbara.
Escultura em bronze e prata. 2004

ricano Barnett Newman (1905-1970) e da série 18 de
outubro de 1977 executada pelo pintor alemão Gehard
Richter (1932). Aludiu também a experiência de espaço tempo e de abertura da paisagem na obra da artista
mineira Solange Pessoa.
A obra de Solange Pessoa trata-se de uma interferência na paisagem barroca da antiga Capela do Senhor
do Bonﬁm. Esculturas em bronze, seres inanimados em
forma de crateras e volumes similares a pedras rodeiam
o entorno da singela capelinha, habitando o espaço da
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paisagem e compondo um cenário único de integração
da arte à espacialidade. Ao adentrar-se no interior da
nave da Capela, quase destituída de elementos artísticos
barrocos, que se fragmentaram com o tempo e o abandono, vê-se um pendulo oval, conferindo brilho único
ao espaço da primeira metade do século XVIII, permitindo a integração delicada entre passado e presente.
CRISTINA ÁVILA

Levantamento dos bens culturais de interesse
de proteção do município de Piranga

R

egistra-se aqui o Levantamento dos Bens
Culturais de Interesse de Proteção do município de Piranga, zona da Mata Norte,
Minas Gerais, em volume preparado pelo CAO-MA Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça
de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural,
Urbanismo e Habitação, órgão ligado ao Ministério
Público do Estado de Minas Gerais que teve a colaboração voluntária dos arquitetos Abigail Pinto de Carvalho
e Adriano Lana.
O Ministério Público, ao solicitar, em 2002, esse
trabalho através da Promotoria de Justiça da Comarca de
Piranga, permitiu o registro documental e histórico dos
imóveis ainda existentes nas áreas urbanas e rurais de interesse cultural. Pôde assim, cumprir seu papel de responsável pela preservação dos interesses públicos com relação
à preservação da história do Estado de Minas Gerais, mas
ultrapassa sua ﬁnalidade inicial, pois Piranga-MG passa a
ser a primeira cidade de Minas Gerais a receber a proteção
do Ministério Público pelo seu patrimônio arquitetônico,
histórico e cultural agora amparado por um levantamento
histórico-documental. Como diz Aﬀonso Ávila, a preservação da tão decantada “memória nacional”, representada
por monumentos de arte e história que documentam a nossa
evolução cultural desde os remotos tempos da colonização
do país, é problema naturalmente afeto não só aos órgãos
especíﬁcos de conservação desse patrimônio, mas basicamente
à formação de uma mentalidade de mais ampla conscientização diante de seu signiﬁcado e importância.1

1

Esse trabalho permite uma visualização da real
relevância da cidade no contexto histórico do Estado,
com a enumeração não só das ediﬁcações representativas
na área da sede do município como também nos distritos e área rural.
O levantamento se desenvolve a partir de uma
análise da história da formação da cidade desde seus primórdios no ﬁnal do século XVII. Determinaram-se os
bens culturais relevantes tanto materiais como imateriais
e as áreas da cidade onde estão estabelecidos conjuntos
Foram identiﬁcaarquitetônicos ainda íntegros.
das, fotografadas e descritas – além de iconograﬁas a
bico-de-pena por Adriano Lana – das ediﬁcações de
relevância para preservação e proteção distribuídas nos
conjuntos urbanos preestabelecidos e os isolados através
de ‘ﬁchas de identiﬁcação’.
Concomitantemente, foram listadas as leis
Municipais que permitem algum tipo de proteção na
sede e as ediﬁcações já protegidas individualmente
pelo IEPHA-MG, Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais e pelo IPHAN, Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Foram elencadas as manifestações culturais ainda
existentes pertencentes ao acervo de bens imateriais cuidadosamente preservadas pela comunidade.
São feitas sugestões de ações a serem adotadas
pela Administração Municipal para a concretização da
Preservação do Patrimônio Cultural ainda remanescente
na cidade, nos distritos, isto é, no Município.

Ávila, Affonso. Resenhas e Notas. In: Barroco. Belo Horizonte, UFMG, 1976, p.91.
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Casario de feição colonial e eclética. Praça Coronel Amantino Maciel. Desenho sobre foto – Adriano Lana

Vale lembrar a existência do rico acervo de imaginária da região, preservado dentro das ediﬁcações
religiosas, parcialmente inventariado pela comunidade
e pelo IPHAN, com grande número de peças atribuídas
à escola do ‘Mestre Piranga’, autor ou autores desconhecidos, reunidos pelos estudiosos numa só linha de
trabalho, de importância semelhante a outros Mestres
contemporâneos como Aleijadinho e Servas.
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A região foi estudada com apuro e cuidado
pela arquiteta Selma Melo Miranda e seu trabalho
“Arquitetura Religiosa no Vale do Piranga” foi publicado
nesta Revista, n º 13 páginas 53 a 80.
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