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Uma honrosa parceria
associação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais com o Centro
de Pesquisas do Barroco Mineiro para a publicação desta vigésima edição da
Revista BARROCO tem pelo menos dois significados muito expressivos para a
cultura mineira.

A

O primeiro é a raridade da parceria em si entre o Poder Legislativo e uma entidade
cultural, para a edição de uma publicação especializada em tema acadêmico, de interesse restrito a pesquisadores e estudiosos das artes em geral.
O segundo significado é o de resgatar o desejo do criador da revista, Affonso Ávila, de
ver publicada a última edição por ele preparada, completando a coleção de vinte números da única publicação do mundo dedicada exclusivamente à temática do Barroco.
A soma dos dois significados dá à Assembleia de Minas a convicção de estar consolidando sua importância como agente do desenvolvimento cultural do nosso estado, seja
por suas recentes iniciativas no campo legislativo, seja pelas inúmeras parcerias que
vem firmando para viabilizar projetos e propostas de relevância para os mineiros.
Foi assim, para ficar em dois exemplos, com a criação do Dia do Barroco Mineiro, que
será comemorado anualmente a cada 18 de novembro, e a instituição de 2014 como o
Ano do Aleijadinho, para celebrar os 200 anos da imortalidade de Antônio Francisco
Lisboa, o gênio a quem se pode atribuir a própria gênese do que, por iniciativa de
Affonso Ávila, se convencionou chamar de “o barroco mineiro”.
A Assembleia de Minas sente-se, portanto, recompensada por ter tido a oportunidade
de ser parceira desta publicação.

Deputado Dinis Pinheiro
Presidente da ALMG
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que leva o Barroco a ser um tema pertinente à história e à contemporaneidade? E por que editar uma revista com o nome Barroco? Foram estas as
questões que sempre permearam as entrelinhas do periódico e os questionamentos sobre a sua eficaz existência.
Affonso Ávila, seu idealizador e irradiador de pesquisas que se estenderam há três
gerações, na apresentação do primeiro número da Barroco (1969) é quem melhor a
explica:

O

(...) É a atração que o tema, ultrapassando os limites da prospectiva erudita e da
pesquisa universitária exerce sobre a inteligência contemporânea e deve ser entendido
como fenômeno decorrente das similitudes e afinidades que aproximam duas épocas
aparentemente distanciadas entre si, duas culturas que colocam em crise os mesmos
valores (...) com idêntica perplexidade existencial.

Reafirmando essas palavras é que entendemos como visionário e antecipador o
senso de cultura e crítica que Ávila defendeu desde a edição de sua premiada obra
Resíduos Seiscentistas em Minas, datado impressionantemente do ano de 1967,
quando a abrangência de estudos culturais comparados e a história das mentalidades
ainda eram consideradas uma mera curiosidade ensaística.
Obviamente que aqueles intelectuais que à época já tinham uma dimensão mais
alargada e menos positivista de história não só o compreenderam como incentivaram
e colaboraram com a Barroco. Entre estes, temos nomes como o de Francisco Iglésias,
Fernando Corrêa Dias, Curt Lange, Benedito Nunes e Antonio Candido, para não
alargarmos por demais a projeção e a boa recepção da crítica acadêmica ou não-acadêmica, que não só soube aplaudir, mas fez com que o periódico sobrevivesse de
1969 a 2013.
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A revista sempre foi ousada, não só pela qualidade de seus colaboradores como
por sua excelência gráfica, que teve sua gênese nas mãos de Eduardo de Paula – nosso
artista concretista – e continua sob outras mãos, sempre atrativa e moderna.
Entre os aspectos que tornaram a revista Barroco agradável e ousada, estavam o
formato, a organização dos artigos e as chamadas páginas amarelas, que distinguiam
por interesse e qualidade excepcional autores dos mais diversos campos de análise.
Inicialmente editada pela Universidade Federal de Minas Gerais, através do Centro de
Estudos Mineiros, e sempre pautada na independência criativa de seu fundador, muitas
vezes ameaçada justamente pela insistência de autonomia dos colaboradores, sofreu,
com o passar do tempo, inúmeras dificuldades de se manter em uma constante periodicidade. Os alargados espaços de tempo na edição de um a outro número subsequente
levaram à observação bem humorada da parceira e colaboradora Myriam Ribeiro de
Oliveira: “A revista Barroco é como uma fênix, ressurge de suas próprias cinzas”.
A secretaria da revista coube a dois nomes inesquecíveis pela acuidade, generosidade e perspicácia: os cuidadosos pesquisadores – e saudosos – Hélio Gravatá e o
Professor José Arnaldo Coelho de Aguiar Lima, que quis o destino que se juntasse ao
mestre quase um ano após a sua partida, mas não sem deixar sua marca na normalização dos artigos e em um texto inédito que ora publicamos. A eles, nossa homenagem.
Affonso Ávila não se sentia confortável com sua coleção de periódicos terminando
no defectível número ímpar 19. Ainda em vida, incentivado pelo interesse do professor Amilcar Martins, seu amigo pessoal e consequentemente de sua família, animou-se em efetivar, como fosse possível, o número 20. Assim, deixou em minha posse
textos pré-selecionados, inéditos e várias recomendações editoriais na véspera do dia
26 de setembro de 2012, data em que estava marcada uma reunião de cúpula para
tratar de projetos conjuntos com a Universidade Federal de Minas Gerais, o Instituto
Cultural Amilcar Martins e eventuais colaboradores. Ávila trabalhou toda a tarde do
dia 25 no sentido da continuidade de sua obra, fosse ensaística, crítica, memorial ou
poética, ao lado dos filhos.
Não foi sem tristeza que, no dia 26, desmarquei a reunião com o professor Amilcar
Martins e parceiros, cumprindo a difícil tarefa de dar a notícia do falecimento de
Affonso Ávila. Mas como diz o ditado popular, “quem herda não rouba”; agarrei-me à
chance de viabilizar o último número da clássica coleção da revista Barroco.
Sob a proteção e bênção dos anjos intelectuais que conheci ao longo da vida, e que
no dia 19 de novembro de 2012 se reuniram em prestigiosa plateia que homenageava
14
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meu pai e mestre com a medalha de grande mérito da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, que falei em nome da família – filhos e irmãs – com enorme
esforço e emoção, agradecendo pela homenagem e reafirmando a nossa vontade de
satisfazer o desejo do fundador da Barroco em finalizar o número 20.
Através de um positivo e memorável discurso, o presidente da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, deputado Dinis Pinheiro, afirmou o compromisso público
de viabilizar a referida edição. Ao lado desse, outros apoios foram surgindo, como o
do Instituto Cultural Amilcar Martins, o da ABRE - Associação Brasileira de Estética,
o do Instituto Flávio Gutierrez, através de sua fundadora, a empresária e sensível
colecionadora, Angela Gutierrez. Dessa forma, foi possível viabilizar também a edição
fac-similar do livro-poema Cantaria Barroca – que complementa adequadamente as
duas vertentes da obra de Affonso Ávila.
Esclarecendo finalmente a dispensabilidade da apresentação do currículo de nossos
colaboradores, sigo o preceito estabelecido por Ávila e verbalizado na canção de outro
poeta e amigo de Minas Gerais, Vinícius de Morais, na crença de que “o homem que
diz sou, não é, porque quem é mesmo é não sou”, confirmando que todos nossos colaboradores são indiferentemente importantes.
A todos que contribuíram para a realização deste projeto e, com a certeza de que
outros trabalhos no mesmo sentido virão, através de nós ou de outros, revalidar o
valor atemporal do chamado barroco e suas correlações históricas, literárias, artísticas
e contemporâneas, agradeço.

Cristina Avila

Diretora da Revista Barroco
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UM PASSEIO ENSAÍSTICO:
A PARÁBOLA DO CRISTO
AFFONSO ÁVILA
“Por que razão lhes fala por meio de parábolas?
(Mat. X1II, 10)

esta indagação dos apóstolos se tece a
ilação, tal como a leio na cartilha fundante do Cristo: o Evangelho. “Abrirei
em parábolas a minha boca”, já anunciara o profeta velho testamenteiro (Mat., XIII). Três
séculos antes da hora do Cristo, Euclides, reducionando em teoremas e axiomas a explicação racional
e não retórica, à deriva da filosofia, dos princípios
de natureza e realidade, não hesitou, sob rigor matemático de cabeça, a trabalhar, para conforto didático
do geômetra ou arquiteto Nósteros, de hoje, com
coisas claras, superficiais, elementos que se tornaram
instrumentos-funções cotidianos de esquadro, de
prancheta, tal qual indiciaria, em imagem, no mesmo
tempo de poesia e disciplina, a concisa iluminação
cabralina de “O Engenheiro”: “O engenheiro sonha
coisas claras...”. Traços, riscos de réguas e compasso
– para recorrer-se, já aqui em desborde melódico, a
outro criador brasileiro de linguagem, em tirada mais
fácil, porém de igual calibre certeiro, Gilberto Gil –,

D

assim transfundidas e/ou vulgarizadas as fundantes
equações pitagóricas – elas primaciais, talvez, ensinando por raciocínio memoriado a Aristóteles que,
no início, era o número, e euclidianas, a partir de
uma concretude de razão, mundo, objeto, assentadas
em aparentes combinações, construções abstratas
de ponto, linha, retas, quadrados, ângulos, curvas,
círculos, semicírculos e derivados – remeto aos tratados a semântica dos especialistas. O número seria e
é – aceito em epigonal e humilde reverência à mestria
maior – a essência, o núcleo de tudo, do particular
ao universal, da ideia revelada de Deus, tal como
venho procurando especular e entender neste passeio
ensaístico. Uma alegoria, neste caso, uma parábola – articulação filológica do espírito demonstrado
superiormente sábio em relação heurística para este
camoniano bicho da terra tão pequeno, articulação
de genética matemática, espelhada via sua planilha
mais esquemática e, simultaneamente, mais poeta de
nosso quadrilátero da língua cabe, às maravilhas, aqui
17

em menção: Jorge de Lima, em seu dístico genobarroco – “Vinte séculos de revolução e ainda há fome
deste pão que é a poesia” –, que atrevo a refundir em
analogia – e ainda é fonte este plano que é a geometria
–, ingênuo, talvez, postulado e ecoante de pensamento matemático, filosófico, poético de Michel Serres
(revista BARROCO, 6, 1974). Descendência – prossigo – da cônica euclidiana, que a pragmática do
discurso hebreu de contaminação ideológica grega
absorveu, replantou, enxertou, hibridou, planta colhida ao depois, em eficácia de novação botânica, folhosa e aconchegante de sombra e saciadora de fruto, na
convexidade de seiva hiperbólica da fala adubante de
divinação do Cristo em processo de verdade revelada.
A parábola locucionada reverteria, assim e porém,
ao plano da geometria, e dele derivaria em verticidade e simetria, do eixo da equação desenhada, o
eixo frutificador do discurso de convincência. Cristo
parte, ao melhor raciocínio pitagórico-euclidiano,
da equação similar que visa a um foco, percorre
uma diretriz convencionada que tem um parâmetro-exemplo a ser demonstrado, ainda, que urja,
para tanto, o recurso semântico-rítmico de uma
dança entre vertentes e linhas básicas do cone – da
superfície rígida, mais concreta e racional em sua
forma, ao encurvamento, mais lúdico e enleante,
das circularidades de entonação e sentido, das esfericidades clarificantes e/ou opacas da mensagem
a ser comunicada de um lado e do outro intuída,
captada. Ministrou-me, em lição informal, matemático douto, que a figura retórica ou filológica mais
consentânea, em âmbito de função alegórica, com
a parábola de design geométrico seria, antes, a da
hipérbole, como aquela uma figura de revolução, de
18
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natureza e feição também elípticas, cônicas, cilíndricas, enfim, de giros de circunferência na formulação
de ideações e conceitos, de similaridades e contiguidades (Jakobson). Acato, em reverência, a preleção
docente, mas me decido pela insubordinação de
leitor de imagens, de poeta, e me inclino à aceitação dos símplices de alegoria da parábola do cristo,
ainda que aprendendo, reconheça que tais símplices
descendam do complexus geométrico. A parábola-alegoria da parábola do Cristo, ainda que, aprendendo, reconheça que tais simplices descendam do
complexus geométrico. A parábola – da perspectiva
do evangelho – nasce, é certo, de um eixo imaginário de simetria – na acepção do mestre dicionarista
Moraes – capaz de englobar qualquer coisa, qualquer
espaço em aberto, mas ao invés de apenas querer
demonstrar pelo exato, pelo concreto, em operação
de razão mais sofisticada, prefere a operação direta
– em palavras, frases e até mesmo sintagmas – de
raciocínio quanto possível logo que audível digerível. Porém, na simplicidade da articulação comunicadora, o mesmo rigor da trama desenhada da
geometria, o vértice de alcance ilimitado, embora,
mais que naquela ciência, queira alcance ilimitado
superior: querer explicitar a verdade revelada, o
Deus-eternidade.
Prossigo em meu escorço não-convencional,
não-acadêmico: a estrutura ou consignação dos
elementos constitutivos da parábola lítero-retórica do Cristo obedece a equivalente estrutura dos
elementos principais da parábola geométrica, tal
como ensina qualquer bom manual de fundamentos
de matemática elementar: o elemento foco é ou visa
à persuasão do homem a ser atingido pela palavra

da ideia de Deus; o elemento diretriz é o processo de
encalço ou via de convicção, mais semântico e direto
ou mais alegórico e indireto, do público-alvo, no
processo entrando – aqui sim – expedientes filológicos coadjuvantes da narração referencial de imagens
da vida cotidiana, expedientes como o da hipérbole
ou exagero, o da anáfora e da perífrase ou iteração,
recursos todos de ênfase e amplificação semânticas,
o elemento parâmetro é o processo de fixação ou
demarcação da área de motivo-pretexto ou instância
pedagógico-semântica da parábola enquanto lição-sistema dos jogos de espelhamento denotativos ou
conotativos; o elemento vértice – enfim – é o ponto
de chegada ascencional à compreensão superior
da ideia do Deus humanizado ou de sua doutrina.
Ocorre, portanto, no âmbito dessa elipse geométrico-filológica, dessa circunferência/circunlóquio
feita sob um compasso em mão firme de traço de
palavras, a operação em revolução – ou revolucionária – da exemplificatio de sedução e proselitismo
verbal, antecedida quase sempre ou pespontada
depois por ações mais empíricas e convincentes da
medicina taumatúrgica, de satisfação imediatista
para uma plateia carente antes de atenção e assistência curativa. Como no desenho geométrico da
parábola, há na distensão discursiva do exemplário
em exposição pelo Cristo, em inflexão natural para
as duas direções do eixo imaginário de simetria da
ideia, uma como que propagação retilínea de luz a
conduzir essa ideia num lecionamento léxico que
se quer, a princípio, simples e certeiro, mas que
sofre, segundo a conveniência de comunicação, não
raro verticidades ou verticalidades consistentes no
recurso metafórico, seja através da metáfora pura,

mais elaborada em sua trama e como a chamaria Damaso Alonso na metalinguagem barroca da
poesia Góngora, seja através da metáfora simples em
cruzamento de meras comparações em analogias.
O procedimento parabólico da enunciação predicante do Cristo era quanto possível hábil e ajustado
ao arbítrio da circunstância, mais fechada ou mais
maleável ao entendimento de plateia de recepção,
donde sua sábia opção em “ora orar claro/ ora orar
escuro”, na acepção – exibo aqui premonitoriamente
com audácia conceptual – que à ambígua articulação da via comunicante de sua informação – no
caso estética – daria o poeta de dois mil anos depois.
Cristo possuía, na qualidade mais excepcional de
locutor da informação divinizante da palavra revelada, outra sorte – e bem superior que a do poeta
– de psicologia da linguagem, e em ser de potência
e ato, na definição aristotélico-escolástica, oralizava
com onisciência tanto ao ouvido mouco e pouco
de audição, quanto ao ouvido de labirinto sensível
às voltas e contravoltas da frase ou do sintagma
frequentemente penetrados de tensão perturbadora,
de estranhamento. Da elite do auditório – os doze
apóstolos – esperava captação e recepção mais prontas e plausíveis de decodificação auditiva e intelectiva da mensagem-parâmetro da parábola proposta,
quer em virtude do convívio mais assíduo com a
semanticidade do Cristo-mestre, quer pelo dom do
espírito a eles conferido de onisciência, potência e
ato, em grau relativos à condição humana que os
revestia, por delegação do próprio preceptor-maior
e intermediação concedida em poder via a iluminação intermediadora do chamado santo-paráclito.
Entenda-se: o Cristo arguia a compreensão segundo
Affonso ávila
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a capacidade por ele estimada de entendimento
e razão redutora do dito explícito ou do não-dito implícito da cabeça de auditório, a ser comovida e movida pela magia da palavra cooptadora.
Entretanto, nem sempre o fio semântico e/ou metafórico obedecia, nos próprios apóstolos privilegiados de ouvido, ao auxílio extrassensorial do Espírito
Santo de que desfrutavam e o recado refugia em sua
retórica parabólica desses discípulos providencialmente bem dotados. Era preciso, então, ao Cristo,
recorrer às demonstrações de manual, quanto possível bem humano, de geometria analítica para fazê-los, pela repetição do exercício, alcançar o símplice
dedutivo e final da proposição posta em problema.
Daí ter repetidamente surpreendido, pela semântica
ainda que de aparência vocabularmente didática,
os doze apóstolos, a eles replicando com energia e
irritação, a exemplo do ocorrido com a “parábola da
boca” (Mateus, XV, 12-20), ao ser advertido: “Então,
aproximando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras,
se escandalizaram?”. E Pedro insistira, “tomando
a palavra”: “Explica-nos esta parábola”. A resposta
foi a seu tanto ríspida, pois os apóstolos, dos quais
Pedro era o intérprete-maior, ao ver do Cristo não
haviam absorvido na inteireza a providência tutela
do Espírito, da qual deveriam sentir-se gratificados,
isto é, tomados da graça. “E assim lhes propunha a
palavra com muitas parábolas como estas, conforme
o permitia a capacidade dos ouvintes. E não lhes
falava sem parábolas, porém, tudo explicava em
particular a seus discípulos” (Marcos, IV, 33/3).
“Este discurso era para eles obscuro (aos doze) e
não penetravam coisa alguma do que lhes dizia”.
20
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(Lucas, XVIII, 34). E o Cristo repreende soberanamente: “também vós estais ainda sem inteligência?”.
Para, ao então lhes decifrar o conteúdo comunicado,
a forma contornadora daquela que transmitia o
impacto/emoção de uma de suas mais bem escandidas parábolas-poemas: “Não compreendeis que
tudo o que entra pela boca passa ao ventre, e se lança
depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da
boca, vêm do coração, e estas mancham o homem”.
Metáfora mista, entre pura e ideada por correlação,
a seu brilho se aplicaria à maravilha, ao maravilhoso
da poesia, a metáfora que tentou o poeta de dois mil
anos depois, metáfora de tensão e beleza luminosa
alusiva a um “laser perfulgente”.
Desdobrando-se – como acentuamos – em um
eixo imaginário de simetria, ou seja, em direções
horizontais de exemplarismo didático e paralelismo
conceptual, a metáfora da parábola do Cristo, de
teor primário comparativo ou complexo por ideação
pura, se verticaliza desde um dado parâmetro ou
núcleo pretextual, cujos motivos, nele sintetizados
ou condensados, pertencem, ao maior das vezes,
a um referencial de cotidianidade ou consuetudinário, bem ao nível da vivência ou da memória
tribais do ouvinte. Entre os denominados universais
ou individuais da dialética, a retórica expositiva
ou demonstrativa segue, assim, a uma estruturação que traz, à tona da operação receptiva, dados
armazenados de mentalidade coletiva, inconsciente
coletivo, imaginário coletivo, mentemas, enfim, que
clarifiquem a fala pretendida ou convencionada
do Cristo ou que, ao invés, podem acidentalmente
torná-las total ou parcialmente bloqueadas a uma
chave-mestra, que por inabilidade de manuseio

deixa momentaneamente de abrir todas portas.
Daí a importância, para a sequência deste meu
ensaio de ilações de leitura, de trabalhar com base
em esquemas paramétricos, classificando temas
e motivos segundo sua procedência de repertório histórico, social ou vivencial das camadas que
ocorriam à imantação de um discurso novo ou de
intenção novadora. É certo que, em face da incidência numerosamente extensa do exemplário levado à
peroração do Cristo, seria cumulativa e até tumultuadora ao enfoque a tentativa de esgotar o estoque
eloculatório do que se entende por parábola no
curso da pregação evangélica, ficando, portanto, por
mais prudente a eleição seletiva das mais consentâneas com “se”, como num quadrângulo geometricamente balizado, a grade, a súmula de categoria de
cada secção de exemplário. Em consequência devo
– e o farei – classificar o motivo exemplarizante
ou sumário de instância pedagógico-semântica de
uma dada súmula de exemplos segundo a sua
origem de contexto, a sua contingência de textos.
Sacarei, para isso, de minha própria nomenclatura
de sequenciações poéticas, melhor, do próprio título
de determinados eixos-livros de minha poesia, um
carteamento ao mesmo tempo delineado e ideológico
de diferentes diretrizes, em processo de alcance, de
diferentes linhas de parábolas. Dirão – que o digam
– que assim procedo por pretensiosa vaidade de
aproximar os focos da criação pessoal dos focos da
pré-criação falada da palavra iluminada da ideia de
Deus. Refutarei: aproximações, talvez, no íntimo
mais piedosas que vaidosas de um reconhecido,
por ancestralidade, cristão-velho, aproximações de
bruxuleios de poeta-menor, ativo e contemplativo

na sua ordem dos mínimos, ao fulgor do poeta-maior, do escandidor máximo do verbo que cegou
por encantamento, em argúcia político-episódica, o
olho-ciclope do Paulo gigante.
Mas ao fato, ao factual do Evangelho. A primeira
grade, pode-se chamá-la Carta do solo, feixes de
parábolas de parâmetro rural, isto é, que tem como
pretexto temático exemplos referenciais tomados
às atividades agrícola e pastoril. Povo de economia
primária, disperso horizontalmente ao longo de
um eixo camponês, rudimentar, seja ao nível da
propriedade, seja ao nível do trabalho servil, natural que Cristo se dirigisse em processo semântico
bem acessível de repertório ao grosso das turbas
semi-ignorantes que o acompanhavam nas andanças de pregação e taumaturgia no universo móvel
de fala hebraica ou dialeto aramaico. Supõe-se
que predominasse na errância itinerária de carências e curiosidade a gente menos imbuída de um
mínimo de formação crítica ao nível mosaico-ideológico, embora o texto evangélico não raro referisse,
também – e até com tom mais alto de registro –, a
presença, nos comícios persuasórios e exemplificantes do Cristo, de expectadores de extração letrada e
semiletrada – levitas, escribas, fariseus, titulares do
Templo ou marginalizados publicanos arrecadadores de impostos. A ocorrência desta plateia minoritária, mas extremamente curiosa e interpelante, de
perfil certamente mais urbano que campestre, não
interferia, ao dedutível, na intenção significante da
parábola de parâmetro rural, dirigida preferentemente, quem sabe, à bancada mais frágil e sensível
dos que a mídia de hoje classificaria de boias-frias
ou - sem-terra – os supra-carentes, repita-se, em
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suma. Cristo trazia sempre na ponta da língua a
réplica à insinuação cavilosa dos ideologicamente
qualificados pela ciência rígida e intransigente do
Velho Testamento, da verdade assente e canônica,
porém, em postura – queiram – divinamente serena,
não desviava ou enfraquecia a fluência da teia
verbal da determinação cooptadora. Mas sua fala
era encaminhada aos simples por eleição, em seu
vocabulário óbvio aos contornos do contexto, nos
sintagmas, nos períodos ou frases, nos termos construídos ou tomados ao desfilar de uma semântica
familiar, doméstica, bem à grade de uma carta do
solo. Anote-se, porém, à guisa de fim de raciocínio dedutivo, de pé de página de ilações digressivas: nenhuma revolução parabólica indiciadoras de
mudança da ordem agrária, de reforma de sistemas,
no elenco de conceitos tradicionais: servos, operários contratados, assalariados, salário ao peso do
dia e do calor, feitor infiel ou fiel, boa administração
versus dissipação dos bens, homem rico/senhor
versus feitor iníquo, etc.
De doze parábolas colhidas no terreno intermediador de Mateus, Marcos, Lucas ou João,
levanta-se, sem exaustão, um repertório vocabular
tipificado ao nível de cultura do cotidiano ou rotina
de lavradores e pastores: semear/semeador/semente,
landes, hortelã, endro, cominho, aves do céu, lugar
pedregoso, terra, sol, raiz, seca, espinhos, frutificar,
campo, pastagens, vitelo, novilho, cabrito, ovelha,
arisco, cizânia x trigo, ceifa, segadores, jornaleiros,
molhos, celeiro, mostarda, hortaliça, árvores/ramos,
vinha/vinhateiros, sebe, lagar, torre, brotar/crescer,
erva, espiga, foice, cados de azeite, alqueires... O
ouvido do espectador admoestava-se, portanto, sem
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qualquer choque natural, ao eco e teor do discurso
proselitista do Cristo e seu apropriado glossário,
ouvido infenso, mesmo à entonação porventura mais
imbuída de sutileza ou sagacidade da voz locutora,
capaz, ao máximo, de ferir, em gracianesca agudeza
e arte de engenho, a permeabilidade auditiva mais
sofisticada em seu aparelho otocaptor de alguns dos
fortuitos canonistas da plateia. Entretanto, ao Cristo
não interessava ou desafiava, explícita ou formalmente, emprestar à parábola da grade Carta do Solo
uma inclinação própria de revolução econômica ou
social, só a inclinação construtiva da figura de retórica em analogia à fórmula da equação geométrica.
Pouco importava, para o efeito da prédica catequética, que a maioria afluente ansiasse, até mesmo por
instinto de conservação, defesa ou humana ambição,
por qualquer reivindicação de outro vetor de revolução, isto é, qualquer reforma fundiária, melhor
partilha do lucro da terra ou revisão das cláusulas
tradicionais de contrato social. Duas alegorias me
chamam atenção nessa área terra a terra do repertório parabólico do Cristo: as tomadas metafóricas,
mais em close de comparação, do Filho Pródigo
(Luc. XV, 11 a 32) e do Bom Pastor (João, X, 1 a
18). Ambas desenvolvidas – diga-se – com notável
inflexão de naturalidade semântica e sintática, sem
agressão alguma ao status-quo da linguagem coloquial e funcional das relações de trabalho e convivência vigentes na tribo – entenda-se: na estrutura
hebraica de povo e comunidade – ou quebra da
ordem verbal direta e racional consequente. Pode-se
arguir, com certa malícia dialética, que, na primeira
das parábolas em questão, a revolta do filho cordato
diante da liberalidade do pai na festa pela volta do

filho rebelde, fujão, pródigo, indicie um princípio de
revolução de postura, mas o certo é debitar tal insatisfação a um fenômeno mais psicológico de emulação fraterna, entre irmãos, naturalmente; e, não, a
uma fratura de sedição comportamental no nível
da tribo. A resposta do pai ao filho inconformado
é tranquila, pacífica, conciliadora, portanto pedagógica e politicamente correta, como um tapinha
na tutela patriarcal do regime mosaico, à fidelidade
clássica glosada na mestria camoniana dos Sete anos
de pastor Jacob servia. Na segunda das duas alegorias, a metáfora nem chega a construir-se, o desvelamento figurativo é tão transparente que o próprio
Cristo, após aludir à intimidade que deve identificar
em afeição pastor e ovelha em seu cercado, arremata, em metonímia translúcida para o contexto,
como quem convida a entrar no aprisco da palavra
revelada de Deus: “EU SOU A PORTA”. Assim,
mais pragmáticas seriam, em termos de iniciação
ou aprimoramento agropecuário para o tempo, as
lições das Geórgicas do seu contemporâneo Virgilio
do que, nessa perspectiva, a fala do gramático,
preceptiva de desinência rural do Cristo. Melhor se
adunariam ao horizontalizado eixo do discurso cristológico, em sentido metafórico-poético – peroro –,
os versos do vintessecular póstero Fernando Pessoa:
“Eu nunca guardei rebanhos, /Mas é como se os guardasse”. Parábola em parâmetro de poesia ou poesia
em parâmetro de parábola.
Alguns modelos, tal como a seu quadrante os
destacados no exemplário da grade campônia, emergem, com força perturbadora de clareza, da secção
da parabólica do Cristo a que ouso titular, também
em automimese, Carta sobre a Usura, no caso

colocando em peculiar evidência práticas ditas de
economia da engrenagem de mercado da sociedade
hebraica, mosaica. Ainda aqui, em território étnico
m,inado pela inerência de conceitos nada afins à
fala evangélica nova como os de negócio e lucro, o
orador mantém-se numa atitude e elocução de feitio
prudente e equilibrado, sem afrontas maiores ou
aparentes à semanticidade estática e conservadora
do contexto de cultura semita. É certo que, em
circunstâncias excepcionais e geradas por acasos
fortuitos de impulso irritadiço, compreensível num
ente ao que se presumia de natureza ambígua – ser
metade divino, ser metade humano –, o Cristo
perdesse controle emocional e atirasse suas farpas
contra o granito e rotina do sistema em que nascera
e de que era parte integrante toda a diversidade de
seu auditório. Nisso, ele, enquanto homem-Deus,
não fazia mais que aderir a um espelhamento da
mitologia grega e assemelhada, em que as entidades
supraterrenas liberavam reações e sentimentos de
interferência na sociedade dos homens, assumindo
em metamorfose seus humores e idiossincrasias,
quando, não, perturbando a rota de destino da
espécie. Dentro da cosmovisão tribal e do tempo,
o portador da palavra revelada procedia, porém, a
mais das vezes, com sábia cautela em relação à abordagem, até mesmo, de temas aparentemente contraditórios e antiéticos para a doutrina em exposição e
defesa, não se prendendo a radicalismos maniqueístas, a uma oposição dialógica e dialética entre bem
e mal, ainda que esses temas fossem a usura – vista
implicitamente como inclinação, índole e ramo
mercadológico de grei –, a avareza, a insensibilidade
na posse de bens dos ricos, a imposição do tributo
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oficial ou de suserania. A parábola alegórica, nesse
âmbito que se dizia esdrúxulo na postura aliciadora
em processo, aí também, não se imbuía por essência
ao movimento e função – em paralelo – de revolução da parábola de desenho e equação geométricas.
Mesmo pregando sua didática a partir do tripé fé,
esperança e caridade, o muito que se possa inferir
do miolo do discurso reformador do Cristo, naquela
instância de propagação consentida pelo cânone
judaico, é que a punição, a sanção, o corretivo, passíveis de intimidação aos desvios de conduta que se
justificavam em velha progênie de estrutura econômica, se operassem no reino que não é deste mundo,
ou seja, ao nível de uma avaliação em tribunal
póstumo, em instância de varas criminais e penais,
condenações ou graças de substância divina ou, a
seu tanto, divinatórias: de imaginável presunção.
Para o reino deste mundo, cenário do espetáculo
aliciador e preceptor do Cristo, sobrepesa o parâmetro geométrico e consensual do uso, do usual, o
tribalmente permitido foco mesmo da usura, foco
desestabilizado apenas em raros ímpetos de inflexão da ira do “Deus vingador” da Velha Escritura,
“baixados” na pacífica semeadura parabólica do
Filho eleito e fio condutor da palavra revelada. Nem
o “pito” ético e protocolar da advertência plausível a
esse “palavrão” disfarçado, a esse vocábulo perverso
e perversor que se silaba u-su-ra, mal fundante dos
males, entanto permissivo, premonido embora do
fogo infernal de Dante, antropológica, sociológica
e economicamente, na fala consuetudinária tribal,
em implícita cotação de valor e fatalismo histórico.
Não sei, não está escrito, não há dado referenciador
expresso textualmente pelo poeta sobre isso, mas
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ninguém tem, a meu ver, autoridade teórica para não
me fazer supor que haja sido a partir da Parábola dos
Talentos (Mat., XXV), contaminada por todo um
erudito percurso ou antecurso de conhecimento
da tradição hebraica, que Ezra Pound compôs um
dos mais cortantes e indignados de seus Cantares,
o de número 45 (recorro à tradução dos Campos
e companheiros). A pecha de antissemitismo que
recobriu de animadversão e antipatia conservadoramente, de quase consenso, a sorte crítica de sua
obra-maior, por um lado, e, por outro, a própria
inclinação do poeta a uma postura histórico-economicista de nojo ao capitalismo, fazendo-o escorregar
ideologicamente para um porão intelectual filonazista, incompreendido, mas manifesto, ambas estas
pedras de escândalo de tropeço do poeta podem
ser divisadas bem nítido na horizontalidade de uma
linha pontuada de minas explosivas, camufladas ou
a céu aberto, afrontantes ao lustral terreno do direito
natural: as cinco letras u-su-ra, legíveis a um olho de
hoje nos eufemismos sistema bancário, fundo monetário, globalização, desvio de razão e equidade, mancha
mais perniciosa à índole de espécie do homem em
sociedade do que o próprio pecado original, permearia toda a caminhada étnico-social da linguagem
hebreia e sua influência na história corrente das
nações, corrompendo-a com o vício-vírus originário.
Há, em tese de especialista norteamericano [cujo
nome aqui me foge], que países de economia instável
apropriavam-se periodicamente, para saneamento
das respectivas finanças, do capital neles acumulado pelas comunidades judaicas, expulsando-as a
seguir, em desculpa inquisitorial, de seus territórios.
Esgotados os recursos sequestrados dos comerciantes

e banqueiros semitas, os próprios governos expropriadores promoviam o retorno, a seus mercados,
dos judeus, de forma a reequilibrarem outra vez os
erários cristãos de capitais de investimento. Esse jogo,
esse pingue-pongue, era oficioso e reincidente no
eixo Portugal-Holanda. A prática arcaica da usura,
aprendida dos ancestrais bíblicos, salvava assim a pele
carcomida de dívida de seus descendentes cristianizados... Uma dose de humor é antígeno imprescindível
para a moléstia da história.
Mas não se há de censurar em Cristo, na ideologia das parábolas, uma condescendência genérica, conciliadora, placidamente ingênua diante do
processo impiedoso e luciferino da avareza, do
imperialismo da pecúnia, da especulação. Embora
parábolas como as dos Servos Devedores (Mat.,XVIII
e do Feitor Infiel (Luc. XVl) desnorteiem o auditório
mais crédulo do discurso messiânico, pendulando-o de ambivalência, os paradoxos dívida X anistia,
crédito do bem X coerção da cobrança, numa
partida de dados entre usura e anti-usura, opondo
questão de lucro econômico a valor ético, a ideia
parabólica não quebra radicalmente o rumo concionatório da pregação em dois lances sensacionais de
sua biografia ativista e/ou oratória. A parábola é
sempre um exemplum, uma anedota edificante, cuja
senha, imbricada sempre do par ironia X verdade,
cabe ao espectador-ouvinte decodificar, por memória cultural e funcional, no caixa eletrônico segmental e hierarquizante de seu banco de dados tribal.
No caso dos Servos Devedores, vemos às claras até
uma conotação histórico-sincrônica com a prática
cínica e contumaz do sistema neoliberal do curral
do sistema econômico brasileiro, o qual, através

de artifícios naturais do poder do mais forte, um
organismo-senhor – que se poderia cognominar-se
Banco Central – propicia à instituição bancária deficitária ou falida recursos de saneamento financeiro
a fundo perdido, num deslavado jogo de compadrio político. As instituições beneficiadas, tal qual
acontece no exemplário de Mateus, ao invés de agir
com equanimidade de processo, semelhante ao recebido do organismo-senhor, investe em impiedoso
riste contra seus devedores domésticos, exigindo,
a chicote intimidador e arrestante, que saldem
a fórceps dívidas contraídas pelo servo-menor a
extorsivo custo onzenário. Capciosamente não há,
no caso moderno aqui conotado, um senhor justo
como o da parábola que, irado, entregue o servo-maior – fraudador poderoso – “aos algozes”, que
seriam, na espécie, nada mais nada menos que os
próprios agentes do organismo-senhor e, acima, na
cúpula, o magistrado supremo e seus mentores/tutores internacionais. Como, assim, “perdoar do íntimo
dos corações cada um a seu irmão?” A própria
Igreja já retiraria, ao depois, do texto fundante da
palavra revelada, da oração que “o nosso próprio
Pai nos ensinou” – o Padre Nosso, a expressão-compromisso da piedade cristianizada – “Perdoai
as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos
nossos devedores”, amenizando semanticamente as
“dívidas” em “ofensas” e “nossos devedores” em
“aqueles que nos hão ofendido”. Enleio de circularidade de cultura, diacronizando e coligando, ao
sabor da história do poder, o nexo social e antropológico – política/ideologia/religião.
Paralelamente à grade da Carta sobre a Usura, não
obstante acopladas ainda, por desenho de simetria,
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ao temário ético-econômico do discurso crístico
e crítico da palavra revelada, fisguem-se, ao longo
desse diálogo coloquial e semântico entre o preletor
iluminado e sua plateia despossuída e/ou de base
pesqueira a iluminar-se, cinco guelras-desabafos
que emergem à superfície do mar parabólico ou
biográfico-episódico do mentor da nova verdade.
Uma costura dialética de proposições da fala paradoxal do Cristo: a fala horizontal de obediência
à tradição e à ordem e a fala vertical de figura de
revolução, aquela fala emendada que Gracián diria,
com relação à linguagem do barroco, bifurcada em
“dos cortes” e “dos luces”. A primeira entonação – a
da fala da obediência – é de clara e direta pronúncia
na querela do Tributo a César (Marcos XII, 13 a 17),
quando, sem alteração de bate-boca irritado, instado
capciosamente por fariseus e herodianos, o Cristo
não compra a briga instigada pela pergunta-perfídia
– “É lícito pagar o tributo a César, ou poderemos não
lho pagar?” – e responde pergunta com pergunta,
ardil com ardil, numa réplica astuciosa que faria
inveja ao mais hábil político em debate de fleugmático parlamento britânico ou de circense congresso
brasileiro. Como o diálogo, ao mesmo tempo ferino
e sutil, se desdobra em meio a uma performance em
que o Ator Maior pede e toma a moeda e a exibe aos
interlocutores, indagando de quem eram a imagem
e inscrição ali contidas – à maneira do gesto a seu
tanto impessoal e lúdico de um juiz de futebol ao
sortear os lados do campo às equipes defrontantes
–, ouso opinar que o episódio desse jogo de argúcias
se enquadraria melhor no cenário funambulesco de
Brasília, no palco furta-cor de senado ou câmara...
Enfim, eu me reporto a uma passagem de trama
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e tessitura francamente políticas que não é rara e
nem única na multifacetada gesta evangélica que
narra e solda não só questões de doutrina e doutrinação, mas também postulados de poder e tradição,
balançados ao sopro de giros frásicos escandidos em
movimento de revolução. Mas a hora do capítulo em
foco não o era ainda de rebeldia e confronto aberto,
era hora de política de tom pragmático, matreiro,
de salvação da pele. Pois se Jerusalém, se a Judeia
estavam em posição de domínio romanos, sujeitas,
portanto a seus impostos e leis, que se pagassem
sem subterfúgios os ônus da vassalagem. E rodando
a moeda, humanamente não titubearia Cristo: “Dai
a César o que é de César”, ora essa! Não o minimizassem por tolo.
O político sagaz, que refutava ou revidava negaceio com negaceio, desmontando as peças da armadilha e nelas fazendo tropeçar como presa de si
mesmo o adversário insidioso, saberia, no entanto,
como qualquer aluno bem iniciado na escola emulativa dos homens, a ocasião propícia a acometer,
de frente ou pelos flancos, a paliçada de soberba e
impostura do oponente, fortuito ou declarado. Não
necessitava o Cristo, nessa operação ofensiva, ética
e dogmática, assumida ao tempo adequado, de invocar para isso a intervenção divinatória do Espírito
Santo, seu farol alto aceso, por automação superior,
em curvas mais arriscadas de sua estrada doutrinária, como as da taumaturgia ou da conversão
induzida, lances de magia ou estranhamento para
a plateia estupefata. O ponto, nas quatro passagens
evangélicas, que ainda quero ferir no parâmetro
parabólico econômico-contextual desta ilação de
leitura, era apenas o de escolher o rumo conveniente,

humana e politicamente, de discurso ou ação a ser
empreendido: se o falar e/ou agir claro, se o falar e/
ou agir indireto por artifício de figuração. O objetivo messiânico, em qualquer das hipóteses, consistia em vitoriar-se, aos olhos e ouvidos de discípulos
e de antagonistas, através de formas persuasórias,
corretivas ou contestatórias, uma crítica já agora
de hora de rebeldia e confronto, estrategicamente
também assumida como o fora a hora parlamentária do Tributo a César. As duas primeiras tomadas
das quatro que aqui realço para fecharem o close do
painel Carta sobre a Usura ocorrem, na verdade, em
um único sintagma no qual se organiza a fusão de
dois espaços contíguos de linguagem, ou seja, um
de semanticidade direta, horizontal, de fundo simultaneamente preceptivo e aliciatório – o do colóquio
com o Jovem Rico (Mat. XIX, 16 a 22) –, outro de
verticalidade retórica ou figuração metafórica, de
intenção judicativa e primitiva – o da parábola do
Camelo e do Fundo da Agulha (Mat. XIX, 23 a 26). Ao
responder ao Jovem, que pede que lhe esclareça as
condições de acesso à “vida eterna” prometida pela
palavra revelada, Cristo o acolhe com benevolência
de voz e o remete, em síntese basilar da lei mosaica,
à obediência de tradição clânica do Decálogo recebido de Jeová pelo mediador do povo judeu sob
clarão de fogo no Monte Sinai. (Deuteronômio, V, 6
a 21) Até aqui, muito bem, o discurso mantinha-se
em padrão conservador, sem quebra de limites do
consenso ancestral, dentro do formalismo étnico e
ético aprendido e transmitido em veículo de sucessões geracionais de comunicação: o ideário dos “dez
mandamentos”. Entretanto, quando Cristo impõe ao
interlocutor, como última condição para o pacto e

rito iniciatórios da inaugurante ordem doutrinária,
o imperativo – “se queres ser perfeito, vai, vende o
que tens, e dá-os aos pobres”, imperativo estranho à
cartilha herdada e ao qual se esquiva, desiludido, o
candidato a seu prosélito, percebe-se, nesse desenlace dialógico, uma fratura tácita e irredimível entre
o logos de um discurso Velho (Testamento) e de um
discurso Novo (Evangelho).
Elevou o Cristo certamente o seu tom de voz
ao final da admoestação ao Jovem Rico, e esse
timbre de elocução prosseguiria – cabe-me presumir – em aceleração grave e enérgica na invectiva
que, sequenciada ao episódio, ele lança, como que
impelido congenitamente em anima pela ira proto-histórica de seu deus-pai Jeová, sobre a casta
privilegiada, avara e egoística do homo lupus, do
homo pecunius, enfim, sobre a espécie filológica
individuada ou genérica do significante rico (Mat.
XIX, 23 a 26). E o propulsor divinizado da palavra
revelada vergasta, com virulência semântica e transparente figura retórica de revolução, como antes não
explicitados em sua didática, a súcia gananciosa de
poder e posse incompatível por excrescência social
com a idealidade comunitária ao nível de equidade
terrena e poscênio espiritual – de ato e potência,
portanto – pelo doutrinário emergente: “É mais fácil
passar um camelo pelo fundo de uma agulha, que
entrar um rico no reino dos céus”. Sentença, talvez,
mais intimidadora de toda a fala cristológica, pela
veemência recriminatória e pelo efeito abalador na
estabilidade perversa do sistema, ela ecoará com seu
ruído de reiterante trovão não só no contexto evangélico que a propiciou, mas irá converter-se mesmo
em ameaçadora espada pendente na porvindoura
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história, tanto da dita igreja padecente quanto na
da igreja imperial e triunfante. No texto bíblico, a
reflexão acrimoniosa do Cristo não se detém no
repúdio à parcela indigitada do rico, desbordando-se na mesma ênfase censória a todo um círculo
de assemelhados, de comparsas afortunados em
vizinhança no pico da pirâmide social, ou seja, os
titulares de posições ou insígnias, bafejados por
sopro de poder confinante com o dos potentados
do dinheiro, identificados com estes por crachás de
vaidade, orgulho, arrogância, hipocrisia e rapinagem na comissão de frente do préstito clânico. De
tais, o Messias da palavra revelada assim falou aos
discípulos e demais que o ouviam, em ensinamento
incisivo e excludente, como o da lição do fundo da
agulha, repercutindo-a, aliás, em substância semântica: “Guardai-vos dos escribas [por antonomásia,
poderosos de/e por lei], que gostam de andar com
roupas largas, e de serem saudados nas praças, (...)
estes serão julgados com maior rigor (Marcos, XII,
38 a 40). Na etapa estoica da igreja militante e
padecente da primeira expansão, apóstolos – na
liderança a fé e o denodo de Paulo – e iniciados
assumiriam como mandamento comum a idiossincrasia da propriedade pessoal de bens e se organizariam em sociedade de auxílio mútuo, fazendo da
posse pecuniária uma assistência cooperativa de
grupos mais favorecidos aos mais pobres. Quando
a igreja tornou-se terrenamente triunfante na sua
cooptação pelo poder hegemônico de Roma, a prescrição evangélica passaria a incomodar a gestão
doutrinária pela aliança natural com os poderosos
do sistema, impondo-se politicamente a estratégia
da criação de um salvo-conduto dogmático ou canal
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de transição do rico bom para os céus (dogmatização do Purgatório e das indulgências atenuadoras
de culpa no século XII). Isso, entretanto, não viria
impedir, já em nossa contemporaneidade, que um
poeta cristão radical, com mais veemência que o
Dante conciliador trecentista, vociferasse em caixa
alta, ainda em consonância convicta com a alegoria revolucionária do Filho do Homem: “ ‘É MAIS
FÁCIL UM CAMELO PASSAR PELO FUNDO DE
UMA.AGULHA DO QUE UM RICO ENTRAR NO
REINO DO CÉU’. “Esta sentença é clara como água.
Nada de interpretações. É ali no duro!” (Murilo
Mendes, O Discípulo de Enaús).
Essa figura de revolução, desenho de rigor no
discurso vocabular do Cristo, tem incidência
percentualmente relativa na geometria da linguagem evangélica, é certo, mas em meio à horizontalidade com que esta se articula na fala preceptiva e
crítica da pregação neodoutrinária, a verticalidade
recriminatória soa mais aguda e frutuosa, talvez,
como demonstrei nas ilações epísódicas do Fundo
da Agulha e da Hipocrisia dos Escribas. A intenção
pedagógico-aliciante extrapola a amplitude compassiva, misericordiosa e taumatúrgica, que é a tônica
por excelência de dominante empatia e atratividade
cativante da peregrinação oratória, para adquirir, ao
contrário, coloração e estridência prosódica de revisionismo ideológico. Não se trata mais aqui do bom
pastor encaminhando ao aprisco as suas ovelhas;
porém, de um líder reformulador em atitude humanamente alistada de acicate e enfrentamento à
ignomínia dos lobos do sistema, apontando-os e
encurralando-os na sua alcateia de gula e avareza.
Em parêntese, devo anotar que a incandescência

verbal do Cristo não é inédita e solitária na história do contra-exemplário duotestamental da literatura hebraica – Velho e Novo Testamentos –,
pois, antes, Amós, pastor de Tecué, no reino de
Judá, verberava a casta dos ricos e poderosos em
linguagem menos factual e incidental. É óbvio que
a do evangelho cristológico é, porém, bem mais
rebarbativa e extensiva na sua causticante Profecia,
sintetizada e emblematicamente condensada em
acre texto-filactério por Antônio Francisco Lisboa,
o Aleijadinho, na estátua monumental do profeta
no conjunto de Congonhas. “Primo equidem/ Pastor,
factusque/ deinde Propheta,/ In vaccas pin-/gues
invehor/ et Proceres” , ou em tradução coincidentemente adequada à conturbação políticohistórica de
Minas Gerais, da nação em projeto, à épica da criação escultórica: “Feito primeiro pastor e em seguida
profeta, acometo as vacas gordas e também os próceres”. Fechado o parêntese, retorno, em penúltima
tomada, à grade da peroração ético-econômica da
lição do Cristo, ao doesto oratório endereçado à

quadrilha mancomunada com a dos ricos e usurários: a súcia de “escribas e fariseus hipócritas” (Mat.
XXIII, 23 a 27). Aqui, como na parábola da vedação
do acesso de donos do poder – ou seja, da pecúnia
e da tutela política da lei – ao acenado “reino dos
céus”, retoma o camelo – bem de valor e afeição na
ecologia do contexto evangélico – o seu viés figurativo em consonância, ao mesmo tempo, contrastante
e adjuntiva com outra imagem de fundo zoomorfo:
a do mosquito. A recorrência do camelo mantém
o mesmo grau hiperbólico – passar pelo fundo de
uma agulha ou ser engolido –, enquanto a imagem
do mosquito não ultrapassa a área semântica da
referencialidade: é uma prática doméstica, de uso
cotidiano e corriqueiro. Mas ambas as figuras saem
da esfera retórica, numa função de reforço da
ênfase discursiva direta da parábola: a advertência
e repulsa éticas aos homens “cheios de hipocrisia e
iniquidade”, “semelhantes aos sepulcros branqueados”. Parábola tangencial, oblíqua, porém, parábola
de imanente revolução.

Affonso ávila
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Nas malhas da pós-história
Rodrigo Duarte

stamos enrascados! E o pior é que a maioria
de nós sequer tem consciência disso. Ou
quando tem consciência, não está ciente
de todas as consequências desse fato. Uma
explicação não alarmista para essa realidade remete
à etimologia do adjetivo “enrascado”: o substantivo
que lhe deu origem, “rasca” caiu em desuso há muito
tempo, mas os dicionários ainda fornecem o seu
significado: “rede”, no sentido mais literal possível,
i.e., daqueles objetos que nos auxiliam na captura de,
por exemplo, pescados. Portanto, um outro modo de
dizer que não apenas os peixes e crustáceos que capturamos com a rasca, mas nós também estamos numa
enrascada, seria afirmar que estamos “enredados”.
Estamos enrascados também num sentido menos
literal mas muito concreto, pois parte considerável
da humanidade hoje é usuária da rede mundial de
computadores e, naqueles momentos em que não
está efetivamente conectada, está sujeita ao bombardeio das redes de rádio e TV ou à influência de um
sistema de relações muito assemelhado à trama de
um tecido. Sim, estamos “à rasca”, como dizem os

E

portugueses. Para conhecer melhor essa situação
da qual nos tornamos agora cada vez mais cientes,
seria interessante nos valermos de uma reflexão
filosófica suficientemente elaborada para desvendar
tanto os riscos quanto as promessas desse nosso
enredamento.
Não por acaso, Vilém Flusser, que veio a se tornar
um dos principais pensadores dos novos media, usou
muito frequentemente metáforas do campo semântico dos tecidos (malhas, redes, teias, véus, etc.) para
construir suas posições filosóficas. Constata-se, no
entanto, que o filósofo empregou esses termos em
contextos diversos, de acordo com as diferentes fases
do seu pensamento, desde a “filosofia da língua”
até a filosofia da comunicação. Na verdade, os
usos dessa metáfora têxtil traduzem o itinerário de
Flusser rumo à sua filosofia da comunicação, já que,
dos dois períodos considerados aqui, o mais antigo
enfatiza aspectos “gnosiológicos” – em certo sentido
também “metafísicos” – da relação da humanidade
com o mundo e o outro, que poderia ser chamado
mais propriamente de “comunicológico”, caracteriza
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as fases intermediária e final de seu pensamento,
sobressaindo-se, nesse momento posterior, os vários
empregos da família semântica dos tecidos nas
implicações dos relacionamentos interpessoais
compreendidos como “redes”.
Assim sendo, nas suas primeiras obras, Flusser
usa a metáfora dos tecidos para descrever processos de estabelecimento de relações de indivíduos
para com o mundo que lhes é exterior. Exemplos
eloquentes desse uso se encontram em A história do
diabo e em A dúvida, ambas da década de 1960 (a
primeira mais no início, a segunda – provavelmente
– mais ao final).
Em A história do Diabo1, falando em termos
genéricos, o diabo se apresenta como um princípio
de contingência e temporalidade, contraposto à
necessidade e eternidade enquanto atributos fundamentais de Deus. Naturalmente, essa contraposição
tem um caráter fortemente alegórico, o qual foi
abordado por Rainer Guldin como exemplo do seu
método de “retradução”, nesse caso da linguagem
científica moderna na cosmovisão medieval: “Um
exemplo desse método é (...) a obra da primeira fase
A história do diabo, a qual retraduz os discursos
secularizados das modernas ciências naturais no
contexto religioso da Idade Média”2.
Precisamente por isso, o devir terreno é representado pela sucessão dos sete pecados capitais,
enquanto ações que o diabo empreende, erraticamente, no sentido de ganhar terreno diante do império da eternidade. Desse modo, o diabo não aparece
apenas como um antagonista de Deus, mas como o
continuador de sua obra – a criação do mundo –,
sendo a tarefa daquele, como se afirmou acima, a
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introdução do princípio de contingência e temporalidade, sem o qual o universo seria composto de
pura espacialidade imóvel (eternidade?), tendendo a
ser privado de todo e qualquer decurso e, no limite,
até mesmo de um mundo fenomenal que fosse acessível à percepção humana.
Assim, esse mundo aparece primeiramente pela
ação da luxúria, que, na tipologia flusseriana,
significa a inquietação de todos os seres no sentido
de se reproduzirem e, com isso, perpetuarem a vida
terrena. Ela se desenvolve desde o advento da vida
biológica e a reduplicação de células até o apego
impessoal dos cidadãos à sua pátria e à língua
materna, passando pelos rituais de acasalamento
de muitos mamíferos e sua sublimação, no caso
dos seres humanos, pelo amor cortês. O resultado
de todo o processo da luxúria é um conjunto de
vitórias parciais do diabo e o perigo iminente de
sua derrota definitiva, o que o obriga a mudar de
estratégia. Isso implica na invenção de um novo
pecado – a ira –, que, no jargão de A história do
diabo, simboliza o desejo dos seres humanos de
conhecerem a realidade nas suas estruturas mais
elementares – um modo alegórico de se referir à
ciência enquanto formalização completa do conhecimento do mundo fenomênico. É na comparação
entre esses dois primeiros tipos de pecado que
surge a primeira menção à metáfora do tecido, com
o sentido gnosiológico (e metafísico) mencionado
acima, observando-se que, enquanto a luxúria cria
a rede através da qual aparece o mundo, a ira se
volta contra os limites desse aparecimento, atuando
num sentido de abstração crescente, o qual exige
reestruturação completa de sua trama:

A luxúria criou, por intermédio de nossas mentes, um tecido de algo chamado “realidade
fenomenal” e é nesse tecido que ela age. Agindo,
aumenta essa realidade e a propaga. É, do ponto
de vista do mundo fenomenal, uma tendência
produtiva. A ira transforma completamente
o método e a meta dessa ação, mas opera no
mesmo campo. Tomada de raiva pelas limitações
que o tecido do mundo fenomenal opõe à luxúria, põe-se a ira a reorganizar sistematicamente
esse tecido3.

O contraste da luxúria com a ira, enquanto tentativas de o diabo instaurar a temporalidade e o acaso
no substrato de eternidade que Deus criou para
celebrar sua glória imperecível, pode ser interpretado também como expressão da diferença entre a
magia e a ciência. Na explicitação da preferência do
diabo por essa última como mais condizente com
seus desígnios, Flusser introduz outro termo da
metáfora têxtil, a saber, o de “teia” (o qual remete
também ao fascínio de Flusser pelas aranhas, o qual
não poderá ser considerado aqui). O abandono da
magia – sua própria invenção – pelo diabo baseava-se tanto em certa opacidade de sua trama quanto
nos compromissos éticos, num sentido amplo, que
ela obrigava a assumir:
O mundo da magia não satisfazia o diabo na
sua tentativa de libertar a mente. O fracasso
desse método diabólico tinha duas razões profundas. A primeira residia na excessiva complexidade das cadeias que estabelecia. A mente do
mágico estava envolvida nessas cadeias de todos
os lados. A cada passo infringia o mágico alguns
fios da teia de obrigações que tinha tecido. Era

necessário propiciar quase ininterruptamente
algumas das “forças” que tinham sido ofendidas.
Uma autêntica liberdade não era possível no
meio dessa teia. A segunda razão dizia respeito
ao aspecto ético das cadeias estabelecidas pela
magia. Essa eticidade era algo incômoda para
o diabo. Existia sempre o perigo de ser o diabo
vencido pela sua própria arma4.

Porém, não apenas no que tange à ira – ciência – a
metáfora têxtil desempenha papel importante na argumentação de Flusser. Também no pecado da soberba,
o qual remete a uma tendência humana de reconhecer
todo o universo como criação sua, a metáfora se manifesta na forma de um véu, mais especificamente o “véu
de maia” schopenhaueriano, que, enquanto camada
de aparência, encobre a realidade propriamente dita.
Nesse capítulo sobre a soberba, de A história do diabo,
Flusser trata da concepção das ciências naturais de
um modo em que a chamada realidade não é propriamente o objeto daquelas no sentido de uma concepção
“ingênua” do conhecimento, mas efetivamente sua
criação. Nesse contexto, todas as atividades culturais
do ser humano seriam criativas num sentido muito
mais literal do que parecem ser à primeira vista, já
que, do ponto de vista da soberba, o velamento de que
padeceu toda a humanidade, desde tempos imemoriais, consiste no desconhecimento do universo como
obra prima de sua mente:
“É preciso rasgar essa ilusão, é preciso rasgar o
véu de maia. É preciso refrescar a nossa memória para que possamos reencontrar-nos como
autores e criadores do mundo. Nós somos os
autores desse cosmos que tememos. Nós somos os
Rodrigo Duarte
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criadores daquele destino que temos atribuído,
tão ingenuamente, à ilusão de ‘Deus’ e ‘diabo’”5.

Também no que diz respeito ao pecado da preguiça
– reinterpretado como a tristitia cordis, abordada
ambiguamente pela Igreja desde o Medievo –,
Flusser retoma a metáfora da teia, agora explicitada
como “língua” e curiosamente definida aqui como
o fundamento do diabo. Nesse caso, diferentemente
da soberba, em que a teia da língua se adensava para
criar a ilusão de uma realidade fenomênica, ela se
rarefaz e se revela em seu esqueleto formal, que a
nada se refere fora de si mesmo:
A teia da língua pode expandir-se num sentido
diverso. Poder tornar-se sempre mais diáfana e
pode, nessa diluição, estender-se até o infinito.
Não haverá mais fenômentos nesse processo
de expansão, só restará a teia da língua. Essa
língua como estrutura lingüística (sic) pura sem
significado, essa língua “universal”, esse flatus
vocis é o clima da tristeza6.

Depois de discutir o caráter têxtil da língua em
seu sentido lógico, Flusser introduz um outro,
não menos importante do que esse e – de fato
– contraposto a ele, que é o aspecto estético da
linguagem, através do qual ela se torna para nós
um fenômeno propriamente dito. O paradigma
dessa discussão é a música, que, enquanto linguagem, possui os dois aspectos – o lógico e o estético
– igualmente desenvolvidos e indispensavelmente
presentes. Fora do âmbito da música, tais aspectos se chocam e, curiosamente, desse choque é
que, segundo o filósofo, constituímos nosso eu
enquanto ponto no tecido da língua, a partir do
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qual o pensamento e a vida se mostram conflitantes, ainda que complementares:

Somos um Eu, porque somos o ponto no tecido
da língua no qual o aspecto lógico e estético da
língua se chocam. Somos um Eu, porque interrompemos o fluxo da língua em sua procura
pelo zero. Somos um distúrbio na pura estrutura, e é por isso que somos um Eu. É por isso
que pensamos, e é por isso que vivemos. Pensar
é sinal de um erro lógico no tecido da língua.
Viver é sinal de um erro estético no tecido da
língua. Pensar e viver é sofrimento. Sofremos, e é
por isto que somos um Eu. No nosso fio a língua
é sedenta por paz e por calma7.

Na sequência, o epílogo de A história do diabo
apresenta a resolução do conflito numa postura
meditativa, de tipo oriental, na qual o viver e o
pensar não mais se chocam em função do caráter
musical que a vida pode assumir nesse contexto. A
luta entre Deus e o diabo, como era de se esperar,
termina, assim, indecidida; a metáfora têxtil, porém,
extrapola os limites dessa obra sui generis, podendo
ser reencontrada em A dúvida ainda concernindo à
relação do indivíduo com o mundo exterior, porém
de um modo menos específico do que na primeira
obra de Flusser. Em A dúvida, ele retoma a comparação da linguagem humana à teia da aranha, tendo
em vista também a atividade perceptiva e criativa do
pensamento num sentido mais amplo:
A aranha é um animal sumamente grato à psicologia comparativa, porque dispõe de uma teia
visível; os demais animais, inclusive o homem,
devem contentar-se com teias invisíveis. A teia
do homem consiste de frases, a forma (Gestalt) da

teia humana é a frase. Visualizando a frase estaremos visualizando a teia do mundo efetivo, real,
wirklich para o homem, estaremos visualizando a
estrutura da ‘realidade’8.

O ponto de vista defendido nesse texto é fortemente reelaborado e complementado em textos de
redação imediatamente posterior, tal como ocorre
em Pós-história. Vinte instantâneos e um modo de
usar, obra terminada em 1981, na qual numerosos
exemplos da existência contemporânea são examinados criticamente sob um ângulo que poderia ser
chamado de “comunicológico”, no qual já ressaltam
os termos que viriam a consagrar o pensamento de
Flusser, tais como, “imagens técnicas”, “aparelhos”,
“funcionários”, etc. Nessa obra, os pequenos capítulos
são denominados “instantâneos” e enfocam aspectos variados na experiência da contemporaneidade,
sendo que a maioria deles tem no título o pronome
pessoal na primeira pessoa do plural “nosso” (ou
“nossa”), seguido de um substantivo que designa
alguma faceta daquela experiência. Dentre os numerosos exemplos, nesse livro, do emprego da “metáfora
têxtil”, poderíamos citar dois muito eloquentes. O
primeiro deles se encontra no instantâneo “Nosso
relacionamento”, no qual são abordadas as mutações
ocorridas na família na ambiência pós-histórica,
enfocando os nós não mais como indivíduos, mas
como esses pequenos grupos que a constituem:

A seguinte imagem da posição do homem na
sociedade (ou da sociedade enquanto conjunto
de homens) é possível: tecido que vibra com
informações que pulsam. Tal tecido pode ser
imaginado como sendo composto de fios que
transportam mensagens (‘canais’ ou mídia).
Em seguida é preciso imaginar que tais fios se
cruzam de diversas maneiras, e que informações se represam e misturam em tais pontos de
cruzamento9.

“A família enquanto nó de relações é por sua
vez relacionada com outros nós que vão formando o tecido dinâmico e sempre cambiante
da sociedade. Toda relação tem inúmeros aspectos, emocionais, culturais, econômicos, políticos,
biológicos, éticos, jamais inesgotáveis” 10.

É interessante observar que a aplicação da metáfora
têxtil à linguagem, tal como ocorre na última parte de
A história do diabo e n’ A dúvida, antecipa, em parte,
o sentido que essa metáfora vai assumir nas obras
do período intermediário em diante. Mas ela sofre, a
partir de então, um importante deslocamento semântico, na medida em que é mobilizada para explicar
não apenas a relação do indivíduo com o mundo que
lhe é exterior, mas – principalmente – o funcionamento dos sistemas de comunicação humana como
fenômeno essencialmente interpessoal.
Uma das primeiras ocorrências desse uso se
dá no ensaio “A perda da fé”, no qual se destaca a
ideia de que cada indivíduo é o nó de uma rede de
comunicação com todos os seus congêneres, na qual
circulam informações em todas as direções e em que
os indivíduos-nós operam como armazenadores e
processadores dos dados recebidos dos outros nós,
podendo reenviar-lhes as informações, acrescidas
de contribuições próprias:

O outro ótimo exemplo de uso da “metáfora
têxtil” se encontra no capítulo da mesma obra intitulado “Nossa comunicação”, no qual a expressão
Rodrigo Duarte
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“tecido comunicativo”, enquanto conjunção dos
inúmeros nós constituídos pelos grupos menores,
é empregada para designar a estrutura comunicacional das sociedades humanas, nas quais ressalta a
contraposição entre discursos e diálogos, enquanto
métodos de, respectivamente, difundir conhecimentos e criar informações novas:
“A sociedade humana se revela destarte tecido
comunicativo, no qual discursos e diálogos interagem dinamicamente. (...) A sociedade ocidental é tecido comunicativo muito específico. Não
é caracterizada apenas pelos assuntos comunicados, mas sobretudo pelos métodos graças aos
quais os comunica”11.

É interessante observar que, apesar de a metáfora
têxtil ser cada vez mais usada para designar os
processos comunicativos das sociedades, seu
primeiro significado, mais “gnosiológico”, não é
abandonado de uma vez por todas. Uma prova disso
é que na desconcertante “fábula” Vampyroteuthis
infernalis aquele reaparece com toda força numa
comparação entre o aparato cognitivo humano –
bem à moda do a priori transcendental kantiano
– com a teia de aranha, de um jeito que lembra os
trechos de A história do diabo supramencionados:
Esse problema epistemológico se manifesta em
todas as ciências, não apenas na biologia. Mas
a biologia fornece uma resposta curiosa ao problema. Afirma ela que a razão teórica é especificamente humana, como a teia é especificamente
arachnida. A teia serve à aranha para apanhar
moscas, e a razão teórica serve ao homem para
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apanhar generalidades. Um tal kantismo biologizante (toda espécie possui rede de “categorias”
específica) não serve para resolver o problema
epistemológico, por certo. Porque a própria biologia é produto da “rede” humana. Capta tudo
nas categorias da razão teórica, inclusive a própria razão e não apenas as redes de aranhas12.

Na última fase do pensamento de Flusser, para
além do próprio modelo de superfície (“superficialidade”) trabalhado pelo filósofo, o qual, de
certo modo, remete a uma forma de tessitura13,
encontra-se fortemente representada a ideia de
rede, enquanto conjunção dos participantes de um
processo de comunicação. Embora muitas vezes essa
ideia esteja apenas subjacente a toda a argumentação do “elogio da superficialidade”, a metáfora têxtil
é novamente expressa14 ao longo de toda a obra,
principalmente nas noções de rede e de teia. Por
motivos de economia da apresentação, menciono
aqui apenas um exemplo de O universo das imagens
teécnicas, chamando a atenção para o modo como
retoma a ideia dos indivíduos como nós de redes,
nos quais circulam informações:
O assunto pode ser descrito do seguinte modo: o
assim chamado “eu” forma um nó de uma teia
constituinte de fluxos de informação em diálogo,
armazenando informação que chegou até ele.
Esse é, de fato, tanto para o caso a informação
herdada quanto para a imensa maioria que é
adquirida. Nesse nó ocorrem computações imprevisíveis, improváveis: informação nova. Essa
informação nova é experienciada como intencional, livremente controlada, porque cada “eu” é
um nó único, distinto de todos os nós na teia por
sua posição e pela informação que armazena15.

Esse quadro pode ser menos inequivocamente
auspicioso do que parece ser, já que esse tipo
de “rede” pode indicar uma enrascada, tal como
exposto na fábula narrada no último capítulo do
livro – “Música de câmera” – na qual se pinta
o quadro em que os nossos netos deverão estar
todos conectados entre si, com olhos pregados na
tela e dedos colados nos teclados, trocando entre
si mensagens multimediais e despreocupando-se doentiamente dos cuidados com os próprios
corpos:

ticamente a fim de manterem vivos os corpos
atrofiados dos nossos netos, tirando desses corpos os espermas e os óvulos a fim de os propagarem. As teclas manipuladas por nossos netos
estarão religadas com todas as teclas do formigueiro, de maneira que nossos netos se encontrarão todos entreligados entre si por intermédio
das pontas dos seus dedos, formando destarte
um sistema cerebral ordenado ciberneticamente.
A função de semelhante supercérebro será a de
computar imagens com os bits apontados pelas
teclas em movimento16.

Os nossos netos, tais quais os prevejo, não serão
assim como os prevejo. Os netos que prevejo são
apenas os netos que me preocupam, a saber,
entes fabulosos: de te fabula narratur. Eles são
apenas entes fabulosos sentados cada qual na
sua cela, movendo teclados e fitando terminais.
Às suas costas, nos corredores do formigueiro,
robôs transportarão objetos fabricados automa-

Se no futuro cairemos todos nessa enrascada ou
se estaremos apenas enredados na trama de um
jogo que valha a pena ser jogado, isso depende
de um aprendizado ao qual temos que nos lançar
agora, sob pena de perdermos a possibilidade dessa
segunda opção e nos encontrarmos definitiva e irreversivelmente enrascados.
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imagens percebidas por nossa visão: “retina”, que é um diminutivo
de “rede”, é tecido na parede do nosso globo ocular onde se
formam as imagens que serão enviadas ao cérebro.
14 Por exemplo, no trecho em que Flusser explica como as pessoas
não conformadas com a codificação completa do mundo
deveriam se manifestar no contexto de predomínio absoluto
das tecno-imagens: “Tais pessoas procurarão despertar a
consciência adormecida, mas não poderão fazê-lo com gritos e
despertadores berrantes, porque esses alarmes seriam imediata
e automaticamente recuperados pelas imagens e transcodificados
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em programas adormecentes. Essas pessoas deverão tecer os
fios transversais, os fios ‘antifascistas’, a fim de abrir o campo
para diálogos que perturbem os discursos entorpecentes e a
fim de transformar a estrutura social de feixes sincronizados em
rede” (Vilém Flusser, O universo das imagens técnicas. Elogio da
superficialidade. São Paulo, Annablume, 2008, p. 69).
15 Into the universe of technical images, p. 91.
16	Ibidem, p. 142 et seq.

Sermões Mineiros e o ilusionismo
Barroco – Temas recorrentes
Cristina Ávila

arte expressiva das manifestações artísticas e religiosas da antiga capitania mineira, o discurso parenético, ao lado do discurso visual, caminha dentro da perspectiva ilusionista do Barroco. A cena teatral que abre
as cortinas e apresenta o santo de devoção pode e,
mesmo, deve ser compreendida como uma metáfora
das significâncias da arte colonial brasileira. O olho
é o nosso guia de visão, escorregadio, passa de ponto
em ponto, viaja pelos retábulos, forros e demais
ornamentos. As cenas sacras contam mais do que
de si próprias, mais do que da arte, mais do que das
perspectivas de Trento, elas falam do homem de uma
época, transtornado entre múltiplas imagens, que
relatam histórias e histórias, que passam a fazer parte
de um cotidiano comum. Tudo é imagem, porém
mais que imagem, é um modo de vida, uma forma de
compreensão do mundo, isolada e repleta, distante e
próxima, antagônica e paradoxal como a riqueza e a
pobreza, o luxo e o lixo, o orgulho e a humilhação. É
desse mundo deslizante, cambiante e deslocável que
trataremos neste artigo.

P

O sermão – texto falado – alia-se a uma riqueza
de formas ilusórias. Presente ao olhar como o gesto
teatral, é ao mesmo tempo escritura literária e documento anotado, feito história. Possui muitas leituras,
diversos significados, que escapam aos nossos inúmeros olhares e sempre buscam um outro dado referente,
ainda oculto. Revelar todas essas possibilidades de
trato com a linguagem parenética é tarefa impossível,
e devemos caminhar devagar e com cuidado entre
as frases, citações e hipérboles, pois aí, mais que no
óbvio, é, como nos ensina Roland Barthes, no obtuso
que estarão as pistas para essa investigação. Nas entrelinhas da imagem, metafórica ou literalmente descrita,
é que buscaremos o espaço de representação articulado intersemioticamente entre as diversas significâncias da escrita ou das artes visuais.
Poderíamos dizer, portanto, que as atividades
artísticas no Barroco mineiro se multiplicam em
várias manifestações interligadas, relacionadas
diretamente às perspectivas portuguesas da colonização, à Igreja Tridentina e ao Estado Absolutista,
mas se referem mais diretamente à tipicidade da
39

formação histórico-social da Capitania do Ouro e
dos Diamantes que, isolada do litoral e excessivamente visada como fonte de enriquecimento fácil,
desenvolveu uma sociedade de características mais
urbanas, em que vilas e lugarejos possuíam vida
própria, distantes que estavam do Reino. Entre
essas manifestações de cunho sociocultural estavam as prédicas preparadas para ocasiões especiais:

natal, devoções, exaltação de lugares etc. O ciclo da
paixão, foi talvez a temática que possibilitou mais
aprofundamentos e elementos discursivos, já que
imitar a Paixão de Cristo, mesmo que no âmbito
do contato processional, é uma das tarefas mais
dignas, edificantes e aconselháveis desde a Idade
Média, como nos exemplifica o fabuloso Imitação
de Cristo.

Temas Principais
Tema 1 - A Exaltação da Morte na Cruz (fig.1)
Com relação a este tema faremos uma análise a partir,
especialmente, do Sermão: ORAÇÃO HISTÓRICOSAGRADA DA SACROSANTA PAIXÃO DE JESUS
CHRISTO, QUE NA MATRIZ DA VILLA DO
CARMO, DAS MINAS DO OURO, NO ANNO
DE 1738 RECITOU, JOSEPH DE ANDRADE E
MORAES. Mas, durante nossa pesquisa encontramos outros quatro sermões do Período Colonial
Mineiro, ou a ele ligados, referentes ao Ciclo da
Paixão. São esses:
1. Sermão na Sexta Feira da Paixão
Mariana
1738
Andrade e Moraes
2. Sermão da Quarta Dominga da Quaresma
Mariana
1748
Araújo Lima
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3. Triunfo da Cruz - Sermão do Domingo de
Ramos
1759
Mariana
Xavier da Silva
4. Sermão da Quarta Feira de cinzas (fragmento)
Diamantina
1815
Corrêa de Sá
Entre todos o símbolos reconhecíveis para o
sacrifício de Cristo, a cruz é, sem dúvida, o mais
importante de todos. A cruz apresenta-se não apenas
como um sinal mítico, mas representa um processo
de modernização do catolicismo, ativado a partir de
São Francisco de Assis, que tendia a buscar a adesão
das massas a fatos históricos ligados à vida de Cristo,
mais dos que a processos teológicos inacessíveis à
discussão de um público inculto.
Não caberia aos fiéis apenas o papel de auditório de representações litúrgicas, mas o novo

cristianismo do fim da Idade Média propunha a
participação de corpos de laicos em atos piedosos
de acordo com suas possibilidades. As Confrarias
e Ordens Terceiras tiveram aí papel preponderante,
já que visavam à organização laica das cidades e do
campo e propunham tarefas, como orações feitas
pelos próprios fiéis, canto de salmos, pronunciamento de textos sagrados, enfim, uma evangelização
participativa. De acordo com Georges Duby:
Para educar as massas e para que os exercícios
particulares das confrarias ganhassem todo o
seu sentido, os grupos animadores das ordens
mendicantes utilizaram abundantemente meios
de edificação coletivos, o sermão e o teatro, associando-os estreitamente um ao outro. Quando
São Francisco descobriu que não lhe bastava
alcançar sozinho a salvação pessoal e que Cristo
lhe dava a missão de espalhar em redor a sua
mensagem, fê-lo pela palavra. Não era clérigo.
Cantou pois a penitência, o amor a Deus e a alegria perfeita como o teria feito em jogral, e toda
a gente o entendeu. (...) Quanto a S. Domingos
fora para a pregação que fundara a sua Ordem.
Para isso transferiram o discurso sagrado da
retórica erudita para o dialeto de todos os dias.
Vulgarizaram os temas para os levar ao nível
do auditório mais fruste. Tal como a leitura do
Livro de Horas, o sermão, esse outro exercício
do clérigo, saiu dos claustros e das comunidades
fechadas para se espalhar entre o povo, e o papel
da pregação não deixou de crescer depois de
1300.1

A estratégia mais usada para a pregação da Paixão
de Cristo viria a ser a teatralização da vida de

Cristo, identificando-o não mais com o Cristo Rei
– o Pantocrata – mas com seus aspectos humanos,
a humanização do divino via cenas ilusionistas, as
procissões de flagelados, a palavra não se dirigindo
à inteligência e, sim, ao sentimento. A imitação do
sofrimento de Cristo tornaria mais fácil a compreensão do sentido de sua morte na cruz.
Iconograficamente, o artista a serviço do sagrado deu
preferência, a princípio, à representação da Pomba e do
Peixe (fig.2), a primeira, em alusão ao Espírito Santo,
integrante da Trindade, ou da alma cristã, e o segundo,
a Jesus Cristo ou à Eucaristia. Mais tarde peixes podem
aparecer em redor de uma cruz, significando, por derivação, os cristãos reunidos em torno de seu salvador.2
A princípio, a cruz, instrumento do martírio de
Cristo, não foi aceita pelos povos cristãos que a
identificavam também ao suplício dos malfeitores.
Nas catacumbas, era raramente gravada ou pintada;
era dissimulada ou intercalada na forma de TAU –
inicial da palavra grega THEUS, que significa Deus
– entre as letras do nome da pessoa sepultada.
Depois de Constantino (305-337), a cruz foi integralmente absorvida pela arte (fig.3), como símbolo
e insígnia de Cristo, tomando posição de destaque
entre as representações cristãs. A origem da representação da cruz com sentido positivo é explicada
por Mircea Eliade3 a partir do mito criado em torno
da árvore da vida, cujo poder curativo e milagroso a
colocou como o melhor exemplar de todas as plantas, capaz de ressuscitar mortos, curar os doentes e
possuir a fonte da juventude. Em torno desse mito,
formou-se a crença de que a matéria original da cruz
– o popular santo lenho – teria o poder de trazer a
vida aos mortos, usando-se como justificativa o fato
Cristina Ávila
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de que a cruz teria sido feita com a árvore da vida,
que estaria pintada no paraíso. Já nas lendas orientais, a cruz é considerada a escada ou ponte pela
qual os homens ascendem até aos céus,
A representação simbólica da pomba e do peixe
vai concorrer, num segundo momento, com a
presença do “Bom Pastor” que, passando a presidir
a decoração dos templos, associou-se ao cordeiro.
Este, aparecendo sozinho, refere-se a Jesus, vítima
dos pecados da humanidade. Retratado junto ao seu
par – o pastor –, simboliza o cristão e sua Igreja, da
qual é seguidor.
A partir do século IV, surgiu triunfantemente em
cena a figura do pantocrata: o Cristo se entronizou
solenemente, impregnado de forte sentido divino.
Nessas figurações o artista mostrava os atributos
do Filho de Deus, evidenciando-se a onipotência e
a transcendência de sua pessoa. Ao redor do Todo
Poderoso, assumiam lugar os demais personagens
como a Virgem, os anjos, os apóstolos e os santos
mártires. De início, a participação desses personagens se vinculava à de Cristo.
A arte se abria gradativamente para o humano.
Mas era, ainda, o humano fortemente divinizado –
o Cristo em sua perfeição divina –, repassado pelo
sentido do sagrado que regia o mundo religioso da
Alta Idade Média. Os temas puramente humanos
ou naturais eram qualificados de indignos de serem
tratados pela mão do artista. A partir de Duccio, o
rígido esquema e a canônica bizantina começaram a
enfraquecer e a arte buscou naturalizar-se.
Assim, a humanização do Divino não se dá de
maneira brusca, mas, antes, é reflexo da mentalidade a partir da qual se produz. O Cristo se torna
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homem – nasce, sofre e morre – progressivamente
ao aumento da participação das massas na nova religião. A desclericalização da fé, que deixa de ser uma
questão de ritos programados por padres e bispos, e a
adesão das massas a ela marca um novo momento nas
representações cristãs. Orientado pela sensibilidade
e emoção popular, o cristianismo reservaria especial
atenção aos teatros litúrgicos – as “sacre representazione” – em que o Natal e a Páscoa, consideradas
as maiores festas cristãs, se somavam às celebrações
ao santo padroeiro, sendo amplamente encenadas.
Popularizam-se definitivamente os textos bíblicos
ligados à vida de Cristo. O homem piedoso passa a
conhecer a história sagrada, venerá-la e compreendê-la e se identifica com ela. Através de exercícios
espirituais e da meditação (que levava naturalmente à
contrição), o Cristo fraterno passa a ser referendado
e cultuado pelo devocionário popular.
A pintura e a escultura demoraram algum tempo
para assimilar a lição de humanidade sem barreira
pregada pelos sermonistas no Teatro Sacro. Se os
séculos XV e XVI canonizaram, via renascimento,
a beleza da figura humana, a arte do século XVII
ampliou a representação expressionista do homem.
Houve, assim, um rompimento dos limites do belo
na retratação dos cristos dolorosos e sofridos, que
transbordam toda a pungência e o sentido humano
do Filho de Deus. Será esse Cristo que levará o
homem à salvação através da acumulação da dor:
é a vítima, o cordeiro crucificado. Esta representação evolui até se transformar no Cristo humilhado,
subjugado, flagelado (fig.4), pregado na cruz e
finalmente morto, nos braços de sua mãe – imagem
de dor, Senhora da Piedade (fig.5). Impõe-se a

contemplação desta imagem da morte aos Cristãos,
a imitação de Cristo e, acima de tudo, sua agonia.
Encenando ou ouvindo sermões sobre a dor de
Cristo, o fiel exorciza o medo da morte ao mesmo
tempo em que minimiza as suas culpas diante dos
prazeres da terra. De acordo com Georges Duby:
Com efeito, desempenhar a personagem de
Jesus, contemplar as cenas sucessivas de seu
suplício, ver com os olhos: a alguns que cravam
a cruz, na terra, outros que preparam os pregos
e o martelo, absorver-se nesta contemplação até
receber no corpo os estigmas era identificar-se
com Ele de maneira suficientemente íntima para
finalmente vencer a morte, como ele mesmo a
tinha vencido. É o medo da noite eterna que leva
à imitação de Cristo.4

A arte seiscentista e setecentista absorve a ideologia advinda do século XIV. Mais do que a arte de
viver, o cristianismo ensina o bem morrer. A morte
na arte, a morte na palavra é vital para aqueles que
querem morrer entre os bons, esperando o regresso
glorioso do Cristo e a ressurreição da carne.
Com a recuperação da idolatria e outras formas
devocionais medievais, a evangelização do Novo
Mundo, via Contrarreforma, esforçou-se para compreender um público de cristãos distanciados das sedes
cristãs e o fez através de um calendário religioso que
privilegiava a Semana Santa sobre todas as outras
festas cristãs. Nunca as representações de Cristo morto
foram tão realistas e nunca se proliferou tanto a devoção ao Senhor Bom Jesus. Em terras mineiras, dois
bons exemplos da glorificação ao Cristo Morto são: os
Santuários de Bom Jesus do Bacalhau, em Piranga, e

Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas do Campo
(fig.6). Além do avanço dos locais apropriados para
a reflexão da morte de Cristo à semelhança da Terra
Santa, todas as localidades mineiras comemoravam a
Paixão de Cristo com muita veemência; daí a incidência de sermões feitos especialmente para a saudação
do Cristo morto na cruz. Exemplo dessa exaltação da
figura de um Cristo moribundo e sofredor se vê no
sermão de Joseph de Andrade e Moraes:
Havemos de representar agora em tragica, horroroza Scena a Santissima Paixão de Jesus
Christo: havemos de debuxar em funesta, opaca
lamina dos martirios, os tormentos, as injurias,
as affrontas, que por nosso amor chegaraõ (sic.)
Salvador do Mundo a morrer em huma Cruz,
afflicto, queixoso, desamparado entre horrores,
entre confusoens, entre oppobrios, entre blasfemias.5

Todo o discurso decorre de uma série de adjetivações encadeantes elevando e comparando Cristo e a
Cruz a figuras e imagens como o pelicano, o cisne etc.
Observa-se ainda a exaltação do sofrimento da natureza,
como prevalecente sobre o dos homens. Primeiro a natureza sente e reflete todo o horror que os homens praticam
em Cristo; o Deus humanizado em seu sofrimento tem
sua história naturalmente representada pelo cenário da
natureza: trovões, eclipses, nuvens negras etc.
Nesse ponto temos uma interpretação histórica
na perspectiva abordada por Walter Benjamin,
que liga a natureza à vida humana, como se a vida
natural fosse mais sábia das coisas do destino cristão do que os homens, como nos sugere Andrade
e Moraes:
Cristina Ávila
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Cuberta de negro manto a face da noite, falto de
resplendores o candor da Lua, apagado no ceo o
farol das estrellas, supprimida nos polos a respiração dos ventos, calladas nas arvores as lingoas
de esmeraldas, mudas nas feras as tristezas dos
bramidos, vestido o monte de obscuras trevas,
postos o abismo das agoas, os eixos do mundo,
os coluros da Esfera com surdissimo sillencio,
tudo era assombro, tudo era horror, tudo era
horror; porque assombrada a mesma natureza;
em que falta a razaõ (sic.), e o sentimento, pasmava do horrivel cazo, que estavaõ prefagiando
os seus assombros.6

vista de tal quadro, arrependam-se de suas culpas
(p. 22/26).

A partir daí, Andrade e Moraes procede a uma
descrição minuciosa e moralista dos passos da
Paixão, até a morte e suas consequências para os
cristãos, estruturando o texto da seguinte forma:

Retrata em fim nesse Microcosmo de barro os
sentimentos portentosos, que mostrou o Mundo
grande na Morte do redemptor, já que representas tantas vezes nas suas culpas os martirios, que
o innocentissimo Jesus padeceo, por te salvar, no
Calvario. Mas se a tragica discripção de tanta
lastima não te move a compunção, pelo tibio das
minhas vozes, mova-te com mudos clamores este
verdadeiro retrato dos horrores de Golgotha.
Nesta sagrada copia vereis estampado o rigor,
em que brotarão as nossas culpas para que
nos dispendesse Deos os indultos da sua graça.
Aqui tendes, Catholicos, neste quadro funerario huma imagem dos assombros do Calvario.
(...) Examinai a pintura, e conhecereis, que o
sagrado corpo de Jesus, que teve perfeições do
ceo, agora esta coberto das obscuridades dos
delirios do Mundo. (...)
Estes são o Pecador, os santissimos pés, os joelhos,
essas sacrosantas mãos, que te ofenderão, que
ferirão com as pedras da amargura, porque se
quebrarão nellas as pedras do escandalo da tua
vida. Esse peito amoroso é o santíssimo templo,

1. O autor salienta ao secretário de estado do Rei
proteção para o sermão (s/p).
2. Licenças do Santo Ofício, do ordinário e do
paço (s/p).
3. Apresentação do tema ao público (p.1/3).
4. Rápida descrição da Última Ceia (p.4).
5. Cena do Horto (p. 5/8).
6. Beijo de Judas (p. 8/9).
7. Fuga dos discípulos e prisão do Cristo (p.9/11).
8. Cristo em presença de Caifás (p. 11/12).
9. Cristo em presença de Pilatos (p. 12/17).
10.Cristo a Caminho do Calvário (p. 17/19).
11. Crucifixão do Senhor (p. 19/21).
12. Cristo depois de sua Morte (p. 21/22).
Conclusão do Sermão: significação da Paixão e
Morte de Cristo e apelo aos católicos para que, em
44

BARROCO 20

Toda a ação se passa como se houvesse um diálogo
do sermonista com o crucifixo, fato que deve ser
considerado, já que a frequência de um crucifixo
e/ou de uma cena da Paixão nos templos católicos
é quase unânime. O caráter teatral está justamente
na representação desse monólogo – diálogo com as
dores de Cristo, com as cenas iconográficas presentes à frente do “ator”. Dessa forma, temos o seguinte
trecho do mesmo sermão:

em que se rasgou o veo do Propiciatorio Divino,
quando a violencia de uma lança, quiz o Senhor,
que se te abrissem as portas da misericordia.
Essa divina face é o cristalino Firmamento, em
que se eclipsarão os soes dos seos olhos, os raios
da sua fermosura, agora abraseada pelas tuas
offensas. Nestas santisimas costas finalmente,
abriraõ os açoutes milhares de sepulturas, para
se enterrarem as nossa culpas mortais, pois
desappareceo a morte das culpas, depois que te
sepultarão nessas Santisimas chagas, e lançou
Deos para tràs das suas costas todos os nossos
peccados. Que triste! Que sombria! Que funesta lamina! Mas entre as mesmas sombras, que
amante vulto! Que amável imagem! Toda a
sua figura respira amores e suspira afectos dos
homens o piedoso retrato, respira Divino amor
o carmim do Sangue, com que Jesus Christo se
retratou no santissimo sudario, de que heste he
copia. (grifos nossos)7

No trecho acima fica claro que o sermonista
descreve uma imagem iconográfica do Cristo morto,
presumivelmente uma pintura, para que esta complemente visualmente as suas palavras, com o sentido
de impressionar o fiel. Nesse sermão, no entanto, não
temos citações literais de autores e da bíblia, mas uma
série de conexões metafóricas, figurais, e até relacionadas à prefiguração, no trecho em que o autor compara
os pecados do homem ao sofrimento de Adão e, naturalmente, do Cristo como salvador sacrificado pelos
mesmos pecados humanos. A humanização do Divino
encontra na descrição de seu sofrimento o máximo e
o insuportável. O Cristo é descrito coberto de sangue,
chagas e dores que o levaram à morte, como a qualquer um de nós levaria, mas o mistério está contido

na pós-morte e na redenção dos pecados. Todo o texto
está coberto de chamamentos à reflexão, de teor moralista, de exaltação da dor como alerta aos pecadores.
Como já dissemos, a presença da morte na cruz
como tema iconográfico é relativamente nova, já que
a presença da cruz como forma de punição procedente do oriente – de modo particular da Pérsia – foi
assumida pelos romanos e era considerada a mais
desprezível das modalidades de morte executada,
sobretudo, no caso de se tratar de escravos. Assim, até
que a devoção fosse assumida por São Francisco de
Assis, o Cristo Morto vai-se apresentar, muitas vezes,
sobre a Cruz, mas de olhos abertos, como vitorioso e,
não carregando o sentido da compaixão e da tragédia,
como é visto especialmente a partir da Renascença.
Mas nunca a imagem de Cristo foi tão expressionista e
realista na figuração do sofrimento quanto a explorada
pela estética barroca, após a Contrarreforma.
As representações do Cristo Morto datam do século
XI: olhos fechados, cabeça caída sobre o ombro direito,
corpo encurvado e retorcido, tudo inspirando compaixão. Apesar de os escravos romanos serem condenados ao suplício da cruz nus, o Cristo é figurado
vestindo perizônio (o chamado pano da pureza),
num escrúpulo de decência que poucos artistas ousaram infringir, superado momentaneamente apenas na
Renascença. A disposição do crucificado sobre a cruz
sofre variações: o braço pode apresentar-se rente ou
perpendicularmente ao corpo, sendo esta a posição
que se firmou desde o final da Idade Média.
Na Bíblia, temos vários trechos que se referem à
cruz ou à morte de Cristo. Em MT 27, 33/558, temos
uma das descrições mais completas da morte de
Jesus na Cruz:
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Chegaram ao lugar chamado Gólgota9 - nome
que significa“ lugar do crânio”. Deram-lhe para
beber vinho misturado com fel. Mas Jesus provou e não quis beber. Então o crucificaram. A
seguir, dividiram entre si a sua roupa mediante
um sorteio. Depois sentaram e ficaram ali montando guarda. Também puseram sobre a sua
cabeça um letreiro com o motivo da condenação:
Este é Jesus o rei dos Judeus! (...) Os passantes o
insultavam. Balançando a cabeça diziam: “tu
que és capaz de destruir o Templo em três dias
salva-te a ti mesmo, se és Filho de Deus desce da
Cruz!”(...). Desde o meio dia até as três da tarde,
uma escuridão cobriu toda a terra. E lá pelas
três horas Jesus bradou em alta voz:
Eli, eli, lemá Sabactáni?
Que quer dizer: Meu Deus, meu Deus por que
me abandonastes? Ouvindo isto, alguns dos
presentes diziam: “Está chamando Elias!” No
mesmo instante um deles correu, pegou uma
esponja embebida com vinagre, colocou-a na
ponta de uma haste e dava para ele beber.
Mas outros diziam: “Espera, vamos ver se Elias
vem salvá-lo” então Jesus bradou novamente em
voz forte e entregou o espírito.
No mesmo instante o véu do santuário se partiu
em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu
e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram.
Muitos corpos de santos falecidos ressuscitaram
na Cidade Santa e apareceram a muitos. O
centurião e os que estavam montando guarda a
Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava,
ficaram fortemente assustados e exclamaram:
“Verdadeiramente este é o Filho de Deus!

Foi nessa passagem da Bíblia que se baseou
Andrade e Moraes para realizar o seu Sermão,
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enchendo-o de adjetivos de caráter convincente,
despertando a culpa dos fiéis e se esforçando para
recheá-lo de metáforas retiradas do texto bíblico e,
finalizando o discurso, fazendo um apelo dramático
aos católicos para que eles, diante da imagem de
Jesus morto e da cópia do Santo Sudário, se arrependam, tornem-se “almas contritas”.
Ainda do ponto de vista da representação simbólica,
cabe destacar que a cruz em que o Cristo foi crucificado teria sido feita com parte da chamada árvore da
vida, plantada por Deus no paraíso e que, simbolicamente, se confunde com a árvore do conhecimento do
bem e do mal. A árvore da vida seria o próprio Cristo,
quem viria resgatar os pecados da humanidade – o
fruto dela sempre é bom e doce. Advém daí a ambivalência da Cruz, que mata e redime. Primeiramente a
cruz é sinal da morte: Jesus morreu por todos, mas, ao
mesmo tempo, torna-se símbolo da redenção e, com
isso, da vida. Pelo sangue derramado na cruz, Jesus
estabelece a paz e reconcilia tudo, os seres da terra e os
do céu. Mas se morremos com Cristo, também viveremos com ele, estando aí contido o mistério da Cruz e,
naturalmente, do sacrifício de Jesus na cruz.
Para a comemoração da Sexta-Feira Santa e da
Crucificação, eram comuns se encherem os templos
com figuras de teor efêmero que servissem de ilustração para a complementação da informação aos fiéis.
Muitos templos chegaram a fazer uso de passos, como
se fossem o presépio, contendo as cenas mais dramáticas. A historiadora Adalgisa Arantes Campos, que
se dedicou ao estudo do tema em Minas Gerais, nos
revela:
Na sexta-feira da Paixão não se diz missa. (...)
Nessa data ocorre uma inflação de ritos e, como
decorrência, uma demanda de imagens, figuras

e apetrechos sem precedente. Para a religiosidade barroca: “recordar os tormentos da Paixão
de Nosso Senhor era fundamental e tudo para
a maior edificação de todos os católicos”.10
(grifo nosso)

É dentro dessa perspectiva, de se ter o cenário do
sermão decorado apropriadamente para a ocasião, que
inferimos que Andrade e Moraes tinha, à sua frente,
não apenas uma cópia do santo sudário, mas imagens
e pinturas demonstrando o sacrifício de Jesus na Cruz,
para exemplificar, ao lado das palavras, o sentido da
Paixão. O próprio sermonista em seu texto faz uma
alusão à relação intersemiótica entre as duas linguagens – literária e artística, usando como recurso uma
fala teatral, cujo cenário era não apenas o templo e sua
decoração oficial, mas a decoração efêmera, ainda mais
própria do caráter teatral do sermão.
Tema 2 - Aspectos devocionais, ligados a
Padroeiros e/ou à Exaltação do Lugar
Um segundo tema recorrente e fundamental é o
da devoção, presente naqueles sermões que têm por
objetivo demonstrar a fé cotidiana da população,
ligando-se à exaltação do lugar. Recaem nessa categoria os seguintes sermões:11
1. Sermão de Nossa Senhora do Carmo
Andrade e Moraes
Mariana
1743
2. Sermão do dia da Presentação de Nossa Senhora
1745
Freire Batalha
Convento da Esperança da Beja12

3. Sermão pela exaltação da Vila do Carmo da
Minas em cidade de Mariana
Andrade e Moraes
Mariana 1745
4. Sermão no segundo dia do Tríduo com que se
celebrou a criação e dedicação da Nova Catedral
de Mariana
Andrade e Moraes
Mariana 1748
5. Sermão de Nossa Senhora dos Mártires
Andrade e Moraes
Lisboa 1751
6. Sermão de São José
Andrade e Moraes
Lisboa 1751
7. Sermão na Exaltação do Paracatu a Vila do
Paracatu do Príncipe
Paracatu
Antônio Joaquim e Souza Corrêa e Mello
1799
Nessa série, aparecem cinco sermões de Andrade
e Moraes que têm em comum não apenas o caráter
devocional e moralista, de fundo predicativo ético-religioso, mas, sobretudo, a introdução de dados
históricos comemorativos ou de exaltação do lugar.
Dentre eles analisaremos dois, por serem os sermões
acima muito extensos, e deixaremos os demais para
uma próxima abordagem. O critério adotado para a
escolha foi o interesse temático-histórico, político e
ético-religioso dos sermões aqui analisados.
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Fig. 1
Biblioteca Nacional de Lisboa REG 18 - 14 - VI - 1972
oraçÃo historico-sagrada
da sacrosanta paixão de jesu
cHristo
Página de rosto
Joseph de Andrade e Moraes
Matriz da Vila do Carmo (atual
cidade de Mariana)
Documento microfilmado
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Fig. 2
Peixe ornamental de acordo com modelos da época, presente no “Compromisso da
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Nossa Senhora do Pilar das
Congonhas. 1725.

Modelo ornamental em esperais barrocas do livro “THE UNIVERSAL PENMAN” de George
Bickhan. Séc.XVIII.
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Fig. 3
Posição iconográfica do Cristo na Cruz
Século XVIII/XIX
Coleção Angela Gutierrez
(Foto acervo - Museu do Oratório)
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Fig. 4
Cristo Flagelado - frente e costas
Século XVIII/XIX
Coleção Angela Gutierrez
(Foto acervo - Museu do Oratório)
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Fig. 5
Nossa Senhora da Piedade
Século XVIII/XIX
Igreja do Rosário, Diamantina/MG
(Foto: Pacelli)
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Fig. 6
Carregamento da Cruz
Antonio Francisco Lisboa - O Aleijadinho
Santuário do Bom Jesus de Matozinhos
Congonhas/MG
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Fig. 7
Primeiro Bispo de Mariana – Dom Frei Manoel
da Cruz. 1761.
Museu Arquidiocesano de Mariana
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SERMÃO 1
Entre os temas integrantes dos sermões, temos
fatos curiosos, que contêm um caráter político
religioso, como é o caso do SERMÃO ASCETICO
APOLOGETICO E PANEGYRYCO PREGADO
NA FESTA DA SENHORA N. SENHORA DO
CARMO PADROEIRA DA VILLA DO RIBEIRÃO
DO CARMO DAS MINAS DO OURO, O QUAL
APLAUSO LHE CONSAGROU O NOBRE
SENADO DA DITA VILLA EM DIA DA
GLORIOSISSIMA ASSUMPÇÃO DA MESMA
SENHORA E OFFERECIDO AO SERENISSIMO
SENHOR INFANTE D. ANTONIO.13 Esse sermão
segue a mesma organização textual do que estudamos acima, sendo subdividido nos seguintes itens:
1. Justificativa dirigida ao Rei para a elaboração
do sermão (s/p).
2. Explicação sobre o tema do sermão ao leitor/
ouvinte (s/p).
3. Licenças do Santo ofício, do ordinário e do
desembargo do paço. (s/p).
4. Assunção de Maria relacionada à proteção da
Vila do Carmo (p. 1/3).
5. Comentário da passagem do evangelho em que
Cristo se hospeda na casa de Marta (Lucas 10,38) e
comparação à situação da Vila do Carmo (p. 3/6).
6. Exaltação de Maria como distribuidora das
dádivas aos homens, comparando-a com as chuvas.
(p.6/10).
7. Carmo: receptáculo das dádivas de Maria (p.
10/12).
8. Clima de Turbulência na Vila do Carmo
(desenvolve o tema até chegar a expor o motivo

principal da situação: o roubo dos badalos dos
sinos) (p. 12/15).
9. Punição aos idólatras (p. 16/18).
10. Aclaramento da razão pela qual na Vila sucedeu o dito delito (roubo do dito badalo para impedir reverenciar-se o bispo do Rio de Janeiro, a cujo
bispado pertencia até então Minas Gerais, D. Frei
João da Cruz, quando de sua visita) (p. 18/20).
11. Consideração acerca da significação dos sinos
(p. 20/24).
12. Atitude de Marta e Maria acerca do padecimento do Cristo – filho do Carmo, protegido da
Virgem Maria (p.24/28).
13. Proteção da Virgem e sua misericórdia por
aqueles que se encontram presos por causa do roubo
dos badalos (p.29/30).
14. O que falta no Carmo? União em Deus
(p.30/34).
15. Causa da desunião (p.34/36).
Conclusão do sermão: apelo aos habitantes para
que pensem suas atitudes e voltem-se para o respeito
e veneração a Deus (p.37/40).
Trata-se realmente de um sermão circunstancial e
originado de um problema político de insatisfação das
Minas Gerais por não possuírem o seu próprio bispado
e, portanto, terem que receber as visitas pastorais de
D. João da Cruz, com festejos. O principal tema do
sermão é o roubo dos badalos dos sinos. Para discursar sobre a importância das badaladas na entrada do
bispo à vila, Andrade e Moraes vai até o Velho
Testamento e explica o uso de sinos na veste de Aarão:
Cristina Ávila
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No ornato do Pontifice da Ley Escrita havia
sinos portáteis, porque Deus quer, e manda que
se toquem, e se oução os sinos na entrada, e na
sahida, que Aarão faz no Santuário, não para
outro fim, mais que o mesmo summo Sacerdote
se deve ao mesmo Deus. (...) e accrescenta outra
razão, dizendo que o toque dos sinos nas vestes
Pontificiais, e suas ceremonias, quando Aarão
entra no Tabernáculo, he porque nunca deve
entrar sem preceder aquelle toque, não porque
Deos deseje, ou necessite de o ouvir, mas porque
ouvindo-o o Pontifice, e o Povo todo, huns e
outros se lembrem da magestade.14

D. Frei João da Cruz do Rio de Janeiro, responsável,
então, pela diocese de Minas Gerais. Podemos inferir que o que ocorreu foi uma revolta pelo fato de a
Vila do Carmo, a mais antiga e próspera da capitania
mineira, ainda não possuir o seu próprio bispado,
o que só viria a se constituir em 1748, cujo maior
testemunho é a festa do Áureo Trono Episcopal.15
Muitas são as referências a Santo Elias e seu
carro de fogo. O sermonista compara a luta de Elias
contra os idólatras baalitas16, que o perseguiam em
sua fé. Para se salvar de Jezabel, refugia-se no Monte
Carmelo, onde pronuncia uma oração a Deus:

Todo o sermão gira em torno dessa infâmia, que
o sermonista compara a uma situação demoníaca,
como se o diabo estivesse a solto no Ribeirão do
Carmo. Alerta, então, que a Virgem, padroeira do
lugar, não deixará que tais condições se perpetuem.
Compara o momento a uma guerra de grandes
horrores, que são vistos a todo momento, mas
afirma que a Virgem teria um exército de anjos, que
a seguem em sua assunção. A presença da Virgem
do Carmo como uma protetora invocada em tempos
de guerra torna coerente o discurso. Agravando o
problema político, temos o fato de que se a sede
do bispado era no Rio de Janeiro, naturalmente, os
dízimos e demais contribuições laicas à Igreja iam
para os cofres do bispado e não ficavam em Minas,
o que resultava numa perda de recursos, justamente
no momento em que se inicia a decadência aurífera.
O roubo dos badalos da Igreja deve ter se tornado,
como se vê no sermão, num incômodo terrível
para os sacerdotes da localidade, que não puderam
cumprir com o ritual festivo da chegada do bispo

Obadias foi encontrar-se com Acab para informá-lo do sucedido, e Acab veio ao encontro de
Elias. Acab lhe disse: então estás aí, provocador
de desgraça de Israel. Elias respondeu: Eu não
causo desgraça a Israel mas tu e a casa de teu
pai, por terdes abandonado os mandamentos
de Javé e seguido os Baalins. Agora faze reunir
todo Israel junto de mim, no Monte Carmelo, e
os quatrocentos e cinqüenta profetas de Baal e
os quatrocentos profetas de Astarde que comem
a mesa de Jesabel. (...) À hora do sacrifício vespertino Elias, o Profeta, aproximou-se e disse:
Javé, Deus de Abraão, de Isac e de Israel! Mostra
hoje que és Deus em Israel e que eu teu servo, fiz
tudo conforme tua palavra, responde-me, ó Javé,
para que este povo conheça que tu és Deus e que
convertes os corações!17
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Parte importante da argumentação do sermão se
inicia com esta citação do evangelho numa comparação da heresia dos baalins com a heresia dos que
roubaram os badalos dos sinos da Igreja de São
Gonçalo, a primeira, na entrada da Vila do Carmo

após a saída de Ouro Preto, hoje destruída, e os
badalos da própria Matriz. A recorrência a Elias se
faz pertinente pela referência ao Monte Carmelo. A
associação à devoção à Virgem do Carmo, que teria
sido vista pelo profeta no Monte Carmelo, é lendária
e Andrade e Moraes faz ainda uma outra associação:
a Assunção da Virgem à subida de Elias no Carro de
Fogo. Num encadeamento de citações e referências
bíblicas, ele constrói um texto totalmente redundante que deriva de uma citação: a vinculação de
Elias, o grande profeta histórico que está envolvido
numa aura de lenda teológica de fundo medieval
e bíblica, ao discurso moralista sobre o roubo dos
badalos da Igreja. Para o sermonista, a nuvem que
aparece para Elias seria a Virgem, daí a associação
da lenda do Carmo à Virgem:
Estava Elias no monte do Carmo, quando vio
que uma nuvenzinha, que não era Maior que o
vestígio, ou pegada de um homem, se levantou
do mar: mas ao mesmo tempo, que deixando
humilde a terra, foi elevando-se pelos ares, se
dilatou de modo, que ocupando todo o hemisfério desatando-se em copiosas correntes de água,
fez uma grande nuvem em utilidade do Reyno
da Judeia, onde havia anos que não chovia.
Valha-te Deus para o prodígio! E que chuva
será esta tão estimável? Que nuvem é esta, que
faz tantos benefícios à terra? Que há de ser? A
nuvem é Maria Santíssima; (...)18

Iconograficamente, sabe-se que, dentre as quatro
lendas cristãs da Igreja primitiva, anunciadas séculos
antes da vinda de Cristo como profecias referentes à
mãe do Salvador, inclui-se a invocação a Nossa Senhora

do Carmo. De acordo com Frei Agostinho de Santa
Maria, em sua obra Santuário Mariano,19 o primeiro
templo em honra da Virgem do Carmo foi construído em Ática, o segundo na cidade de Cisico (atual
Espiga Natolia) na Ásia, o terceiro em Atenas, sendo
que o quarto foi construído por iniciativa do profeta
Elias. Segundo a Bíblia, nada existe sobre a construção
deste templo ou a visão de Santo Elias; o que ocorre
é uma aglutinação da visão mística de Elias, antes de
subir aos céus em seu carro de fogo, a uma associação
tradicional e apócrifa da Assunção de Nossa Senhora,
aceita pelo Concílio de Trento. Com o sentido de prefiguração, como o entende Santo Agostinho, Elias seria
a prefiguração de São João Batista, assim como Eliseu
seria a prefiguração de Cristo.20
No século XII, na época das cruzadas, o calabrês
Bertoldo e alguns de seus companheiros, após a
luta contra os infiéis, retiraram-se para o Monte
Carmelo, onde teriam recebido as regras da devoção
à Virgem do Carmo. Toda a argumentação sobre
esse episódio é também de fundo lendário, sem
comprovação escrita, apenas baseada na tradição
oral, mas funcionou para a concretização definitiva
da devoção à Virgem do Carmo, que passou a ser
encarada como protetora dos militares, nas guerras
santas, daí a argumentação de Andrade e Moraes
ser pertinente, já que havia se travado na Vila do
Carmo uma “guerra santa”, que se relacionava aos
badalos de sinos roubados. Conta-se que sobre o
Monte Carmelo, vivia uma comunidade de eremitas,
que, através do cruzado Bertoldo, foi conformada,
por volta de 1150, em Ordem religiosa, melhor
adaptada aos costumes do Ocidente. Fugindo das
perseguições dos sarracenos, os monges emigraram
Cristina Ávila
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mais tarde para a Europa. Na noite de 15 para 16
de julho de 1225, a Santíssima Virgem ordenou ao
Papa Honório III que aprovasse sua Ordem. Como
as perseguições não acabassem, São Simão Stock,
seu sexto general, pediu um sinal à Virgem e esta lhe
entregou o escapulário.21
No Brasil, a grande devoção à Senhora do Carmo
é comprovada pelas 35 paróquias a ela dedicadas. O
primeiro convento foi fundado em Olinda em 1586
e, em Salvador, em torno de 1592. Em Minas Gerais,
onde é considerada “Mãe e primeira protetora da terra
mineira”, a Ordem Terceira Carmelita foi fundada
inicialmente em Mariana por volta de 1751/1758.
Nas representações iconográficas, Nossa Senhora

do Carmo aparece sentada com o Menino Jesus sobre
os joelhos, entregando o escapulário a São Simão
Stock, que se apresenta vestido com o hábito de frade
carmelita. Em algumas imagens, a Virgem está de pé,
cabelos soltos, com ou sem véu, tendo o Menino Jesus
no braço esquerdo. Ambos seguram o escapulário,
em que está inscrito o brasão da Ordem do Carmo.
Nas Igrejas do Carmo, decorando o forro da
nave e da Capela Mor, é comum a associação de
duas imagens: a Virgem entregando o escapulário a
São Simão Stock e Elias no Carro de Fogo. É o que
ocorre, por exemplo, na Igreja do Carmo de Sabará,
na Igreja do Carmo de Diamantina e na Igreja do
Carmo de Mariana.

Sermão II:
SERMÃO DE ACÇAM DE GRAÇAS QUE PELA
CONTINUAÇAM DAS MELHORIAS DA SAUDE
D’EL REI D. JOÃO V NOSSO SENHOR E PELA
EXALTAÇAÕ DA VILA DO CARMO DAS MINAS
EM CIDADE MARIANA PREGOU O MUITO
REVERENDO DOUTOR JOZÉ DE ANDRADE E
MORAES NA FESTA DO ANJO CUSTODIO DO
REYNO COM O SANTISSIMO SACRAMENTO
EXPOSTO A DEZOITO DE JULHO DE 1745.
A QUAL CELEBROU O SENADO DA MESMA
CIDADE OFFERECIDO Á SERENISSIMA
MAGESTADE DO MESMO REY DE PORTUGAL,
E DADO Á LUZ PELO PRESIDENTE, E
SENADORES DO MESMO SENADO. LISBOA
NA OFFICINA DE MIGUEL RODRIGUES,
IMPRESSOR DO EMININENTISSIMO SENHOR
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CARDEAL PATRIARCA, MDCCXLVI. COM
TODAS AS LICENÇAS NECESSARIAS.
Este sermão tem aspectos que chamam atenção de
imediato: a qualidade da impressão e as capitulares e
ilustrações atraentes, a primeira na dedicação ao Rei
e a segunda na introdução do tema. Trata-se de uma
ação de graça pela melhoria da saúde do Rei D. João
V, coincidentemente o rei que empresta seu nome a
um estilo barroco específico da segunda fase, excessivamente decorativo, que ocorre em Portugal e, por
extensão, em Minas Gerais, onde é introduzido por
volta de 1720/1730, prevalecendo até cerca de 1760.
O texto é elaborado através de duas estratégias de
grande efeito retórico: a noção do ilusionismo ou sonho,
totalmente em consonância com o Barroco, e a escritura

redundante e coberta de citações em latim. O início
do discurso visa à celebração da criação da cidade de
Mariana como se fora a realização de um sonho, na perspectiva de que o sonho transformasse imediatamente,
como num passe de mágica, a Vila do Carmo em uma
cidade nos moldes europeus. Assim vemos:
Ou senão dizey-me: Não parece sonho, que
esta, que a oito dias lamentavamos villa decadente, arruinada, a acclamamos hoje exaltada,
e triunfante cidade? Não parece sonho, que
nessa exaltação da nossa cidade nova se cante
recuperada a saude do inclyto Rey, que choravamos perdida? e finalmente não parece sonho,
que essas felicidades, que gratificamos a Deos,
sendo tão distantes uma da outra, se germanem
ambas para o aplauso do anjo custódio do nosso
Reyno? Tudo parece sonho, mas nem tudo he o
que parece ser.22

Esse trecho deixa patente a noção do ilusionismo
barroco, conquistado pelas artes plásticas. As coisas
não são o que são, mas o que parecem ser, apesar de
sabermos que não o são. É o mesmo que ocorre com os
forros pintados da Igreja; parecem uma visão celestial,
tal qual um sonho, a que o fiel assiste, mas não o é, e
o fiel, mesmo sabendo disso, a venera e acredita nela.
A estrutura do texto segue a seguinte cronologia:
1. Apresentação feita pelos senadores (s/p).
2. Justificativa para a ação de graças (exposição do
motivo) (p.1/5).
3. Comentário do evangelho do dia (fuga para o
Egito advinda do aviso do Anjo Custódio) – sendo
os três pontos centrais do sermão: melhoras de
D. João V, Festa do Anjo Custódio, Exaltação da

elevação da Vila do Carmo à cidade de Mariana
(p.6/9).
4. Ambivalência entre a decadência e a glória de
Mariana – recurso de dualidade barroca (p. 9/12).
5. Edificação de Cidades: forma mais justa de
agradecer a Deus a cura (comparação entre Ezequias
e D. João V) e justificação para a elevação da Vila à
cidade (p.12/16).
6. Mariana elevada à cidade e criação da Igreja
Catedral (p. 16/19).
7. Carmo usado figuradamente como a cabeça da
esposa de Portugal (p.20/26).
8. Comparação de Mariana a Roma (p.28/31).
9. Retomada do tema – jogo entre decadência
e glória, usando imagens extraídas da Bíblia e os
nomes de Carmo e Mariana (p. 31/33).
10.Conclusão do sermão.
Para maior compreensão do texto, foi necessário
um trabalho de tradução23 das inúmeras citações
latinas que este contém e que aqui reproduzimos. A
abordagem que nos permitimos utilizar foi pontual,
mais incidente sobre os itens particularizados, uma
espécie de montagem bilíngue de teor analítico em
relação aos sermões precedentes, que nos dá uma
ideia bem clara da busca de um efeito mágico, por
assim dizer, com recorrência à carga sonora e mais
sacralizada do vocabulário latino. Assim, teremos
no decorrer da análise: 1. citação do latim do sermonista; 2. tradução da mesma; 3. comentário de nossa
autoria.
Como se verifica, o sermonista empresta ênfase
à sua mensagem, fazendo-a retroceder à fraseologia, de maior impacto sobre o ouvinte, enfeitando
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o discurso com autores profanos clássicos como
Cícero e Virgílio. Temos aí, por outro lado, uma
transparente amostra daquele comportamento
que viria depois a ser chamado de mineiridade,
marcado pelo gosto da fraseologia erudita, da frase
de efeito na língua matriz do português, na verdade
o latim. Lembremos, só a título de ilustração desse
recorte culto ou cultista do homem montanhês do
período barroco ou mesmo posterior, com a influência muito acentuada do Colégio Caraça no século
XIX, de numa sentença que procurava definir o
homem de Minas: Mineiro sabe bem duas coisas:
“solfa [música] e latim...”24
O discurso de 1746 de Andrade e Moraes é, pois,
na estrutura e no conteúdo, uma montagem nas
duas línguas em contraponto, ainda hoje muito
comum.
O texto começa com uma espécie de epígrafe na
página 1, sendo repetida nas páginas 2, 3, 9, 10, 11,
12, 33, 34, 36, em saudação ao Anjo Custódio:
1ª citação: angelus domini apparuit in
sonnis joseph, dicens: surge, et accipe
puerum, et, matrem ejus. math. 2.13 (p. 2)
Tradução: O anjo25 do Senhor apareceu em
sonhos a José, dizendo-lhe: levanta-te e toma o
Menino e Sua mãe (Mateus 2,13).
Comentário nosso: O uso do versículo bíblico se
faz devido à noção de sonho ou ilusão que o autor
quer dar à saúde recuperada do rei e à elevação da
cidade de Mariana.
2ª citação: Accepit Puerum, et
Matremejus nocte, et secessit (p. 2 e 9)
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Tradução: Tomou o Menino e Sua mãe à noite e
fugiu (Mateus 2,14)
Comentário nosso: O sermonista compara-se
com São José:
O Jozé sou eu; porque mandarse me, que num
breve espaço de tres dias pondere as altas
circunstancias deste magestoso, e gratulatorio
culto, parece sonho, e sonho mais pezado, que
o de São Jozé: porque elle pode na mesma noite
fazer o que se lhe mandava.

3ª citação: HUMILES EXALTATI SUNT (p. 4)
Tradução: Os humildes foram exaltados (Livro
de Ester 11, 11)
Comentário nosso: compara a humildade do
povo de Mariana à grandeza de Deus.
4ª citação: 3.2. DAS SALUTEM RECIBUS (p.4)
Tradução: Dás a saúde aos Reis (Salmo)
Comentário nosso: Redundantemente refere-se à
gratidão pela saúde do Rei. Outras citações em latim
na mesma página referem-se à louvação a Deus.
5ª citação: TIBI OMNES ANGELI, TIBI
COELI, ET UNIVERSAE POTESTATES. TIBI
CHERUBIM, ET SERAPHIM INCESSABILI VOCE
PROCLAMANT. (p. 5)
Tradução: A vós celebram incessantemente todos
os anjos, os céus, e todas as potências, os Querubins
e Serafins. (Andrade e Moraes, 1746)
Comentário nosso: constata o louvor permanente a Deus por todos os seres, associando-o ao
Anjo Custódio26, pedindo que esses louvores sejam
cotidianos.

6ª citação: SURGE, ET ACCIPE PUERUM, ET
MATREM EJUS, ET FUGE IN A EGYPTUM. (p.
6, 7, e 9)
Tradução: Levanta-te, e tome o Menino e Sua
mãe, e foge para o Egito.
Comentário nosso: refere-se à obediência de São
José ao anjo do Senhor e, ao mesmo tempo, ao reerguimento do rei D. José, ao curar-se de sua doença
através do verbo levantar. Aí, o verbo funciona
como uma metáfora de cura.
7ª Citação: Nom Enim habemus hic nenetem civitatem (Epístola aos Hebreus
13, 14)
Tradução: Pois não temos aqui uma cidade
permanente (Epístola aos Hebreus, 13, 14)
Comentário nosso: O autor compara a saída dos
portugueses em busca de Novas Terras à fuga de José
e, também, aos peregrinos do Egito. Em seguida,
refere-se ao desaparecimento da Vila do Carmo e
ao surgimento de Mariana: sendo modificável, não
é a cidade permanente. Ao mesmo tempo, refere-se ao Rei que, fugindo da doença, criou Mariana.
Daí pode-se ler que há momentos na vida em que a
melhor saída é a fuga.
8ª citação: QUOD AUTEM FUGI IN AEGIPTUM,
IN HOC INFIRMITAS HUMANITATIS MEAE
EST (p. 7 e 9)
Tradução: Em ter fugido para o Egito, nisto se
manifesta a fraqueza de minha humanidade. (Beata
Brigite Liv. 5 revelar, interrogar 12)
Comentário nosso: O sermonista revela, através
da fala da Beata Brigite, a humanidade dos santos e

dos reis que têm ações semelhantes aos dos simples
mortais.
9ª Citação: FUTURUM EST ENIM, UT HERODES
QUAERAT PUERUM AD PERDENDUM EUM. (p.
7 e p. 9).
Tradução: Acontecerá que Herodes procurará o
menino para o matar (Mateus 2,13)
Comentário nosso: O sermonista falando da
humanidade de Cristo – Menino Rei – alude à
humanidade do Rei, que poderia morrer enfermo,
apesar da grandeza de ambos. Compara ainda o
Cristo em fuga ao rei D. João V, que se levanta da
cama e foge de sua doença. Em analogia, estaria
fugindo de Herodes, que aí simboliza a morte.
10ª citação: MARIA EST CIVITAS REGIS
MAGNI, CHRISTI SCILLICET, QUI EST REX
REGUM (p. 8)
Tradução: Maria é a cidade do Grande Rei, isto é,
de Cristo, o Rei dos Reis. (Andrade e Moraes,
1746)
Comentário nosso: O sermonista usa figuradamente a Mãe de Jesus como uma cidade, uma cidade
caminhante, que acompanha o filho ou é seu porto
seguro.
11ª citação: HELIOPOLIS EST CIVITAS SOLIS
Tradução: Heliópolis é a cidade do sol
(Andrade e Moraes, 1746)
Comentário nosso: De novo, completa a citação
referindo-se à Maria como a cidade do Sol e, metaforicamente, alude a Mariana, que seria a cidade
dourada ou do ouro.
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12ª citação: IN SOLE POSUIT TABERNACULUM
SUUM. (p. 9 e 12)
Tradução: Pôs no sol o seu tabernáculo ou fez no
sol a sua morada (salmo 18, 6)
Comentário nosso: Refere-se a Mariana como a
cidade de Maria e, por ser de Maria, a Santíssima
Virgem e Senhora do Carmo, onde Deus habita. O
sermonista a compara com um palácio de luzes.
13ª citação: campus, ubi troia fuit (p. 10)
Tradução: A planície onde Tróia existiu (Virgilio,
Eneida, livro III, v.11).
Comentário nosso: O autor, em sua retórica, usa
constantemente da erudição, da palavra do outro,
de modo a repetir o que já foi dito, floreando, dando
colorido ao texto. Para ele, a planície onde Tróia
existiu é uma metáfora da cidade de Marina, que
merece ser cantada pelo poeta.
14ª citação: CAPUT TUUM, UT CARMELUS (pp.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27)
Tradução: Tua cabeça é como o Carmelo (Cântico
dos Cânticos)
Comentário nosso: O sermonista compara a
passagem do Cântico dos Cânticos num jogo lúdico
da palavra Carmelo (o monte mais alto de todos)
com Carmo, púrpuro de ouro e amado pelo rei que
criou a cidade de Mariana, como se vê no verso
completo:
Tua cabeça se ergue como o Carmelo
a tua cabeleira se assemelha à púrpura;
a seus cachos um rei está cativo.27
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15ª citação: FACIES AQUILAE DESUPER
IPSORUM QUATUOR (p.11)
Tradução: Uma cabeça de águia acima dos quatro
(Ezequiel 11,10)
Comentário nosso: O autor associa a elevação
da cidade de Mariana à sua hegemonia sobre as
quatro comarcas de Minas Gerais: Ouro Preto,
Sabará, Rio das Mortes e Serro Frio. Mariana estaria
acima dessas por ser a única cidade da Capitania e,
naturalmente, a próxima sede do bispado. A águia é
símbolo de nobreza e poder.
16ª citação: RENOVABITUR UT AQUILAE
JUVENTUS TUA (SALMO 10, 2, 5)
Tradução: Tua juventude se renovará como a da
águia (salmo 10, 2, 5)
Comentário nosso: O sermonista se refere ao
passado trágico da cidade, que sofrera uma inundação
do Ribeirão do Carmo e se renovou como a águia.28
17ª citação: UNA EST COLUMBA MEA,
PERFECTA MEA (p. 11)
Tradução: Uma única é a minha pomba, a minha
perfeita (Cant. dos Cânticos 6,8)
Comentário nosso: a pomba (imagem de
Mariana) é tida como símbolo da pureza, mas, ao
mesmo tempo, é leal mensageira e, por isso, dignifica o rei, que criou a cidade de Mariana.
18ª citação: IN NIDULO MEO MORIAR,
ET SICUT PALMA MULTIPLICABO DIES.
(p. 11)29.
Tradução: Morrerei em meu ninho e como a
palmeira (como a fênix na versão hebraica) multiplicarei meus dias (Jó, 29,18)

Comentário nosso: Refere-se ainda ao renascimento da Vila do Carmo com a criação da cidade
e exalta a sua duração, longa comparando-a, a uma
palmeira. A referência à fênix é baseada na tradição
de que essa ave renasce das cinzas.
19ª citação: VIDI TERRAM NOVAM (p.11)
Tradução: Vi uma Nova Terra (apocalipse, 21,1)
Comentário nosso: Mariana é a Nova Terra após
sua elevação à cidade. Essa nova terra estará livre
dos pecados, das dores, dos gritos e do luto, como
está no versículo. Será uma cidade santa, preparada
como uma esposa, enfeitada para o esposo. Trata-se
de mais uma metáfora baseada no texto bíblico, que,
por sua vez, aproveita-se de outra parte das escrituras, o Cântico dos Cânticos (7, 2):
Sulamita e seus encantos:
São belos os seus pés nas sandálias ó filha de
príncipe!
A curva de seu quadril é como um colar.
Obra das mãos de artistas.30

Numa outra interpretação, podemos inferir que
Andrade e Moraes refere-se à urbanização da cidade
de Mariana (ou Maria), incluindo a criação da
Catedral, para o encontro com a Igreja ou o seu
representante, o Bispo Dom Frei Manuel da Cruz.
(fig.7)
20ª citação: ego dix: in dimidio dierum
meorum vadaM ad portas inferi (p.12)
Tradução: Eu disse: no meio de meus dias, irei às
portas da morte (às portas do inferno) (Isaías 38,10)
Comentário nosso: O sermonista nesta parte do

texto compara a doença do Rei D. João V com a de
Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Num momento
de extrema dor, este teria se despedido da vida, mas
Deus reservava-lhe um grande futuro. Coube-lhe
purificar o templo, reorganizar o Clero, destruir os
alto-lugares e combater o culto herético ao rei Baal.
Além de colocar D. João em pé de igualdade com
Ezequias, por ser um rei católico, esse parágrafo nos
remete à ligação com a tradição absolutista dos reis
católicos típica do período. A outra citação em latim
dessa parte é uma redundância: Dix: Nom videbo
dominum Deum in terra viventium (Não verei o
Senhor Deus na terra dos viventes, Isaías, v. 11)
21ª citação: VIVENS VIVENS IPSE
CONFITEBITUR TIBI, SICUT ET EGO HODIE:
PATER FILLIS NOTAM FACIET VERITATEM
TUAM. (p. 13 e 14)
Tradução: O vivo, só o vivo, glorificar-vos-á,
como eu neste dia: o Pai contará aos filhos vossa
fidelidade (Isaías 38,19)
Comentário nosso: O sermonista refere-se à
felicidade do dia e à certeza de que Deus espalhará, através de seus outros filhos, a fidelidade de
Ezequias.
22ª citação: ET URBES AEDIFICAVIT SIBI (p.
16, 18, 26)
Tradução: E edificou cidades para si mesmo (II
Livro das crônicas 32, 29)
Comentário nosso: Como argumento contrário, o
sermonista sugere que a edificação das cidades poderia ser mal interpretada pelos católicos como uma
vaidade dos reis. É um antagonismo retórico, típico
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do Barroco, para ressaltar a afirmação do contrário.
23ª citação: NIHIL ENIM EST ILLI PRINCIPI DEO,
QUI OMNEM HUNC HUNDUM REGIT, QUOT
QUIDEM IN TERRIS FIAT ACCEPTIUS, QUAM
CONCILIA, COESTUSQUE HOMINUM JURE
SOCIARI, QUAE CIVITATES APPELANTUR. (p. 14)
Tradução: Nada, com efeito, é mais agradável na
terra àquele Deus soberano que governou todo esse
mundo do que organizar as reuniões e associações
dos homens. (Cícero/Sommium Scipiones (o sonho
de Cipião)31
Comentário nosso: chamando Cícero de Príncipe
dos oradores Latinos, o sermonista usa a citação
para reafirmar a importância da cidade, exaltada
por um gentio (ou pagão), agora de forma didática,
tipíca da evangelização dos povos incultos. Segundo
Andrade e Moraes:
Huma cidade he huma sociedade de vontades
iguaes, sujeitas por direito, obedientes, e subordinadas à justiça por direito, e subordinadas a
justiça das leys, para que resulte desta união no
que he justo uma paz, e concordia entre os seus
habitadores32

24ª citação: misit dominus angelum
suum (p. 15)
Tradução: o senhor mandou o seu anjo (II cron.
32, 21)
Comentário nosso: Reforça o argumento de
comparação entre Ezequias e D. João V, referindo-se
à custódia que o anjo do Senhor levou para proteger
os Reis.
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25ª citação: DOMINE, SALVUM ME FAC (p. 16
e 18)
Tradução: Senhor, Salvai-me (Isaías 39, 20)
Comentário nosso: Ezequias louva a Deus por
tê-lo auxiliado. Na versão bíblica que usamos, lê-se:
Javé vem em meu auxílio. Em seguida, a citação em
latim, ET PSALMOS NOSTROS CANTABIMUS
CUNCTIS DIEBUS VITAE NOSTRAE IN DOMO
D’NI, e tocaremos nossas harpas todos os dias de
nossa vida, completa a primeira. Outras citações
são repetições enfáticas da mesma mensagem:
D’NUS DIXIT, QUOD SALVUM ME FACERET, ET
IDEO PSALMOS VESTROS PSALLEMUS OMNIBUS
DIEBUS VITAE NOSTRAE IN DOMO DÑI
O senhor disse que me salvaria, e por isso,
cantaremos os vossos salmos todos os dias de
nossa vida, na casa do Senhor. (Isaías 39,20)
DÑE, SALVUM FAC REGEM
Senhor, salvai o Rei (salmo 19,10)
EXAUDI NOS IN DIE, QUAE INVOCAVERIMUS
TE
Ouvi-nos, no dia em que vos invocarmos
(ibidem)
26ª citação: MAGNUS DÑUS, ET LAUDABILLIS
NIMIS IN CIVITATE DEI NOSTRI (p. 19)
Tradução: É grande o Senhor, e sumamente
louvável na cidade de nosso Deus (salmo 47, 2)
Comentário nosso: Esse trecho serve para iniciar
uma proliferação de elogios a Mariana, distinguindo-a como a única cidade do domínio lusitano,
cujo nome é Mariana, apesar de várias outras que
já haviam existido com o mesmo nome em outros
reinos, mas Mariana lusitana é a mais moderna e,

portanto, a mais louvável.
27ª citação: COLLUN TUUM SICUT TURRIE
EBURNEA (p.20)
Tradução: Teu pescoço é uma torre de marfim
(Cântico dos Cânticos 7,4)
Comentário nosso: Durante todo esse trecho o
autor cita não apenas esse e outros diversos versos
do Cântico dos Cânticos, comparando Mariana a
Sulamita, a esposa amada de Salomão. Fica extremamente fácil a comparação, pois Mariana era a antiga
Vila do Carmo, e Salomão exalta a sua esposa como a
mais alta entre todas as mulheres, comparando-a ao
Monte Carmelo, o maior de todos os outros montes
da Judeia. Essa comparação baseada no Cântico dos
Cânticos se estende até a página 21.
28ª citação: PER CAPUT SYNAGOGAE
MULTI ACCIPIUNT CHRISTUM, QUI INSTAR
CARMELI PER GRATIAM ALTISSIMUS EST (A.
Lapide)33 p. 21.
Tradução: Como cabeça da sinagoga, muitos
consideram o Cristo, porque, à semelhança do
Carmelo, é altíssimo pela graça.
Comentário nosso: Essa citação complementa
as outras e dá credibilidade a Andrade e Moraes em
seu argumento.
29ª citação: DILEXERIT DNÙS ISRAEL IN
SEMPITERNUM (p.21)
Tradução: O Senhor amou Israel para sempre (III
Livro dos Reis, 10,9)
Comentário nosso: Este trecho da Bíblia refere-se
à glória de Israel e de seus reis. Andrade e Moraes
utilizou-se da edição direta da Vulgata Latina ou

simplesmente Vulgata. Para encontrarmos a citação
acima, tivemos que pesquisar uma bíblia Vulgata, de
tradução tradicional.34
30ª citação: POPULUM MEUM ISRAEL (p.21)
Tradução: Israel, meu povo (Ezequiel, 36,12)
Comentário nosso: O Reino de Deus é figuradamente conhecido como tendo em sua cabeça
Cristo, ou Carmo. Daí a comparação que se torna,
no sermão, cada vez mais proliferada entre o Carmo,
Israel, os reis e a cidade de Mariana, que fica na Vila
do Carmo e deverá ter o mesmo destino de glória de
Israel. A próxima citação ET ERT DÑO REGNUM
(e haverá para o senhor um reino (Abdias 1,21),
complementa a primeira).
31ª citação: IN TE IMPERIUM MIHI
Tradução: Em ti um império para mim.
Comentário nosso: Essa e outras citações são
apenas enfeites ou citações de menor importância
que dão continuidade à retórica, expandindo o
argumento acima citado.
32ª citação: CAPUT EJUS AURUM OPTIMUM
Tradução: Sua cabeça é de Ouro Puro (Cântico
dos Cânticos 5, 11)
Comentário nosso: A partir desse trecho, Andrade
e Moraes entra em complexa discussão moral sobre o
ouro dos homens e a ideia de que só é alguém quem
tem ouro, usando a palavra Aurum para o ouro do
esposo que tem a cabeça no lugar ou o juízo. É mais
um aspecto do antagonismo barroco em que coisas
são o que parecem ser, ilusão. Andrade e Moraes
argumenta:
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Porém deixando o moral do texto, e tronando ao
alegórico; qual será a razão, porque he de ouro a
cabeça do esposo? He porque a cabeça da esposa
é o Carmo; e era necessária esta correspondencia
de partes entre esposo e esposa, e o esposo na
perfeição da figura para o mysterio do figurado.
Ora vede, une o amor os esposos com tão estreito
laço, que ainda que se distinguem no formal, no
material não se distinguem: nas almas são dous;
no corpo são hum. (...) Isto não só o diz São
Paulo do sacramento do Matrimonio; também
o afirma Christo da Eucaristia. (...) e por força
desse vínculo aquella parte superior do corpo do
esposo he da esposa sendo a cabeça da esposo o
Carmo, devia ser a cabeça do esposo de ouro,
para que (identificando ou unindo o ouro e o
Carmo) se visse que esse Carmo das Minas do
ouro, figurado ou expresso na cabeça da esposa
(a qual, como temos dito, representa Portugal)
havia de ser a capital do nosso Reyno, e a mais
estimada do nosso Augusto Soberano, como
coroa da régia dominação Lusitana.35

As demais citações (Daniel 2,32, Efésios 5, 31, São
João 6, 57) se incluem, neste mesmo sentido, como
argumento valorativo da ideia de que o Carmo e
o ouro das Minas se casaram para o bem do Rei
Lusitano, que merece ser a cabeça dessas terras
marianas. As outras citações que se seguem nas
demais páginas, até a 27, recorrem à mesma retórica
e, na 28, entra um novo argumento: MAGNA FUIT
QUONDAM ROMANI GLORIA CIVIS; NUNC
MAIOR FUERIT, SE MARIANUS ERIT. (citação
ilegível) Tradução: Se outrora foi tão grande a
glória dos romanos, hoje ainda é maior a glória
dos Marianos. Essa citação praticamente finaliza a
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fala, levantando, além de mais um argumento sobre
o futuro glorioso da cidade, a questão de nome
Mariana.36 Trata-se da dúvida sobre o nome Cidade
de Mariana ou Cidade Mariana: seria em homenagem à Rainha da Áustria e princesas lusitanas que
têm esse nome ou em honra a Maria? O sermonista
decide que a cidade tem esse nome em glória à
Virgem Maria, Mãe de Deus; e assim deve ter sido,
pois todo o Senado assina e atesta esse sermão,
portanto, concordando com seus argumentos, por
mais polêmicos que fossem. Continuando a argumentação, ele cita dois exemplos: primeiro o de uma
cidade na Prússia chamada de Mariemburg (Cidade
de Maria), porque lá existia uma imagem de Nossa
Senhora muito venerada, e, segundo, na Vila do
Carmo existem duas imagens importantes para os
católicos, uma de Nossa Senhora do Carmo e outra
de Nossa Senhora da Conceição, o que por si só já
justificaria a denominação. Nessa parte do sermão,
vemos, mais uma vez, como estão interligadas as
questões de ordem visual (imaginária barroca) com
as de ordem teológica e parenética.
33ª citação: SUB ARBORE SUSCITAVI TE: IBI
CORRUPTA EST MATER TUA, IBI VOLATA37 EST
GENETRIX TUA (p. 30, 31)
Tradução: Sob a macieira te acordei, lá mesmo
onde tua mãe te concebeu, onde te concebeu a que
te gerou. (Cântico dos Cânticos 8, 5)
Comentário nosso: A’Lapide é citado dando
a explicação para esses fatos; todos nasceram ou
foram concebidos sob a macieira (referência a Adão
e Eva) com o pecado original. A Mãe de Cristo foi
exaltada, sendo, assim, divina entre as mulheres e,

para Deus, a primogênita, a primeira entre todas.
Nessa parte, Andrade e Moraes entra no Mistério
da concepção de Maria. Em torno do dogma da
Imaculada Concepção, os teólogos se envolveram em discussões; enquanto uns a defendiam,
outros, nos quais se inclui São Tomás de Aquino, a
combatiam, fundamentando-se na universalidade
do pecado entre os descendentes de Adão e Eva e
na redenção Universal de Cristo. Essa divergência
abrandou-se durante o Concílio de Trento, encerrando-se definitivamente em 1854, quando Pio IX
determinou a Imaculada Concepção como dogma
de fé imprescindível e imutável da Igreja Católica.
Assim, está firmemente justificado o novo nome da
antiga Vila do Carmo.
34ª citação: Caro, Mel (p. 31)
Tradução: Carne, mel (do próprio Andrade e
Moraes).
Comentário nosso: Andrade e Moraes faz aí
um anagrama38: Carmelo é Caro, Mel (carne e mel,
literalmente do latim) ou Car (rico) Mel (doce).
Em seguida, faz citações do Novo Testamento que
confirmam ou atestam a possibilidade do anagrama.
O anagrama foi um recurso extremamente usado na
literatura poética do Áureo Trono Episcopal39 como:
SONETO
Maranhão e Mariana são dous mares,
Que por mar cada hum deles principia:
Mariana mar de gosto, de alegria;
Maranhão mar de dores, de pezares.
De huma, e outra paixão, como exemplares,

Cada qual no seu nome traz a guia;
Elle a Mara passando, ella a Maria,
No amargor, na doçura singulares.
A inteireza do I figura é clara
Do insigne Bago pastor de Jetro,
Quando assiste em Mariana, e deixa a Mara.
E sem Bago, e com elle soa o metro,
No Maranhão de pena Lyra amara,
Em Mariana de Glória doce plectro.
Reverendo Cônego Francisco Xavier da Silva40
Considerações finais do sermonista:
A partir da página 33, o sermonista faz uma série
de considerações finais, exaltando a excepcionalidade da criação da cidade de Mariana e sugerindo
aos católicos que não a deixem mais em decadência. Para tanto, usa como argumento a passagem
do evangelho quando São José foge para o Egito
e começa uma nova vida, numa nova citação de
Cícero: URBS CIVITAS - CIVITAS ET URBS IN
HOC DIFERUNT, QUOD INCOLAE DICUNTUR
CIVITAS, URBS VERO COMPLECTITUR
AEDIFICIA (urbe e cidade, cidade e urbe se distinguem nisto: os habitantes é que são chamados
“cidade”, ao passo que urbe são os “edifícios”. Dessa
forma, através de outras citações e argumentos,
convoca os habitantes de Mariana à concórdia e
à paz (talvez lembrando-se do episódio do roubo
dos badalos do sino, motivo do sermão anterior)
e convoca os anjos a guardarem a porta da cidade,
terminando com a seguinte citação:
Cristina Ávila
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MITTE NOBIS, DÑE, AUXILIUM ANGELICUM
DE SANCTO, ET DE SION TUERE CIVITATEM
NOSTRAM LAUS DEO (antífona 2,2) (p. 38)

Mandai-nos, Senhor, o auxílio angélico do vosso
santuário, de Sião protegei nossa cidade. (Louvor a
Deus)

III - Ciclo Exequial Panegírico
O terceiro e último tema por nós encontrado tem
por objetivo mostrar a importância da morte no
Barroco, dos discursos em louvor ao morto e das
cerimônias e honras fúnebres.
Nessa categoria, vemos os seguintes sermões:
1. Sermão das exéquias do Bispo de Guadalupe
Freire Batalha
Sabará 1741
2. Sermão das exéquias do Bispo de Guadalupe
Andrade e Moraes
Mariana 1741
3. Sermão pela saúde do Rei Dom João V
Andrade e Moraes
Mariana 1742
4. Oração acadêmica na chegada de D. Frei
Manoel da Cruz – Primeiro Bispo de Mariana
Andrade e Moraes
Mariana 1748
5. Exéquias do Ezequias – elogio fúnebre do Rei
D. João V
Xavier da Silva
Mariana 1750
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6. Primeiro Sermão nas Exéquias do Rei D. João V
Mathias Salgado
São João del-Rei 1751
7. Segundo Sermão nas Exéquias do Rei D. João V
Mathias Salgado
São João del-Rei 1751
8. Sermão nas Exéquias do Vigário Padre
Lourenço José de Queiroz Coimbra
Cônego Luís Vieira
Sabará 1784
Pela extensão do tema, não serão publicados no
momento as análises dos sermões acima citados.
gostaríamos, no entanto, de ressaltar a importância
e a sequência lógica dos temas iconológicos e suas
versões iconográficas. A morte de Cristo e a alusão
ao sofrimento da nação cristã se compara aí à morte
de personagens dignos de honra como o Rei, os
bispos e os frades. Personagens estes que personificam a humanidade da dor e do sofrimento como
salvação eterna.
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As Almas Santas na arte colonial
mineira e o Purgatório de Dante
Adalgisa Arantes Campos

1. Acervo residual: veneração e iconografia das Almas Santas
o acervo artístico proveniente das
ir
mandades do Glorioso Arcanjo São
Miguel e Almas, é frequente a representação das almas do purgatório. Mesmo se
não tivéssemos outras fontes como referência, saberíamos que são as almas do purgatório e não aquelas
submetidas à danação eterna do fogo do inferno, pois
elas são representadas, na maior parte das vezes, a
orar com as mãos unidas ou cruzadas sobre o peito,
em uma atitude contrita. Eleitas à salvação, portanto,
já saberiam de sua sentença e, com pressa de alcançar a visão de Deus, elas rezam, aguardando a plena
remissão das culpas.
Segundo a doutrina católica, é louvável recordar e
apiedar-se de seus falecidos através de orações. Um
dos principais fundamentos bíblicos desta doutrina
se encontra no Segundo Livro dos Macabeus (2 Mac
12, 38-46). Na época em estudo, encontra-se em sua
fase aúrea a crença na comunhão dos santos ou das
pessoas santificadas pelo batismo, segundo a qual o
corpo místico de Jesus Cristo se divide internamente

N

em três igrejas distintas, mas inter-relacionadas:
o mundo dos vivos (Igreja Peregrina), dos mortos
(Igreja Padecente) e dos santos (Igreja Triunfante).
Essa doutrina conforta, dá esperança e consola, pois
não admite a morte do homem bom, a solidão e o
nada, ressaltando a importância da solidariedade
e da unidade para se atingir a vida eterna e, por
isso, o gesto piedoso, feito em qualquer uma delas,
resvala nas outras. As famílias carnais ou espirituais
(ordens religiosas e irmandades) intercedem junto
aos santos pelas almas do purgatório; estas, por sua
vez, também agem em favor dos homens e, assim
por diante, através de laços espirituais e afetivos
que trazem progressos na rota espiritual. Nessa
concepção, a morte não separa os corações unidos
pelo amor e pela piedade, os “defuntos não estão
ausentes, mas apenas velados e sempre junto a nós”1.
No esquema abaixo destacamos as relações recíprocas entre as diversas igrejas do corpo místico
de Cristo, bem como o movimento da Igreja
Padecente em direção aos vivos, através de pedidos,
71

manifestação de prodígios e, sobretudo, o repertório de orações dessas criaturas eleitas. No final,
perceberemos que a expiação no além também se
fazia através das orações, e de maneira semelhante à
rotina dos devotos na vida terrena, com a diferença
de que as almas do purgatório não podem mais
adquirir méritos decorrentes de penitências, obras
de misericórdia etc. Encontram-se em um estado de
impotência e, para purificar-se, dependem das penas
purgatórias e da intercessão dos vivos e dos santos.
A expressão “almas santas” foi usual na documentação trabalhada e, em muitos casos, chega a constituir o nome da irmandade como, por exemplo, a
Irmandade das Almas Santas de Itatiaia e de Rio das
Pedras (atual Acuruí). Embora as fontes consultadas
sejam muito convencionais, fechadas ao re
lato de
milagres, a produção visual revela constantemente
que as almas do purgatório eram concebidas como
seres de uma santidade inconteste. No altar de São
Miguel da igreja paroquial de Nossa Senhora da
Conceição, da freguesia de Antônio Dias, em Ouro
Preto, as almas são representadas no frontal do falso
sacrário, lugar de forte simbolismo, pois reservado
à guarda do Corpo de Cristo. Portanto, elas não se
encontram estampadas apenas em frontais das mesas
de altares, em uma posição inferior, assimilada ao
simbolismo do “baixo”. Na Matriz de Nossa Senhora
de Nazaré, em Cachoeira do Campo, o retábulo da
irmandade do Arcanjo Miguel traz a representação de
alma feminina, bem no alto do arremate.
No caso específico das almas santas, a documentação visual fala mais alto que as fontes escritas. Geralmente os livros de irmandades partem do
pressuposto, já aceito na mentalidade de então, da
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santidade das almas e, raramente, fazem menção
delongada às eleitas de Deus. E, quando o fazem,
também é de forma padronizada como, por exemplo,
nos estatutos da Irmandade das Almas, estabelecida
em 1713, dentro da matriz de Nossa Senhora do
Bom Sucesso, em Caeté. Aí, alega-se “... são tantos
os prodigios, que Deus tem obrado neste Mundo
por meio das Almas do Purgatório em favor de seus
devotos...”, que era considerado mérito aos “olhos do
mesmo Senhor a piedade dos fiéis para com as Almas
que no Purgatório estão privadas da vista de Deos...”
sive com texto
(sic)2. A mesma justificativa, inclu
idêntico, se encontra nos estatutos da Irmandade das
Almas de Pitangui, ereta em 1727, o que leva a constatar não apenas a extrema repetição dos conteúdos
desses livros, fato já conhecido, outrossim, a aceitação
comum dos “prodígios das almas”3.
Outro documento raro por integrar esfera visual
e informação escrita, além de registrar a crença na
comunhão dos santos, é o ex-voto, datado de 1743,
existente no Museu da Inconfidência de Ouro Preto,
de procedência ignorada. No precioso exemplar da
arte popular do setecentos mineiro, há duas almas
(uma masculina e outra feminina) nas extremidades
e quatro na parte superior da obra. Estão em atitude
de oração, com as mãos cruzadas sobre o peito.
O texto da tarja informa que Manoel Ribeiro dos
Santos encontrava-se a pedir esmolas pelas almas,
quando foi surpreendido por um inimigo, que lhe
desfechou dois tiros. O devoto invocou as almas,
por intercessão destas, Nossa Senhora de Nazaré
fez o milagre e, em sinal de agradecimento por ter
so
brevivido ao atentado, ele mandou fazer uma
obrinha que deixasse na memória aquele prodígio.

Milagre que fez Nossa Senhora de Nazaré por
intercessão das Almas Santas, a Manoel Ribeiro
dos Santos Sereno: Vindo de pedir esmolas das
Almas, a recolher para casa, lhe estava esperando no Caminho um seu Inimigo, e lhe fez dois
tiros, ambos empregaram com 4 perdigotos na
cabeça pelos ouvidos, pescoço, até os peitos o
qual ansiado pediu socorro à dita Senhora e às
Almas, e milagrosamente sarou das ditas feridas. Aos 17 de novembro de 1743 anos. (Texto
atualizado)

No contexto das Minas setecentistas, o gesto
de Manoel Ribeiro parece constituir exceção, pois
geralmente agradece-se às almas com sufrágios e
não com ex-votos. Os prodígios em decorrência da
santidade das almas permaneceram, de preferência, ocultados à documentação ou divulgados por
fontes orais. Apesar de toda a dificuldade para se
estudar os milagres das almas, sublinhamos a natureza ambígua das eleitas de Deus, que precisam de
preces, pois se encontram aflitas, privadas da visão
de Deus, padecendo inexplicáveis tormentos; simultaneamente, são dotadas de santidade, em virtude
do processo de purificação e iluminação por que
passam. Daí a expressão corrente “almas aflitas e
santas”. Portanto, reza-se pelas e para as almas, pois
elas também são alvo de veneração particular.
A partir da devoção das “benditas do purgatório”,
é construída, nas Gerais, a imagem pouco infernalizada daquele lugar do além, onde as almas se ocupam
em orar e se apiedar dos vivos, emuma atitude
de esperança. As almas são representadas jovens,
adultas ou, raramente, idosas, como no exemplo da

matriz de São João del-Rei. A frequência maior das
almas novas denuncia, assim, a morte precoce nas
Gerais, flagrante nos livros de óbitos paroquiais. As
composições também diferenciam sexo, meio a meio.
O purgatório apresenta uma população de ambos
os sexos e de todas as idades, inclinando-se para o
adulto jovem. Lembre-se ademais que o purgatório é
reservado apenas àqueles que foram batizados.
O acervo visual expressa bem o imaginário do
colonizador e, assim, as almas em geral são de cor
branca. Nesse tema em particular, o mundo da
representação não assimilou os negros e mulatos,
mas o mesmo não ocorre no plano mental, evidenciado pelas missas na intenção dos cativos, que estariam no purgatório.
Observando as representações de almas, verificamos, através da feição suave e do olhar espiritualizado, que delas emana a graça. A bem-aventurança,
portanto, não é transmitida apenas pela inclinação
da cabeça e pelas mãos em atitude de oração. Em
casos específicos, o artista consegue naturalmente
traduzir o estado de beatitude da alma como, por
exemplo, no cofrinho das almas de coleção particular proveniente da região de Piranga; em tela,
já desaparecida, procedente do Sumidouro (atual
Padre Viegas); na ilustração do livro de compromisso de Acuruí; no ex-voto existente no Museu
da Inconfidência; e mesmo no frontal da mesa do
altar da igreja paroquial de Furquim. A graça é
proveniente de uma determinação interna da alma
e, portanto, bem sucedido é o artesão ou atelier que
consegue dar forma àquele movimento espiritual
em direção ao bem. Não se trata de conferir os atributos da santidade, mas de torná-la visível.
Adalgisa Arantes Campos
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2. “Almas santas e aflitas”:
progressos na via purgativa
É importante frisar que a santidade não exclui o
sofrimento, como tão bem esclarece Santa Catarina
de Gênova (1447-1510), em seu Tratado sobre o
Purgatório: “O amor divino, ao penetrar nas almas
do Purgatório confere-lhes uma paz indescritível.
Tem assim grande alegria e, ao mes
mo tempo,
grande pena. Mas uma não diminui a outra”4.
A graça não é absoluta, pois ainda não se consumou o processo de purificação. Através das penas
corporais, da meditação sobre o pecado e orações,
próprias ou enviadas por terceiros, as almas ascendem espiritualmente e, ao mesmo tempo, assumem
e reconhecem dolorosamente a incomensurável
distância em relação à santidade de Deus. Elas
tornam-se mais livres, porque isentas da mácula do
pecado; simultaneamente, mais conscientes, com
uma subjetividade mais interiorizada. Encontram-se
atraídas em direção a Deus, mas reconhecem os
impedimentos pessoais: “A alma vê que Deus, pelo
seu grande amor e providência constante, jamais
deixará de a atrair à sua última perfeição. Vê também

que, ligada pelos restos do pecado, não pode por si
mesma corresponder a esta atração...” (cap. XI).
Por essa razão, quanto mais adiantadas na via
purgativa, mais santas e também mais aflitas pela
visão de Deus. Daí a expressão, ainda recorrente
nos meios mais populares, “almas santas e aflitas”. A
aflição, portanto, emerge do estado alto da consciên
cia que se ilumina, e não imediatamente da pena
do fogo. Quanto mais adiantadas no processo da
purgação, mais santas, mais lúcidas, “mais sabidas
e entendidas” e, ne
cessariamente, mais “aflitas”.
Justamente essas almas que mais sofrem, mais carecem de sufrágios. Surprendentemente, as “almas
que mais necessitam” são precisamente aquelas
que, no senso comum, precisam de menos, pois se
encontram avançadas na rota espiritual. As almas
iniciantes contam com uma subjetividade, bastante
tosca, porque o movimento pessoal em direção ao
bem ainda é superficial e exterior. A aflição ainda é
fraca, em uma etapa superior, à medida que o amor
cresce, vai atingir níveis insuportáveis.

3. As Almas Santas e os textos doutrinários
É interessante observar que nos livros da Bíblia,
tidos como documentos da verdadeira doutrina e
fé, não ocorrem passagens esclarecedoras a respeito
das almas santas e seus prodígios. Em momento
algum se afirma, por exemplo, que aquelas criaturas
oram ou intercedem a favor dos mortais. Assim,
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as fontes reconhecidas como escrituras autênticas
pouco contribuem.
Sobre o assunto, Jacques Le Goff fornece-nos
elucidação, indicando o livro apócrifo, considerado
importantíssimo para a representação do além, o
qual faz referência precisa à santidade das almas que

rogam a Deus na intenção dos vivos5. Trata-se do
Primeiro Livro de Henoque, patriarca que, segundo
o Gênesis (Gn 5, 18-24), teve prole numerosa e
viu-se subitamente arrebatado aos céus, em idade
espetacularmente avançada. Recolhido, sob o título
de Primeiro Livro, na verdade constitui um conjunto
fragmentado de manuscritos provenientes de diversas épocas fundidos em volume único por autor
desconhecido, provavelmente nos começos da era
cristã6. Embora circulasse, a obra de Henoque não
foi aprovada como fonte autêntica, razão pela qual
não se encontra na Bíblia, mas era lida amplamente
pelas elites cultas. Em uma de suas visões, Henoque
descreve no capítulo 39:
Nesses dias me arrebatou uma tormenta de
vento da face da terra e me colocou na borda dos
céus. Ali tive outra visão: a morada dos santos
e o leito dos justos. Ali meus olhos viram sua
morada com os anjos justos e seu leito com os
santos. Imploravam, rogavam e rezavam pelos
filhos dos homens, e a justiça brotava como água
diante deles, e a misericórdia como orvalho pela
terra: assim é entre eles eternamente (MACHO,
1984, p. 67, grifos nossos).

Essa passagem torna-se, assim, fundamental para
compreendermos, já em uma época remota, a crença
na intercessão dos santos e dos justos, que rogam
junto a Deus em favor dos homens. Nesse sentido,
pouco interessa a chancela de apócrifo ou autêntico,
pois o primordial reside no acolhimento dado pela
obra à atuação dos mortos e à comunhão dos santos.
Observaremos, mais adiante, que Dante reitera e dá
voz a essa tradição, pois, em seu sistema, as almas

purificam-se através da expiação física e de orações, as
quais também se destinam aos vivos (PURG., XI, 31).
Localizamos assim, no domínio da informação escrita,
a passagem primeva a respeito das súplicas das almas.
A crença na intercessão das almas em favor dos
vivos é revelada no poema “Alma minha gentil”,
através do qual Camões homenageia a amada, cuja
vida teve fim precoce, suplicando-lhe rogar a Deus
para também abreviar seus dias amargos:
Alma minha gentil, que te partiste
tão cedo desta vida descontente,
repousa lá no Céu eternamente,
e viva eu cá na Terra sempre triste.
Se lá no assento etéreo, onde subiste,
memória desta vida se consente,
não te esqueças daquele amor ardente
que já nos olhos meus tão puro viste.
E se vires que pode merecer-te
alguma cousa a dor que me ficou
da mágoa, sem remédio, de perder-te,
roga a Deus, que teus anos encurtou,
que tão cedo de cá me leve a ver-te,
quão cedo de meus olhos te levou
(CAMÕES, 1990, p. 123).

Sobre a veneração às almas santas, o texto tridentino é omisso. Basicamente admite a existência do
purgatório para a expiação, e recomenda as preces
que ajudam as almas dos fiéis defuntos, particularmente a missa (Concílio Tridentino, sessão XXV, §
983). Apenas um parágrafo reservado a esse “lugar”
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tão concorrido na mentalidade barroca. A Igreja
reafirma, assim, a crença no purgató
rio, já aprovada no Concílio de Lião, em 1274, chancelando
uma tradição enraizada na vida das populações
evangelizadas.
Na Colônia, as deliberações tridentinas foram
sistematizadas através das Constituiçoens Primeiras
do Arcebispado da Bahia (1707), as quais tentaram
desenvolver sistemas paroquiais, com ênfase nos
sacramentos, mas nada mencionam a respeito do
culto às almas santas.7 O texto de Dom Sebastião

Monteiro da Vide defende largamente a piedade
em relação aos fiéis defuntos, mas não faz menção,
conservando sua tradição culta, às benditas criaturas e seus prodígios. Nenhuma alusão!
Não encontrando, nas referências próximas,
o material de que precisávamos, considerando o
estado residual e a dispersão dos acervos artísticos,
procuramos apoio em uma fonte recuada no tempo8.
A obra que cai como luva a propósito das Almas
Santas é o “Purgatório”, livro de A Divina Comédia,
de Dante Alighieri, escrita entre 1308 e 13129.

4. A purificação através do fogo
No sistema de Dante, as almas são distribuídas em
sete terraços existentes na montanha do purgatório,
em conformidade com os sete pecados capitais 1ºsoberba, 2º- avareza, 3º- luxúria, 4º- ira, 5º- gula,
6º- inveja, 7º- preguiça. No entanto, o autor altera a
ordem vigente dos pecados capitais, no sentido de
amenizar a gravidade da luxúria, considerada doravante uma falta mais leve. Deste modo, a divisão
do purgatório em camadas progressivas em direção
ao Bem segue ao novo escalonamento, segundo
Dante: 1º- orgulho, 2º- inveja, 3º- ira, 4º preguiça,
5º- avareza, 6º- gula, 7º- luxúria.
Ao pecado cometido corresponde a punição específica, essencialmente oposta, que atinge a materialidade sui generis daquelas criaturas, visando restaurar
o amor que fora corrompido ou pervertido10. Além
da purgação física por excelência, abrangendo punições variadas, as almas “meditavam sobre o pecado”
que cometeram, estimuladas pela exemplaridade
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de mortos ilustres e, concomitantemente, oravam
contritos (Le Goff, 1981, p. 454-8). Basicamente, o
processo de purificação envolve a expiação física e
espiritual. Tal processo denomina-se via purgativa,
isto é, a trajetória progressiva da alma no sentido de
purificar-se, santificar-se, iluminar-se e, portanto,
caminhar em direção à restauração da bondade.
Do conjunto de punições físicas criadas por
Dante, interessa-nos de perto apenas a purificação
feita através do fogo, que atinge, naquele sistema,
os pecadores da luxúria, situados no patamar final
da via purgativa. O que atrai a nossa atenção não é
a misericórdia reservada aos pecadores da luxúria,
mas a presença do fogo como elemento essencial no
processo de purificação “post-mortem”.
O fogo, que em Dante é uma pena específica
para os luxuriosos, na Época Moderna constitui o
elemento iconográfico indispensável à representação do purgatório. A prova do fogo está presente

em todas as representações sobre o purgatório nas
Gerais. Por sua vez, alerta-se que isto não significa, em uma homologia direta e imediata, que os
mineiros, em seu conjunto, incorressem na lascívia
e luxúria. Até poderiam, mas não é essa a nossa via
de enfoque. Dante ratifica a pena do fogo, seguindo
a tradição popular, cujos fun
damentos também
contam com uma natureza escriturística11. A diferença é que ele a restringe aos luxuriosos, enquanto
na Bíblia a prova do fogo é reservada universalmente à humanidade pecadora.
No Velho e no Novo Testamento são abundantes as passagens alusivas à prova do fogo, que
ocorreria imediatamente após a morte e durante a
consumação dos tempos. Sobre o assunto, salienta-se, a análise feita por Le Goff é sistemática, motivo
pelo qual comentamos apenas duas passagens essenciais. A primeira diz respeito à purificação feita através da água, por João Batista, e ao anúncio de uma
outra, no tempo escatológico, que seria realizada
por meio do fogo (Lc 3, 15-18).
O fogo encerra o ideal de justiça vindoura, que
pune os ímpios e premia os justo e, ao mesmo tempo,
simboliza a purificação, tal qual o batismo.
A Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios (Icor
3, 10-15), considerada por Le Goff a principal base
escriturística sobre a qual o cristianismo medieval
constrói a doutrina do purgatório, retoma o sentido
divino e justiceiro do fogo, o qual experimentaria
as obras feitas pelos homens, através de uma ação
diferenciada. O fogo divino purga sem, no entanto,
destruir e, através dele, salva-se.
Dante recorre diretamente às referidas passagens
escriturísticas, ou o mais provável, dá voz, como

homem do seu tempo, a uma concepção em ascensão do fogo transitório como elemento judiciário,
purificador e divinizante necessário à imortalidade:
Inda que tu, em meio ao fogo aceso,
ficasses por dez séculos, em pranto,
de um só cabelo não serias ileso.
(PURG., XXVII, 25/27).
Meu filho,
o fogo eterno (Inferno) e o temporal (Purgatório)
já contemplaste, e eis-te chegado à parte
que ultrapassar não posso, por meu mal (...)
(PURG., XXVII, 127/128).

Determinadas passagens das escrituras cristãs
herdam o sentido ambíguo do fogo sagrado que,
ao mesmo tempo, pune, rejuvenesce e imortaliza,
concepção básica das mitologias do mundo antigo. O
fogo purgatorial é dotado dessa natureza complexa,
assimilada no plano das realidades simbólicas, o que
explicaria, segundo Le Goff, o enorme sucesso desse
novo lugar do além. A concepção relativa ao fogo,
no sistema de Dante, percorre uma via já conhecida,
embora de difícil inter
pretação para as camadas
populares do século XIV (LE GOFF, 1981, p. 22).
A visão unívoca do fogo, como elemento punitivo,
é mais fácil de ser compreendida pelo cristão que a
passagem de São Paulo “será salvo, mas como que
através do fogo” (ICor 3, 13).
A representação do fogo do purgatório, difundida
através dos livros de irmandades de São Miguel
e Almas e da iconografia do setecentos mineiro,
privilegia o sentido purificador e divinizador. No
entanto, é importante frisar que a fonte escrita não
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é tão elucidativa, reafirmando apenas que as almas
padecem inexplicáveis tormentos. Por sua vez, as
imagens expressam claramente a leitura do fogo
como elemento de purificação e santificação. Não há
contorções, feições desfiguradas ou qualquer indício
da natureza unívoca do fogo. As eleitas atingidas
pelo fogo conservam a serenidade, o olhar de soslaio
em sinal de meditação sobre o pecado ou, então,
dirigido para o alto, para expressar a esperança em
Deus. Se fosse fogo infernal, essencialmente punitivo e destrutivo, a arte barroca, afinada com os
recursos da linguagem expressionista, teria todas as
habilidades para expressá-lo com requintes veristas.
Podemos ler o Purgatório de Dante, contemplando o
acervo artístico proveniente das Minas, como se este
constituísse as pranchas ilustrativas daquela obra,
tal é a afinidade entre as duas produções artísticas,
diferentemente circunstanciadas.

O fogo redentor é representado em outras manifestações iconográ
ficas do barroco das Minas, o
que na verdade denuncia a ênfase na interpretação
mais difícil e ambígua. São abundantes os exemplos
provenientes do retábulo de configuração nacional-português (1700-1730) onde o pássaro-fênix,
que, segundo a lenda, teria ressurgido das cinzas,
torna-se o símbolo da humanidade convocada à
ressurreição. Além dessas figurações de pombas
com foguinho nos pés, foram frequentes, durante
a segunda metade do dezoito, as representações
do Sagrado Coração de Jesus e dos Santíssimos
Corações de Jesus, Maria e José12. Os corações são
cingidos pela coroa de espinhos, simbolizando a
morte-martírio de Jesus para nos salvar. Também
são circundados por uma chama vigorosa que,
integrada ao conjunto, representa a energia vital, o
eterno amor divino.

5. A expiação através das
súplicas e orações
Interessa-nos a penitência espiritual, particularmente quando há semelhanças com as práticas religiosas cotidianas nas Minas setecentistas. Extraímos
das almas santas de Dante aquelas súplicas, caras
à religiosi
dade barroca, séculos e séculos depois.
Assim sendo, as almas se penitenciam no purgatório,
justamente à maneira dos vivos, tendo em vista que
elas conservam a memória da vida pessoal, o que lhes
permite, inclusive, a contrição e, concomitantemente,
a repetição das mesmas orações, o pedido de preces e
a recorrência às mesmas passagens bíblicas.
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Inicialmente é preciso destacar o quão importantes e esperadas são as preces feitas pelos vivos,
que resultam em substantivo progresso espiritual
das almas: “Que aos impulsos de lá (terra) aqui
(no purgatório) se avança” (PURG., III, 145). Por
essa razão, as almas do purgatório constantemente
assediam Dante, solicitando-lhe enviar recados
para conterrâneos, parentes ou amigos ainda vivos,
sempre com o fim de obter uma prece suplementar13. Nenhum pedido às confrarias, quase sempre à
família e amigos da região onde viveram.

E, tendo em vista que ao final da viagem, Dante
atingiria o paraíso, as almas pedem-lhe que interceda também junto aos santos:
E quando ao Céu chegares, sem demora,
roga de lá por mim, piedosamente.
(PURG., XVI, 50/51).

O apelo à misericórdia de Deus não significa a
negação da justeza daquela sentença:
À razão superior não desmerece
o vir a ser aqui o mal desfeito
por força de inflamada e santa prece
No ponto em que afirmei um tal conceito,
não corrigia o rogo a deficiência,
por não render a Deus devido preito (...)
(PURG., 37/42).

Acata-se a sentença, arrepende-se, mas recorre-se à clemência divina. Jacques Le Goff destaca
a ênfase dada à misericórdia no sistema purgatorial dan
t esco, no qual Deus é considerado
“todo ouvidos” aos pedidos de seus filhos, ainda
que em um gesto tardio, in extremis. Na obra de
Dante, o simples balbuciar do nome de Maria,
na iminência da morte, é suficiente para livrar
do inferno uma alma arrependi
d a (PURG., V,
100/102). Portanto, nos primórdios do século
XIV já é frequente a concentração das atenções
no momento da agonia, atitude que é levada ao
extremo no catolicismo barroco.
Dante ratifica a crença na eficácia das orações na
intenção dos mortos, defendida por Santo Agostinho
desde o século IV e que tem seu fundamento

em uma breve passagem do 2Mac, alusiva ao ato
de esmolar, com vistas à celebração de sufrágios,
visando à ressurreição dos mortos14.
Há alusão à indulgência, ato do poder pontifical
concedendo per
dão, no caso o Jubileu de 1300,
concedido por Bonifácio VIII àqueles romeiros
mortos durante a peregrinação a Roma (PURG., II,
93/99)15. A salvação coloca-se, desde então, essencialmente dependente não só dos sacerdotes, que
concedem o perdão através da confissão auricular,
mas também do poder do Papa.
Vejamos o que as almas rezam quando meditam
sobre os próprios pecados e aguardam a entrada no
paraíso. Na maior parte das vezes, os versos alusivos
a essa situação particular são redigidos em latim e
dizem respeito a uma passagem bíblica ou cerimônia específica.
As “Almas eleitas, (mas) ainda no degredo”
(PURG., III, 73), rezam a Salve-rainha, oração
adequada para expressar a expiação transitória, a
contrição e confiança na clemência divina:
Lá dentro em meio às flores, entoando
juntas a Salve-rainha, claramente,
muitas almas eu vi, mais me achegando (PURG.,
VII, 82/84).

Os pecadores da lascívia rezam a Ave-maria
(Lc I, 42):
Bendita sejas tu, eternamente,
entre as filhas de Adão, e abençoadas
as graças de teu reino onipotente!
(PURG., XXIX, 85/87).
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Os pecadores da soberba, carregando pesados
fardos, rezam uma paráfrase do Pai-nosso (PURG.,
XI, 1/24), destacando que a parte final “não nos deixeis
cair em tentação” é na intenção dos vivos, já que elas
(almas) estão isentas de fraqueza:
E o rogo aqui final, Senhor, se faz
não já por nós, que somos trespassados,
mas pelos que ficaram para trás.
(PURG., XI, 22/24).

É interessante frisar que as almas de Dante não
oravam apenas por si, mas também na intenção dos
vivos, em uma edificante reciprocidade:
Se ali (Purgatório) se pensa em nós tão nobremente,
o que daqui (terra) por eles operar (orações)
não podem os que ao bem votam a mente,
ajudando-os as nódoas a apagar,
por que, livres enfim da sujidade,
se lhes descerre o páramo estelar?
(PURG., XI, 31/36).

A passagem acima, acrescida do “Orai por nós”
(PURG., XIII, 50), aponta para a longevidade da
recorrência consagrada pelo uso: “Rogai por nós que
recorremos a vós” (GOFFINÉ, 1906, pp. 11-3).
Em Dante, as almas dos invejosos conclamam
pelo amor, em uma alusão explícita ao mandamento
de Jesus, para que amemos e perdoemos uns aos
outros como ele faz 16: “Ama”, bradou, “a quem te
haja ofendido!” (PURG., XIII, 36)
No Purgatório, há a manifestação artística essencialmente dominada pela virtude cristã. Para isso,
nada mais apropriado que trazer à memória o
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exemplo de Davi, considerado o rei penitente, pois
passou o resto de seus dias a se penitenciar, a fazer
súplicas, em razão do assassinato e adultério cometidos. Por essa razão, nos motivos figurativos presentes na arte do Purgatório, o rei, outrora soberbo, é
representado com toda humildade, pois “era menos
e mais que um rei, de fato” (PURG., X, 64/66).
Reiterando o sentido penitencial, mais referências
a Davi, agora através de recorrências múltiplas ao
salmo Miserere mei, Deus..., que entoado em versículos alternados era adequado àquela circunstância:
“Eis que a avançar um bando, de viés,
notei na encosta, plácido e contido,
cantando o Miserere, a dois e três”.
(PURG., V, 22/24).

No último terraço, reservado aos pecadores da
lascívia:
E ouvi cantar, já quase à riba oposta,
“Asperges me” em tom cuja doçura
não posso descrever, mas deixo exposta.
(PURG., XXXI, 97/99).

Davi, o salmista, preso aos gozos da vida terrena
“Anima mea adhesit pavimento” (PURG., XIX, 73),
mais tarde contrito e aberto ao exame de Deus, é
conservado como modelo eficaz durante o catolicismo barroco. Nas Minas setecentistas, onde
as ordens terceiras de São Francisco se fizeram
presentes, uma figura representando o rei Davi saía
na procissão de Quarta-feira de Cinzas, solenidade
religiosa que marca a entrada no tempo penitencial
da Quaresma17.

Os salmos deprecatórios também se preservaram
na vida religiosa, fazendo parte, através de uma longa
duração, dos exercícios expiatórios dos terceiros de
São Francisco de Assis que, após as práticas penitenciais, finalizavam o “mesmo acto com o Miserere...”,
entoado à maneira gregoriana18.
A evocação sagrada “asperge me” foi extraída
do salmo Miserere (Sl 50, 9): “Asperge-me com o
hissopo e serei purificado; lavar-me-ás, e me tornarei mais branco que a neve”. Ela remete à cerimônia de aspersão de água benta com o hissopo, que
finalizava a missa sob o canto da antífona asperges. Segundo Jungmann, esse rito de purificação
através da água, feito na igreja primitiva antes da
missa maior, era reservado apenas aos sacerdotes19.
Em seguida, fazia-se procissão à luz de candelabros que, ao final, eram depositados sobre o altar
(JUNGMANN, 1953, p. 355). Mais tarde, esse rito
foi vulgarizado e estendido aos fiéis. Observe-se que
Dante faz alusão à “procissão dos candelabros”, feita
pelos pecadores da lascívia com canto de Hosana
(PURG., XXIX, 49/51). São exatamente esses os
pecadores que invocam o asperge.
Nas Minas, temos notícia de cerimônia que recorre
à aspersão com água benta ao som da antífona “asperges”, feita na Quarta-feira de Cinzas, precisamente
pelos irmãos terceiros de São Francisco de Assis. Esse
rito também representa o coroamento da cerimônia
da Bênção das Cinzas, com as quais se faz o sinal
da cruz na fronte dos fiéis, em sinal de penitência
pública. O rito foi feito também pelas irmandades do
Santíssimo Sacramento, as quais realizavam a imposição das cinzas no âmbito da igreja paroquial.
Mas, em geral, a aspersão de água benta com

o hissope constitui uma linguagem religiosa cujo
significado é amplamente compreendido e assimilado pelo cristão, dentro do simbolismo da purificação, difundido reiteradas vezes, pois encerrava o
gesto solene e derradeiro em relação aos corpos dos
fiéis defuntos. A expres
são “Asperge-me” remete
ao sentido de purificação e, concomitantemente,
ao recrudescimento do sentimento de expiação no
momento da agonia e da morte.
Nas Minas não tivemos a figura de um Dante
para informar-nos a respeito das preferências das
almas no tocante às preces. Em Dante, a alma não
perde sua história pessoal, a subjetividade própria,
conferida pela existência particular. Ao contrário, é
a partir dessa permanência e confrontando-a com
os valores da religião cristã, que seria possível a
purgação consentida. O além, tal qual é represen
tado, tem um enraizamento na experiência assumida na vida terrena. O mundo de lá é concebido,
sob muitos aspectos, à semelhança da vida histórica (presente).
O salmo Miserere, tão recorrente e adequado para
externar o sentimento de arrependimento na esfera
ritual, juntamente com a figura de Davi, são constantemente relembrados. Séculos depois, visando
suscitar a contemplação do pecado e finalmente o
arrependimento, conservam ainda eficácia exemplar. Nova alusão a Davi através do salmo “Esperei
no Senhor...”:
Calou-se e ouvi os Anjos a entoar
“In te, Domine, speravi”, à voz unidos,
mas sem a pedes meos ultrapassar.
(PURG., XXX, 82/84)20.
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O salmo musicalizado no purgatório também é
recitado nas Minas, conforme se pode observar através dos estatutos da ordem terceira de São Francisco
de Vila Rica, os quais aludem aos exercícios espirituais dos irmãos, à maneira de Inácio de Loyola, feitos a
partir da meditação sobre a Paixão de Cristo e escatologia cristã “e passada meia hora de Oração mental se
levanta em vós alta e inteligível o salmo inté Domini
speravit...” (sic) (In te domine, speravi)21.
No sistema de Dante, a invocação a São Miguel
(PURG., XIII, 51) ocorre uma vez somente. Ele não
tem o destaque dado, por exemplo, a Davi e salmos
respectivos. Àquela época, São Miguel já gozava de
grande popularidade, que se desdobrou com vigor
no catolicismo barroco.
As almas recorrem também à clemência de Jesus,
escondido na figu
ração simbólica dada por São
João: “Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo” (2Jo 1, 29). O Agnus Dei é a vítima imolada
para salvar a humanidade:
Uma prece escutei, que se elevava,
entoada a muitas vozes, a implorar
ao Cordeiro de Deus que as manchas lava.
Por agnus Dei se viam começar,
em coro estas palavras modulando
como os anseios seus a harmonizar.
“São almas, mestre”, eu disse, “ora rezando?”
(PURG., XVI, 16/22).

A invocação ao “Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo” ocorre em momento preciso da liturgia
e constitui uma das partes imutáveis da missa22. Nas
Minas, o Cordeiro de Deus mereceu composições
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musicais específicas e constitui o motivo ornamental
de inúmeras tampas de sacrário, as quais encerram o
sentido do Jesus morto e ressuscitado 23.
Ocorrem outras passagens que podem ser compreendidas como fragmentos de uma missa cantada:
“Gloria in excelsis Deo” a proclamar
viam-se os vultos, a uma voz, unidos
como por perto pude averiguar.
(PURG., XX, 136/138).

O “Glória” corresponde a outra parte imutável
dentro da liturgia da missa, iniciada justamente com a
aclamação de alegria: “Glória a Deus nas alturas”. Mais
adiante, as almas seguem em cortejo:
à virtude que da razão emana
vi serem candelabros, na verdade,
e percebi que o canto era de Hosana.
(PURG., XXIX, 49/51).

Hosana é uma saudação de júbilo, conservada na
memória dos cristãos, pois foi com aclamações de
hosana que Jesus entrou solenemente em Jerusalém,
no Domingo de Ramos (Mt 21, 9).
A expressão “Hosana”, assimilada ao rito, transforma-se em passagem essencial da liturgia da
missa, situada entre o Sanctus e o Benedictus24.
Surpreendentemente, Dante não menciona a missa,
considerada a mais sublime oração que pode ser feita
na intenção das almas. No entanto, verificamos que as
almas entoam cantos a partir de trechos alusivos com
conteúdos da liturgia da missa.
As almas cantam também um hino em ação de
graças, pois, afinal, são eleitas de Deus:

Quedei-me atento ao perceber um som;
e pareceu-me que o Te Deum fluía,
entoado à voz, sobre o harmonioso tom.
(PURG., IX, 139/141).

O Te Deum Laudamus constitui um “... hino soleníssimo, que se divide em três partes: louvores à SS.
Trindade, louvores ao Redentor, súplicas. Chama-se
Te Deum pelas palavras iniciais” (ROWER, 1947, p.
219). Seu texto tem uma forma fixa, que estimula na
Capitania inúmeras composições musicais, atraindo
grandes talentos do setecentos e oitocentos. O Te
Deum finaliza em grande estilo as comemorações religiosas. Nas Minas, foi empregado em diversas ocasiões como, por exemplo, para festejar o nascimento
e casamentos de membros da família real, santos
padroeiros e, até mesmo, a execução de Tiradentes25.
As almas também entoam cantos com conteúdos
alusivos às bem-aventuranças: “pauperes beati spiritu”
(PURG., XII, 110), “Beati misericordes” (XV, 38),
“Beati pacifici” (XVII, 68), “Qui lugent” (XIX, 50),
“Beati mundo corde” (XXVII, 8/19), “Beati quorum
tecta sunt peccata” (XXIX, 3)26.
O pensamento de Dante mostra que as almas no

purgatório gozam de uma santidade em ascensão.
Naquela estada compreendem a necessidade de
passar por uma punição física e contemplação sobre
o pecado, construídas à imagem da expiação observada no mundo dos vivos. Os cantos, procissões
expiatórias, a invocação de passagens bíblicas, as
súplicas e orações formam um repertório bastante
preciso, em seus fundamentos, que se cristalizou,
surpreendentemente, nas mani
festações religiosas
posteriores. Chama a atenção o quanto as próprias
almas oram, não só por si mas também pelos vivos,
no intuito de alcançar o mais rápido possível a
companhia de Deus. Dessa maneira, mesmo no
além, os sufrágios gozam de certa eficácia, o que
demonstra a crença corrente na continuidade entre
a vida presente e a vindoura. Da contrita consideração sobre o pecado, da expiação, e ainda, salienta-se, da conservação da memória dos vivos, brota o
estado de beatitude e bondade que torna as almas
alvo de veneração particular. Elas são santas! Sabem
e têm sensibilidade para se condoer dos homens.
Tendo em vista as facilidades decorrentes da vizi
nhança com o paraíso, intercedem junto aos santos
na intenção dos mortais!
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Ex-zentrische Standpunkte:
Barock als interkulturelles
Phänomen bei Vilém Flusser und
Haroldo de Campos
Rainer Guldin
No barroco mineiro realiza-se produtivamente o barroco
europeu. De certa maneira, de uma maneira ‚barroca’,
é o barroco mineiro o autêntico barroco.
Vilém Flusser, Barroco mineiro visto de Praga

Nessa acepção diferencial, o Barroco americano, […]
é uma ,arte da contraconquista’. A esse processo chamamos,
desde Oswaldo de Andrade ‚devoração antropofágica’.

		

Haroldo de Campos, O sequestro do barroco na formação da literatura brasileira: o caso Gregório de Mattos

1.
er erste Kontakt mit Vilém Flusser,
so Haroldo de Campos in einem
Interview, habe in den frühen 60er
Jahren stattgefunden. De Campos stellt
Flusser dort dem ebenfalls aus Europa geflohenen
jüdisch-deutschen Emigranten Anatol Rosenfeld
gegenüber: „uma especie de Walter Benjamin […]
um homem de formação de esquerda […] enquanto que o Flusser ja me parecia um intelectual de

D

matiz heideggeriana, voltado um pouco para, um
pouco demasiadamente para uma questão que para
mim não estava muito clara de religiosidade […]
e muito ligado a um pensamento que eu chamaria de direita ilustrada […] uma direita capaz de
dialogar.“ (Mendes 2000: 44-5) Aufgrund dieses
ersten unbestimmten, aber grundsätzlich befremdenden Eindrucks, kam schlußendlich keine tiefere
Freundschaft zustande.
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Flusser hat ausführlich und an verschiedenen Stellen1
über sein Verhältnis zur Person und zum Werk de
Campos’ geschrieben und dabei eine weitgehend konträre und komplementäre Position bezogen. Wirft De
Campos Flusser vor, politisch suspekte Freundschaften
zu pflegen, so geht Flusser in einem Kurzportrait, das
in Bodenlos aufgenommen wurde, den gegenläufigen
Weg. De Campos, schreibt er dort, ergebe sich nicht
dem von den Wortassoziationen ausgehenden kreativen Strom, sondern greife „absichtlich in ihn ein,
um ihm die Richtung seiner politischen Überzeugung
zu geben […]. Das Resultat ist ein Unbehagen beim
Leser.“ In Flussers Sicht sind Poesie und politisches
Engagement unvereinbar. Der Künstler ist seinem
Material gegenüber engagiert, der politisch aktive
Mensch hingegen „an der Übersetzung von Theorie
in Praxis. […] Wenn ich versuche, beide Stellungen
einzunehmen, bin ich weder ‚Politiker’ noch ‚Künstler’
[…] Will ich der Entscheidung ausweichen, dann
spiegelt sich die ontologische Konfusion unwiderruflich in meiner Arbeit. Das ist das Problem, an dem
Campos und so viele der heutigen Künstler leiden. […]
In den Dialogen mit Campos hat man selbst immer
den zweiten Standpunkt eingenommen. Nicht nur,
weil man selbst an der sprachlichen Praxis begeistert
interessiert war und darum hoffte, in Campos einen
Genossen zu finden, sondern auch weil man überzeugt
war, daß jedes echte politische Engagement in der
brasilianischen ‚Wirklichkeit’ totale Selbstaufgabe, also
auch Aufgabe der Dichtung gefordert hätte.“ Was folgt
ist die Feststellung eines Bedauerns: „Leider nahm
Campos diese Einstellung als Beweis einer sowohl
politischen als auch künstlerischen Entfremdung (und
das war sie auch von seinem Standpunkt). Für ihn
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war, was man ihm sagte, nicht eine Herausforderung,
sich selbst zu erkennen, sondern der Ausdruck eines
verantwortungslosen Schwebens über der Politik und
der Dichtung. Er verschloß sich so jedem Argument,
und schließlich unterbrach er die Dialoge.“ (Flusser
1992: 152f.)
Diesen angefangenen, bald aber wieder unterbrochenen Dialog möchte ich hier, anhand einer
Untersuchung der Bedeutung des Begriffs Barock im
Werk der beiden Autoren, wieder aufleben lassen.
Dabei soll es nicht so sehr darum gehen, systematisch Differenzen oder Gemeinsamkeiten aufzuspüren.
Es soll vielmehr versucht werden, durch parallele
Lektüren thematisch verwandter Texte das Werk der
beiden Autoren in ein Gespräch treten zu lassen. Diese
Wahl legt zugleich den Aufbau fest: ein kontinuierliches
Alternieren vom einen zum anderen am Leitfaden des
kulturkritischen Begriffs des Barocken, der im Werk
beider zu verschiedenen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Kontexten eine Schlüsselstelle einnimmt.
Trotz der vielfältigen theoretischen Konvergenzen
und thematischen Verwandtschaften, die sich im
Laufe der Darstellung ergeben werden, haben weder
Vilém Flusser noch Haroldo de Campos in diesem
Zusammenhang explizit aufeinander Bezug genommen. Gerade deswegen aber lohnt es sich, den vielfältigen unterirdischen Verästelungen dieses weitgehend
impliziten Verhältnisses nachzugehen. Es wird sich
dabei zeigen, daß beide, trotz einer Reihe zu benennender Unterschiede, von verwandten Prämissen
ausgehen und zu analogen Schlüssen gelangen, weil
sie weitgehend innerhalb desselben interkulturellen,
Europa und Südamerika umspannenden kulturellen
Netzwerkes agieren.

2.
Erste keimartige Hinweise auf die Barockvorstellung
Flussers, der allem Anschein nach die zentralen Texte
der kunsttheoretischen Diskussion, so wie sie ab Mitte
des 19. Jahrhunderts von Burckhardt, Nietzsche,
Wölfflin und Panofsky geführt wurde, nicht kannte,
finden sich in seinem 1961 publizierten Essay Praga, a
cidade de Kafka.2 Im Mittelpunkt steht dabei das Bild
der sich selbst zersetzenden Denkspirale, Ausdruck
der forcierten Selbstreflexivität eines unablässig
gegen sich selbst kämpfenden und daher bodenlosen Geistes. Dieses teuflische3, schlangenähnliche
S, prägt auch das Stadtbild Prags, den Verlauf der
sich durch die Stadt schlängelnden Moldau und der
gewundenen, dem Schloß zustrebenden Gäßchen. Es
ist die Suche Gottes durch den Teufel, „[a] procura
de Deus através do diabo […] a luta envolta e algo
pretensiosa do espírito contra si mesmo, inautèntica
talvez em suas convulsões, mas autênticamente religiosa […].“ Die Stadt Prag ist in vielfacher Hinsicht
eine Grenzstadt; so wird das Barocke hier noch im
Zusammenhang mit dem Gotischen erwähnt und
im Bild der gotischen Kathedrale mit dem barocken
Turm architektonisch umgesetzt. Dieser unlösbare
Widerspruch verbirgt zudem eine Lücke, die die
historische Kontinuität hintergeht. Die architektonische Grenze entsteht dadurch, daß die Renaissance
einfach übersprungen wird. Zwei Elemente sind hier
festzuhalten: die Metapher des Sprungs, des gespaltenen Ursprungs, und die indirekte Absage an eine
klassizistische Ästhetik.
Der Barock steht somit für ein absolut zentrales
Prinzip in Flussers Denken: den Zweifel, der sich

selbst bezweifelt und das Bild des sich gegen sich
selbst richtenden Denkens, dem man bis in die
spätesten Texte nachspüren kann.4 In einem weiteren späteren Text über Wittgensteins Tractatus
stellt Flusser die gotische Kathedrale als Metapher
umfassenden systematischen Theoretisierens, den
unfertigen sich widersprechenden Denversuchen des
Barocks gegenüber. „Die alles überragende gotische
Kathedrale der Summen des Heiligen Thomas wird
auf dem Domplatz jener Stadt ragen, worin sich die
Dächer und Giebel der barocken Spekulationen drängen.“ (Flusser 1997: 83)
Prag ist ein Ort, an dem Vergangenheit und
Zukunft schockartig aufeinanderprallen, wodurch
jede Vorstellung eines teleologisch sich entwickelnden
historischen Ablaufs grundsätzlich desavouiert wird:
„uma cidade e civilização voltadas contra si mesmas,
numa mistura de furor suicida e auto-erotismo. O
pseudo-arcaismo casado ao modernismo de vanguarda […].“ (Flusser 2002: 63f.) Damit sind einige
wesentliche Elemente späterer Barockinterpretationen
genannt: die kulturelle Verortung in einem unlösbaren,
aber kreativen Widerspruch, einem barocken concetto,
das Interesse für die architektonische, theatralische
und gestische Dimensionen des Barocken, die selbstzersetzende Seite des Denkens, das Mephistophelische,
die Abwesenheit eines eindeutigen in sich stimmigen Urgrundes, die unmittelbare Konvergenz von
Vergangenheit und Gegenwart, die hier zwar noch
der Stadt Prag zugeschrieben wird, später aber dem
Barock selbst, und die damit verbundene implizite
Absage an ein Konzept historischer Linearität.
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3.
In einem am 3. April 1966 in Jornal do Commercio
veröffentlichten Essay – ein Text voller überraschender abrupter argumentativer Windungen
–, der das Thema der interkulturellen Beziehung
schon im Titel anspricht – Barroco Mineiro Visto
de Praga5 – entwirft Flusser erste Ansätze einer
umfassenden Kulturkritik, die er in seinem späteren Brasilienbuch, besonders im Zusammenhang
mit dem Begriff der Dephasierung, wieder aufnehmen und erweitern wird. Entscheidend ist
dabei der bewußt geleistete Brückenschlag zwischen dem Prager Ursprung und der neuen kulturellen Situation Brasiliens. Diese verbindende
Funktion kommt dem Barockbegriff, wie sich noch
zeigen wird, auch in späteren Zusammenhängen zu.
Anstatt den Versuch zu unternehmen, den sichtbaren Barock phänomenologisch in Klammern zu
setzen, läßt Flusser hier die beiden Barockformen,
den inneren europäischen und den äußeren südamerikanischen, aufeinandertreffen und das, was im
Titel angekündigt wird, d.h. eine Rückführung des
kulturellen Exportprodukts auf seinen Ursprung zur
Überprüfung von dessen Authentizität, gerät unter
der Hand zu einer Kritik des Ursprungs selbst. Die
eigene Herkunft wird anhand des neuen Kontextes
hinterfragt. Es ist ein Versuch, sich von der eigenen
Vergangenheit zu lösen, um die neue Umgebung
akzeptieren zu können: Barrocco praguense visto de
Ouro Preto.
Wie wird das Phänomen Barock charakterisiert?
Zuerst einmal als Moment kultureller Stasis. Der
Weg des Glaubens ist durch eine “razão formalista
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e geometrizante” versperrt und der Weg zur Natur
durch eine mystische und mystifizierende Mentalität.
Ein Denken, das die Folge einer Weigerung ist, die
Weigerung, die wesentlichen Einsichten der Neuzeit
zu akzeptieren: das Interesse für die nicht-transzendente Welt und den Humanismus. Zugleich ist es
aber auch der Moment, in dem deutlich wird, daß
Gnade durch Geometrie erreichbar ist und die
Vernunft, dem Glauben vergleichbar, zur absoluten
Erkenntnis verhelfen kann. Ein Moment absoluter Künstlichkeit und Theatralität also. Alles ist
kalkulierte und durchdachte Geste. Im Gegensatz
zur Moderne aber, eröffnet die Einsicht in diese
Künstlichkeit nicht die Möglichkeit eines befreienden Neuentwurfs, sondern ist eine tragisch erlittene.
In einer barocken Stadt wie Prag ist alles Szenerie,
Fiktion, Anmassung. “Os teatros são, com efeito, os
edificios mais caracteristicos, mas o caráter teatral
ressalta ainda mais nos palácios e nas igrejas. As
columnas poderosas de mármore que se retorcem
debaixo um péso supostamente excessivo nada
carregam. Os atlantes de muscolos salientes que
se curvam em esforços atléticos suportam globos
ocos.” ‘Ocos’, das heißt, hohl, und damit eröffnet
sich eine Bedeutungslinie, die über den Begriff der
Bodenlosigkeit, bis hin zu Flussers Bestimmung der
Nachgeschichte zu Beginn der 80er Jahre wirksam
sein wird. Aber davon mehr später.
Das Dekadente und Sündhafte an dieser sich gegen
sich selbst wendenden Kultur, das Teuflische6, ist
die selbstbetrügerische Suche nach der verlorenen
Realität in einer Illusion. „O intelecto se torce bar-

rocamente em gesto eternamente fechado. O barroco
é o estilo de uma cultura tardía. É o estilo de uma
sociedade que procura na ilusão a realidade perdida
e o faz deliberadamente. Esta é a beleza do pecado.“
Wie steht es um den Barroco mineiro? Von den
Kirchen und Gebäuden der Stadt geht kein Gefühl
der Dekadenz und des Verbotenen aus. Obwohl sie
barock wirken, die gleichen gewundenen Linien, dieselben dramatischen Gesten und zugespitzten Effekte
aufweisen, sind sie nicht barock im Sinne, in dem der
Begriff verwendet wurde. Sie sind zwar künstlich, aber,
so Flusser weiter, es ist unsere moderne Künstlichkeit,
die Artifizialität des 20. Jahrhunderts. Es ist nicht die
Suche eines ermüdeten Intellektualismus nach der
Illusion von Naivität. Es sind die Werke von „mentalidades ingènuas que copiam obras de mentalidades
decadentes que por sua vez, procuram a ilusão da
ingenuidade.“ Eine verwickelte, barock anmutende
Angelegenheit also. Dies führt dazu, daß eine authentische Naivität sich einer unauthentischen Technik
bedient. Und dies erklärt wiederum das befremdende Gefühl, von dem Flusser ganz zu Beginn
spricht: die Wahrnehmung einer Dissonanz, die sich
absurderweise als Schönheit entpuppt. Den barocken
Gebäuden Ouro Pretos, so Flusser, ist das blasphemisch Diabolische eher fremd, kopieren sie doch auf
naive Art und Weise die teuflischen Tricks des europäischen Barocks. So sind die Kirchen und Paläste
nur anscheinend sündhaft, tatsächlich aber rein
und unschuldig. Der Barroco Mineiro entlarvt das
Lächerliche und Absurde des europäischen Barocks
auch wegen der vielen feststellbaren Ungenauigkeiten
und gleichzeitigen Übertreibungen, die Flusser auf
den mangelnden Professionalismus der brasiliani-

schen Architekten und Bauleute zurückführt. So
gesellt sich zur schon erwähnten Naivität und der
behaupteten, aber nicht vorerst weiter ausgeführten
wahrhaftigen Religiosität, eine ins Groteske und
Karikaturale gesteigerte Darstellung des Barocken.
Diese äußert sich einerseits durch eine inflationäre Verwendung zahlloser Heiliger. Andererseits
ermöglicht der weiche Sandstein architektonische
Virtuositäten, vor denen selbst die europäischen verblassen. Der südamerikanische Barock entlarvt die
Hohlheit des europäischen also gleich zweimal: durch
formale Übersteigerung und den Ausdruck einer
ganz anderen Gefühlslage. Die sich überstürzende
Virtuosität schlägt dabei in eine Naivität zweiten
Grades um.
Die Argumentation schlägt nun einen ganz
anderen Weg ein. Es lassen sich neben den christlich-barocken Elementen, so weiter Flusser, auch
afrikanische Einflüsse feststellen. Vielleicht sind diese
Kirchen heidnisch, Ausdruck eines tropischen, chthonischen, fetischistischen Glaubens? In dieser auf
einen afro-europäischen Synkretismus auf amerikanischem Boden hintendierenden Interpretation sieht
Flusser die Lösung. Die Entdeckung von Gold in der
Region von Minas Gerais, welche mit dem Ende des
europäischen Barocks koinzidiert, bringt Portugiesen
und Afrikaner zusammen. Die Portugiesen führen
einen erschöpften Barock mit sich, die Afrikaner ihre
eigenen Kulte. Zwischen diesen beiden Kulturemen
gibt es eine oberflächliche Ähnlichkeit. „O barroco
occidental em sua pose teatral finge uma vitalidade
luxuriante que lembra o fetichismo.“ Diese zufällige
Ähnlichkeit wird jedoch zum Vorwand einer authentischen künstlerischen Leistung. Es entsteht daraus
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ein Lebensstil, der die barocke Form als Vorwand
benützt, um afrikanische Glaubenselemente umzuformulieren. Die barocke Fassade soll dabei die
katholischen Zensoren täuschen. Ein vergleichbares
Phänomen findet sich in der Verehrung der Heiligen
und der Madonna im brasilianischen Candomblé,
der im Grunde genommen die aus Afrika importierten und mit lokalen Elementen angereicherten Götter
meinte. „As igrejas barrocas de Ouro Preto são obra
de assimilação de duas raças sob pretexto barroco. O
barroco é pretexto, e a assimilação é autêntica e produtiva. Dela surgirá uma cultura nova.“
Die Argumentation schlägt erneut einen Haken
und läuft in die entgegengesetzte Richtung. Die
beiden Barockformen sind sich nicht nur äußerlich
ähnlich. Beide sind auf einer fundamentalen Ebene
miteinander verwandt, weil beide als künstliche
Gebilde affektierte Posen darstellen. Unterschiedlich
ist bloß ihre Funktion. Der europäische tut so, als ob
er religiös wäre, obwohl er der erste Schritt auf dem
Weg zur Aufklärung darstellt. Der südamerikanische
hingegen tut so, als ob er barock wäre, obwohl er
der erste Schritt in der Herausbildung einer neuen,

brasilianischen Kultur ist. Somit ist der Barroco
mineiro nicht eine bloße Fälschung des europäischen, sondern Zeichen seiner Überwindung, seiner
Überholung. Das Barocke hat auf brasilianischem
Boden somit, auch wenn als späte, aber wahrhaftige
Blüte, sein eigentliches Habitat gefunden. Damit ist
die Übersetzung Prags ins neue tropische Milieu in
einem fast Benjaminschen Sinne gelungen. Sichert
sie doch für Flusser das Weiterleben des eigenen
Ursprungs in gewandelter Umgebung. Brasilien, so
Flusser abschließend, ist und wird immer ein zutiefst
barockes Land sein. Flusser bleibt dem Leser zwar eine
Erklärung für diese letzte Wendung schuldig, Spuren,
die dazu hinführen, sind jedoch im Text, wenn auch
implizit angelegt. Das Barocke an Brasilien, wie schon
an Prag, ist vor allem die Begegnung des unversöhnlich Konträren, die Vermischung des Disparaten
im Sinne des Konzeptismus. Im Falle Ouro Pretos
wird dies anhand der synkretistischen Vermischung
afrikanischer und europäischer Momente in einem
südamerikanischen Kontext geleistet, was zur
Wiederbelebung der an sich schon erschöpften Form
führt.

4.
Haroldo de Campos hat die Ästhetik des Barocks
verwendet, um die gängige Literaturgeschichte
Brasiliens und dadurch auch die Geschichte des
Landes in seinem Verhältnis zum europäischen
Mutterland zu überdenken und neu zu bestimmen.
Man könnte von einer post-kolonialen Perspektive
vor der eigentlichen Entstehung dieses Begriffes
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im angelsächsischen Raum sprechen, gehen doch
die ersten Überlegungen zu seinem 1989 veröffentlichten O sequestro do barroco na formação da
literatura brasileira, auf Kurse zurück, die er 1978
in Yale gehalten hatte. De Campos’ stark von Walter
Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels
beeinflußter Barockbegriff dient jedoch nicht nur

der Analyse literarischer Texte, sondern ist auch für
sein eigenes Schreiben von Bedeutung. Er verwendet dabei die portugiesische Übersetzung von Sérgio
Paulo Rouanet von 1984, Origem do Drama Barroco
Alemão, der zur gleichen Zeit in einem Briefwechsel
mit dem in Europa lebenden Flusser stand.
Wie der Titel es schon ankündigt, geht es im Falle
des südamerikanischen Barocks um einen ‚sequestro’, das heißt, um Beschlagnahme und Ausschluß,
um Enteignung. Untersucht wird dabei Antônio
Cândidos 1959 erschienene Formação da Literatura
Brasileira, das eine linear und kontinuierlich verlaufende Erzählung entwickelt, die De Campos,
Derridas Grammatologie herbeizitierend, auf eine
metaphysische Geschichtskonzeption zurückführt.
Ausgangspunkt ist dabei die Romantik und eine auf
die expressive und gefühlsmäßige Funktion eingeengte Bestimmung des Poetischen. Die Geschichte
der brasilianischen Literatur präsentiert sich von
dieser Perspektive aus als ein „processo retilíneo de
abrasileiramento“, bei dem eine Gesellschaft auf der
Suche nach Selbsterkenntnis zur eigenen nationalen Identität findet. Der spezifische Literaturbegriff
Cândidos ignoriert das, was de Campos die „prática
litéraria com dominante lúdica ou critico-escritural“ nennt, welche neben der „auto-reflexividade
do texto e a autotematização inter- e intratextual do
código“(De Campos 1989: 29f.) zentrale Attribute
nicht nur der barocken Poesie, sondern auch seiner
eigenen poetischen Praxis sind. In dieser nicht-linearen Vision der Geschichte, kommt das Frühe neben
das ganz Neue zu liegen. Die Gedichte der Sor Juana
Inés de la Cruz aus Mexiko erinnern an Mallarmés
Un Coup de Dés. Walter Benjamin hat dies anhand

seiner Aufwertung der barocken Allegorie als zentrales ästhetisches Dispositiv für eine Kunst der
Moderne vorexerziert.
Verbunden mit dieser Kritik einer teleologisch
ablaufenden Entwicklungsdynamik, die in biologistischen Metaphern als „floração gradativa“
(De Campos 1989: 13)7 verstanden wird, ist die
Ablehnung eines klar identifizierbaren, in sich stimmigen Ursprungs, die irreführende „simplicidade
da origem“. (De Campos 1989: 38) Gefordert wird
eine anderer Geschichtsbegriff: „Menos como proceso conclusivo, do que como proceso aberto. Uma
história onde relevem os momentos de ruptura e
transgressão e que entenda a tradição não de um
modo ‚essencialista’.“
Der weitgehend vergessene, nach Angola verbannte, satirische Poet des späteren 17. Jahrhunderts
aus Salvador da Bahia, Grégorio de Mattos, welcher
Teil einer alle sozialen Klassen umfassenden weitgehend oralen Volkskultur war, „o nosso primeiro
poeta popular“, repräsentiert für de Campos die
paradoxe Situation einer Geschichte ohne Ursprung,
so wie er sie für die brasilianische Kultur postuliert
hat. De Mattos steht am Anfang einer ganz anderen brasilianischen Kultur als derjenigen, welche
durch die offizielle nationalistische Historiographie
entworfen wird. Und dennoch ist es, als ob er nie
existiert hätte. Eine ins Wasser geschriebene Linie.
Seine poetische Präsenz und seine gleichzeitige
Abwesenheit aus der brasilianischen Geschichte stehen, im Sinne eines barocken concetto, für das, was
de Campos eine „origem vertiginosa“ nennt, einen
bodenlosen Ursprung. Wenn man die Geschichte
der brasilianischen Literatur mit dieser Figur beginRainer Guldin
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nen läßt, das heißt, mit dem Barock, bricht jede
lineare Kontinuität in sich zusammen: „Nossa literatura, articulandose com o Barroco, não teve infância
[…]. Não teve origem ‚simples’. Nunca fou in-forme.
Já ‚nasceu’ formada, no plano dos valores estéticos,
falando o código mais elaborado da epóca.“ (De
Campos 1989: 62f.)
De Mattos ist ein verspäteter Demiurg, ein „demiurgo retrospectivo, abolido no passado para melhor
ativar o futuro“. (De Campos 1989: 10-1) Sein in
mehrfacher Hinsicht subversives Werk, stellt eine
Revolte gegen den vorherrschenden kommunikativen Kode der Literatur seiner Zeit dar. Sein Stil
ist fragmentarisch und synthetisch, fusioniert und
harmonisiert widersprüchliche kulturelle Momente.
Rezipiert wird er in allen sozialen Klassen seiner Zeit.
Dadurch antizipiert er wesentliche Momente der
brasilianischen Kultur der Gegenwart, unter anderem auch das Paradigma der Anthropophagie, das
de Campos anhand seines teuflischen Übernamens,
„boca do inferno“ einführt. De Mattos ist „o primeiro antropófago experimental da nossa poesia
[…] contribuiu pioneiramente para que possamos pensar esse paradigma aberto, não-dogmático,

não-verocêntrico.“ (De Campos 1989: 75-6)
Obwohl De Campos den europäischen und
den südamerikanischen Barock vom formalen
her kaum unterscheidet8, steht letzterer innerhalb
des Verhältnisses von Kolonie und Mutterland im
Zeichen einer kannibalistischen Wiederaneignung,
einer kulturellen Reconquista.9 Dadurch kehrt sich
das einfache imitative Verhältnis zwischen Europa
und Südamerika um: der brasilianische Barock ist
Ausdruck eines eigenständigen kreativen Umgangs
mit der literarischen Tradition. Dies gilt auch für
den ‚Neo-barroco’ seiner eigene Texte und derjenigen der Konkreten Poesie der Noigandres-Gruppe.
Tatsächlich hat sich De Campos, im Gegensatz
zu Flusser, für das Phänomen Barock immer auch
in eigener Sache interessiert und versucht, dessen
poetische Verfahren fürs Schreiben produktiv zu
machen. So bemerkt er in einem späten Essay über
seinen, die Grenzen zwischen Poesie und Prosa einreißenden, ‚roman fleuve’ Galáxias, von dem Vilém
Flusser zusammen mit Anatol Rosenfeld Mitte der
60er Jahre einige Teile ins Deutsche übertragen
hat10, es versuche, konstruktivistische Strenge mit
neo-barocker Wucherung zu verbinden.

5.
Ein weiterer Hinweis auf den südamerikanischen Barock von Ouro Preto findet sich im Kapitel
‚Dephasierung’ aus Flussers Brasilien oder die
Suche nach dem neuen Menschen. In der Regel, so
Flusser, spreche man in diesem Zusammenhang
aufgrund des historischen Entstehungsmoments
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der barocken Bauten Ouro Pretos, das Ende des
18. Jahrhunderts, fälschlicherweise von „romantische(r) Politik in barocker Lage.“ Falsch daran sei
die Anwendung eines europäischen mit Phasen operierenden Geschichtsmodels auf die ganz andere
Situation Brasiliens: diese Phasen müssen deshalb

„im brasilianischen Kontext völlig verzerrt nämlich
‚dephasiert’“ erscheinen. Solche Versuche, „durch
aus der Geschichte herbeigeholte Kategorien die brasilianische Wirklichkeit zu erklären“, führen in eine
Sackgasse. Flusser spricht in diesem Zusammenhang
von einem „historisierenden Wahn.“ Und weiter:
„Diese verzweifelte Tendenz zur Selbsthistorisierung
verschleiert dem Brasilianer sein außergeschichtliches Wesen und erschwert ihm, sich selbst zu
finden.“ Anstatt die Situation einem Verständnis
zugänglich zu machen, verdecken sie diese.
Das Wesen des europäischen Barocks, schreibt
Flusser, der dabei auf die Kategorien aus dem früheren
Prager-Essay zurückgreift, läßt sich, vor allem was die
Architektur betrifft, als „Ellipse, Spirale […] geordnete, labyrinthische Konvulsion“ bestimmen. Im Theater
ist es die „große Geste, wobei dieser letzte Ausdruck,
der theatralische, für den ganzen Barock kennzeichnend ist. Etwas von spanischem Zeremoniell, von
kalter Großartigkeit, ja Großtuerei bei vorgetäuschter Sentimentalität, ist allem Barock eigen. Darum
ist in der Architektur und Bildhauerei sein Material
der kalte Marmor, seine Farbe der Purpur, und
die monumentale Illusion seine Methode.“ Von all
diesen Elementen aber findet man in Ouro Preto
außer dem Elliptischen und Spiralförmigen nichts.
„Das Material ist dort Holz oder weicher Stein, die
Farbe das naive Gold, und die Kirchen sind klein
und bescheiden. […] die rührende Naivität, die dort
zum Ausdruck kommt, ist das direkte Gegenteil jener
raffinierten Illusionstechnik, die den echten [sic!]
Barock kennzeichnet.“ Dient der Barock Ouro Pretos
Flusser im früheren Essay noch dazu, anhand eines
Übersetzungs- und Rückübersetzungsverfahrens die

Bedeutung des südamerikanischen Barocks als des
eigentlichen, authentischen Barocks hervorzuheben,
so geht es Flusser hier vor allem darum, den Blick für
etwas Neues frei zu machen, das sich jenseits einfacher kultur- und kunsthistorischer Kategorisierungen
ansiedelt. Damit hat sich die Perspektive deutlich
verschoben. Problematisch ist dabei die Bestimmung
eines ‚echten’ europäischen Barocks, welcher der südamerikanischen Variante wieder einen bloß sekundären Charakter attestiert. Hier fällt Flusser hinter
seinen früheren Argumentationsstand zurück.
Eigentlich, so Flusser, handelt es im Fall von Ouro
Preto gar nicht um Barock. So hat es auch „keinen
Sinn zu sagen, daß der Barock, nur weil er jetzt im
Minas des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts
auftauche, schon allein deswegen eine neue
Bedeutung habe.“ Es ist dies eine Argumentation,
die dem schon erwähnten „Wahn der Historisierung“
aufsitzt. Eine Haltung, bei der sich der Kolonisierte
in den Werten des Mutterlandes wiederfindet, auch
oder gerade weil dieselben Phänomene mit zeitlicher
Verschiebung eintreffen und ihm dadurch den wenn
auch verspätetet dennoch erreichten kulturellen Grad
bescheinigen. „Befreit man sich aber von der Etikette
‚Barock’, vergeht einem das Lachen. Dann steht man
vor einem Phänomen, in dem sich portugiesische,
orientalische (chinesische und indische) und negroide Elemente zu einer Synthese verbinden, in welcher
sich ein neuer Typus Mensch wenigstens im Keim zu
artikulieren beginnt. Zwar erscheint das portugiesische Element unter einer annähernd barocken Maske
[…], aber nicht das ist das Interessante, sondern
daß hier ganz außerhalb des Stroms der Geschichte“
eine neue Kultur zusammengebastelt wird, daß „eine
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95

unbewußte und daher echte Synthese scheinbar ganz
widersprechender Elemente erreicht“ wird, ohne daß
diese je angestrebt wurde. „Eine unhistorische Kultur,
die zwar naiv, aber nicht primitiv ist, ist hier im
Schaffen begriffen.“ (Flusser 1994: 71f.) Die Pointe
dabei ist, daß das von Flusser hier besonders hervorgehobene synthetisierende Moment gerade für eine
vom Barock inspirierte Ästhetik von Bedeutung ist.
Aufgrund seines partiellen, auf Architektur und
Theater eingeengten Verständnisses – bei de Campos
stehen vor allem die Literatur und der Gebrauch
bestimmter ästhetischer Verfahren im Mittelpunkt
– übersieht Flusser die anderen im Barocken angelegten ästhetischen Möglichkeiten und dessen
Verwandtschaft mit den Techniken der Kunst der
Moderne. Diese Aspekte haben nicht nur de Campos,
sondern auch der deutsche Schriftsteller Hubert
Fichte, der ebenfalls längere Zeit in Brasilien verbrachte, deutlich herausgearbeitet. In seiner Darstellung
der synkretistischen Praktiken des brasilianischen
Candomblés macht Fichte auf deren Verwandtschaft
zur kombinatorischen Ästhetik des Barocks und
den Collagetechniken der modernen Literatur und
Kunst aufmerksam. Fichte spricht von einer barocken
Weltumarmung und meint damit ein Verfahren des
Kombinierens und Collagierens von Kulturemen, das
Flussers eigenem Begriff des Synthetisierens eigentlich sehr nahe steht und auch auf dessen oft eklektische Jahrhunderte und Kontinente umspannende
Vorgehensweise anwendbar wäre.11 Auch die tiefgreifenden formalen Beziehungen des eigenen Werks zur
Ästhetik des Barocks hat Flusser nirgends reflektiert.
Seine Vision der brasilianischen Kultur anti-
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zipiert jedoch spätere Arbeiten zum Begriff der
Nachgeschichte. Das Barocke spielt dabei erneut
eine vermittelnde Funktion. Der Brasilianer lebt
schon außerhalb der Geschichte, auch wenn ihm
das nicht bewußt ist. Er lebt noch nicht in der
Nachgeschichte, aber sein Lebensstil, der darin
besteht, aus Fragmenten verschiedenster Kulturen
ein existentielles Patchwork zu entwerfen – zu
synthetisieren, wie es hier noch heißt –, antizipiert
wesentliche Aspekte desselben.12
Zum Schluß fügt Flusser noch eine Beerkung
an, die direkt auf de Campos’ Barockinterpretation
bezogen und als eine Kritik derselben gelesen werden
könnte. „Seltsam […] ist, daß der heutige Brasilianer
in diesem Phänomen nicht etwa sich selbst erkennt,
sondern, geblendet von europäischen Ideologien,
Barock zu erkennen vermeint und chauvinistisch verleitet ist, darin einen Höhepunkt des Barocks überhaupt zu sehen.“(Flusser 1994: 72) Das Verhältnis
zwischen dem europäischen und südamerikanischen
Barock hat sich somit grundsätzlich verschoben. Ging
es im früheren Essay noch darum, das sich als vielfältige Übersetzungs- und Rückübersetzungsbeziehung
gestaltende interkulturelle Verhältnis zwischen dem
europäischen und dem südamerikanischen Barroco
mineiro dazu zu verwenden, die Artifizialität des europäischen Barocks zu entlarven, so wird ihm nun der
Status des Barocken kurzerhand abgesprochen. Dies
stellt zwar zusammen mit der behaupteten Naivität
eine argumentative Verkürzung dar, öffnet Flusser
aber einen neuen Begründungszusammenhang, der
Jahre später, im europäischen Kontext zur Entstehung
des Begriffs der Nachgeschichte führen wird.

6.
In seinem Essay A razão antropofágica. Diálogo
e diferença na cultura brasileira, der wesentliche
Momente aus seinem Buch über De Mattos wieder
aufnimmt, beginnt Haroldo de Campos mit einer
Kritik der einfachen falschen Übereinstimmung von
ökonomischer und kultureller Unterentwicklung,
ein Thema das in Flussers Terminologie mit dem
Stichwort Dephasierung umschrieben wird. In der
brasilianischen Tradition lassen sich zwei verschiedene, aber komplementäre Einstellungen ausmachen.
Eine Geringschätzung und Vernachlässigung des
Phänomens einerseits, die de Campos mit dem bereits
erwähnten Werk Antônio Cândidos verbindet, und
ein Versuch, den Barock zu retten, indem man ihm
einen Platz auf einer evolutionären Skala zuweist. In
Afrânio Coutinhos Conceito de literatura brasileira aus
dem Jahr 1960, beispielsweise, wird der Barock, nicht
ohne einen gewissen Stolz, als frühes Erblühen in die
Kulturgeschichte des Landes integriert. Beiden Autoren
geht es um den teleologischen Entfaltungsprozeß eines
langsam reifenden nationalen Geistes mit Machado de
Assis als dessen Kulminationspunkt. Ganz anders De
Campos. Dieser verwendet den Barockbegriff nicht im

Sinne eines kulturellen Stadiums, sondern als spezifische Möglichkeit poetischen Sprechens schlechthin.
So weißt er in einer Fußnote auf einen einheimischen prä-kolumbianischen Barock hin, mit einer
eigenen Sprache der Zeichen und Symbole und spricht
in Bezug auf den brasilianischen Barock von einer
Parthenogenesis, einer Geburt ohne ontologisches
Ei. Wie die von de Campos mitbegründete internationale Bewegung der konkreten Poesie, so ist auch
der Barock ein Versuch, die abendländische Poesie
auf eine weltumspannende Einheit hin zu bewegen.
De Campos spricht, auf Walter Benjamin verweisend,
vom allegorischen Stil des Barocks als einem hybriden,
alternativen Schreibkode und von De Mattos als erstem
Kannibalen der brasilianischen Kultur. Der brasilianische Barock antizipiert somit nicht nur wesentliche
Momente der literarischen Moderne Europas, sondern
nimmt auch Oswaldo de Andrades 1928 lanciertes
‚movimento antropófago’ vorweg, das die Noigandres
Poeten in den fünfziger Jahren für sich wiederentdeckten. Statt einer linearen Abfolge diskreter Phasen
geht es hier, wie in Flusser Vision, um transhistorische
Konstellationen.

7.
In Flussers Werk kommt der Begriff Barock nicht
nur in der Vorstellung eines in sich gespaltenen
und widersprüchlichen Ursprungs, sondern auch
in der utopischen Vision einer neuen unhistorischen brasilianischen Kultur vor. Darüber hin-

aus wird er zu Beginn der 80er Jahre bei der
Ausformulierung des Konzepts der Nachgeschichte
erneut aufgerufen. Selten zwar, aber immer wieder
in Schlüsselpositionen. Die damit geleistete thematische Verbindung dieser drei scheinbar getrennten
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Bereiche ist jedoch zwingend. Das verbindende
Element ist dabei die restlose Desavouierung eines
linearen teleologischen Geschichtskonzepts, die
Aufgabe jedes Fortschrittsglaubens, und die daraus resultierende Bodenlosigkeit, Chance für neue
spielerische kulturelle Synthesen. Bodenlos ist der
Prager Jude, weil er zwischen zu vielen Kulturen lebt:
„a posição flutuante e duvidosa dos judeus praguenses para com a sua ‚nacionalidade’ […].“ (Flusser
2002: 65) Bodenlos ist der Brasilianer, „weil er nicht
von historischer, sondern einer Art Brownscher
Bewegung erfaßt ist.“ (Flusser 1994: 89) Bodenlos
sind auch die Menschen in der Nachgeschichte, im
Zeitalter nach Auschwitz. „Kein geschärftes Gehör
ist erforderlich, um einen hohlen13 Unterton aus
den Schritten herauszuhören, mit denen wir uns der
Zukunft entgegenbewegen, aus unserem Fortschritt.
[…] Es gibt verschiedene Hohlheiten […] Der
Vergleich, der sich aufdrängt, ist mit der barocken
Hohlheit. Damals schritt die westliche Menschheit
über Bühnenbretter, ihr Fortschritt war theatralisch. Die barocke Bodenlosigkeit hatte zur Folge,
daß alle Handlungen, auch die bedeutsamsten, zu
großen Gesten wurden. […] Der Unterschied liegt

darin, daß die barocke Hohlheit Folge eines den
Boden untergrabenden Glaubensverlustes an die
Dogmen der Religion war, während unsere eigene
Hohlheit aus dem Verlust des Glaubens an uns
selbst resultiert. […] Trotz diesem grundlegenden (besser: grundentfernenden) Unterschied ist
aber die Ähnlichkeit zwischen Barock und uns
nicht zu leugnen. Wir haben den gleichen düsteren Rationalismus – zum Beispiel Logizismus,
Kybernetik, Informatik – und die gleiche Kehrseite,
den gleichen hexenartigen Irrationalismus – zum
Beispiel Massenmedien. Auch wir sind gegenreformatorisch.“(Flusser 1993a: 11)
Mit dieser Interpretation des Barocks, die eine
Brücke zwischen den ‚katholischen’ Massenmedien
der Gegenwart und den jesuitischen Praktiken des
17. Jahrhunderts erstellt, nähert sich Flusser interessanterweise der gegenwärtigen Barockdiskussion,
die ausgehend von Panofskys folgenreichem 19345 entstandenem Essay ‚Was ist Barock?’ sich vor
allem für die Künstlichkeit und Theatralität, das
Illusionistische und das mediale Bewußtsein interessiert.14 Flusser ist dieser Intuition in seinen medientheoretischen Schriften nicht weiter nachgegangen.

8.
Welche Aspekte hat die geleistete Parallellektüre
zutage gefördert? Flusser und De Campos verwenden den Barockbegriff in vergleichbaren Kontexten:
zur Kritik historischer Linearität, zur Bestimmung
eines exzentrischen Standpunktes, von dem aus das
Verhältnis zwischen Mutterland und Kolonie neu
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zu überdenken wäre, und im Zusammenhang mit
Formen der kulturellen Übersetzung.
Flusser benützt den Barockbegriff an entscheidenden Stellen seines Werks und verleiht ihm weitgehend eine Brückenfunktion. Das Barocke ist dabei
vor allem in geschichtsphilosophischer und kultur-

kritischer, weniger aber in ästhetischer Hinsicht
von Bedeutung. Sein begrenztes Verständnis des
Phänomens führt unter anderem dazu, daß er
die Verbindung zwischen den synkretistischen
Verfahren des Barocks und dem synthetisierenden brasilianischen Entwurf eines neuen Menschen
übersieht. Dies gilt auch für die barocke, eklektische Seite seines eigenen Denkens und Schreibens.

Das Barocke agiert somit zwar als produktives
Prinzip, wird aber nirgends entsprechend reflektiert.
Dasselbe gilt für Flussers neo-barocke Denk- und
Schreibmuster, seine Vorliebe für Paradoxe, Concetti,
Aporien, das Windende und das Spiralförmige. Um
so bedauernswerter erscheint deshalb in diesem
Zusammenhang auch das ausgebliebene Gespräch
mit Haroldo de Campos.
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Notas
1

Vgl. dazu Flussers Essay ‚Concreto – abstrato’, der am 6.6.64 im
‘Suplemento Literário’ erschien (Flusser 2002: 147-153) sowie
Flusser 1994: 226-7.

7

Die biologistische Metapher wird hier bewusst ironisch verwendet.
In Flussers Essay über den Barock von Ouro Preto wird sie nicht
weiter hinterfragt.

2

Zuerst erschienen am 28. Oktober 1961 im ‚Suplemento Literário’
von O Estado de São Paulo, aufgenommen in De religiosidade.

8

3

In diesem Zusammenhang müßte auf eine weitere Vernetzung
hingewiesen werden, auf die ich hier nicht näher eingehen kann.
Flusser und De Campos haben sich beide intensiv mit Goethes
Faust, vor allem mit der Figur des Mephisto auseinandergesetzt.
Flussers Interesse reicht vom Frühwerk, Der Geschichte des Teufels,
bis zum Vampyroteuthis infernalis. De Campos hat Teile aus dem
Faust übersetzt und kommentiert. In einem Postskriptum zu Deus
e o diabo no Fausto de Goethe, das den Titel ‘Transluciferação
Mefistofáustica’ trägt, entwickelt er das, was er eine luziferische
Übersetzungstheorie nennt, eine ‘tradução luciferina’.

Aus brasiliascher und europäischer Sicht werden der Ästhetik
des Barock dieselben Schwächen vorgeworfen: Dunkelheit und
Unklarheit des Stils, schlechter Geschmack, Unausgewogenheit,
extravagante Metaphern und Mangel an Einfachheit.

9

Vgl. dazu Guldin 2004.

4

Vgl. Guldin 2005: 353ff.

5

Alle nachfolgenden Zitate stammen aus diesem Zeitungsartikel.

6

Dieser Aspekt taucht in der Beschreibung des Vampyroteuthis
infernalis wieder auf, ein durch und durch barock verschrobenes
Wesen, dessen gesamter Körper, bis in alle Einzelheiten hinein,
Ausdruck dieses Sich-Windens ist. In seinem Magen befindet
sich ein spiralförmiges Enzyme sekretierendes Organ, das Flusser
mit den „goldpräzipitierenden Retorten der Alchimisten“(Flusser
1993b: 16) vergleicht.
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10 Vgl. dazu De Campos 1966.
11 De Campos, dessen Barockverständnis vor allem von der Literatur
ausgeht und der selbst barocke Schreibtechniken angewendet hat,
macht immer wieder auf dessen Modernität aufmerksam.
12 Auf diese antizipatorische Funktion des peripheren Status
Brasiliens hat auch De Campos hingewiesen. Hier kippt das
hierarchische Verhältnis von Mutterland und Kolonie in ihr
Gegenteil um. Der sogenannt Unterentwickelte lebt den Menschen
der industrialisierten Moderne deren eigene Zukunft vor.
13 Dasselbe Wort hatte Flusser fünfzehn Jahre zuvor schon im
Zusammenhang mit dem Barroco Mineiro verwendet.
14 Vgl. dazu N. Klein, The Vatican to Vegas. A History of Special
Effects, New York und London 2004 und A. Tursi, Internet e il
Barocco. L’opera d’arte nell’epoca della sua digitalizzazione, Rom
2004.

As manifestações de rua das
Misericórdias portuguesas em
contexto barroco
Maria Marta Lobo de Araújo

nalisar o enquadramento barroco em
que actuavam as Misericórdias portuguesas sempre que saíam à rua é estudar
os seus actos públicos durante os séculos
XVII e XVIII.
Confrarias muito prestigiadas onde actuavam as
elites locais, as Santas Casas foram responsáveis pela
realização de cerimónias públicas, bem como participaram em variados desfiles processionais, promovidas por outras confrarias, cabidos, sés, colegiadas,
igrejas paroquiais, etc.
No desempenho das obras de misericórdia, as
Santas Casas envolveram-se em actos solenes,
patrocinados pelas próprias ou por benfeitores que lhes incumbiram essa responsabilidade.
Algumas cerimónias, muitas vezes com carácter
perpétuo, deram lugar a rituais de caridade, nos
quais actuavam não apenas os irmãos da confraria, mas também os pobres e os que presenciavam
essas manifestações.
Analisamos, em primeiro lugar, as cerimónias promovidas pelas Misericórdias, dando, posteriormente,

A

realce às restantes em que eram intervenientes.
Sabendo da importância que tinham os momentos em que saíam à rua, as Misericórdias cuidavam
em particular dessas ocasiões, dando relevo à sua
imagem, bem como aos que se envolviam na sua
realização1.
Sempre que saíam em corpo ou com alguns dos seus
elementos, preparavam minuciosamente o momento,
tratando de tudo com antecedência, porque os olhares
eram muitos, os juízos variados e as Santas Casas não
queriam ser mal avaliadas. Em uma época em que ver,
ouvir e sentir eram factores com muito peso, essas
instituições esmeravam-se para que a sua imagem
pública não desmerecesse.
Embora confrarias de leigos, que actuavam sob a
imediata protecção régia, estatuto que alcançaram
no Concílio de Trento, as Misericórdias tinham uma
intensa ligação com a igreja católica, desde logo pela
necessidade de dar cumprimento à sétima obra de
misericórdia corporal. Enterrar os mortos foi uma
função cumprida desde o início e que as obrigou a
interagir com outros agentes locais.
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O compromisso da Misericórdia de Lisboa, de
15162, dava atenção apenas aos enterros dos irmãos
e assim será até 1618. Todavia, desde sempre que
as Santas Casas enterraram membros e pessoas
comuns. No texto de 1516, ordenava-se a presença
da confraria em corpo nesses momentos, devendo
os irmãos apresentarem-se “vestidos nos saios3” e
empunharem círios acesos. O féretro era acompanhado por seis tochas e os confrades integravam
o cortejo rezando 50 Pai Nossos e igual número
de Avé Marias4. Apesar de digna, a cerimónia era
simples e própria de um tempo em que a irmandade estava ainda no começo5. De qualquer forma, a
encenação fúnebre estava já presente: os confrades
com vestidos a rezar, levando velas acesas e a tumba
ladeada com tochas.
No texto de 1600, normaliza-se o procedimento
dos irmãos perante a notícia do falecimento de um
deles, mandando-se o mordomo da capela6 levar a
nova ao provedor, para se dar início à preparação da
cerimónia.
A notícia era proclamada à comunidade através
do toque da campainha, devendo todos os confrades
comparecer com os seus balandraus pretos 7 e círios
brancos. Naquela altura, os balandraus dos mesários
ostentavam já cruzes de veludo azul, como um sinal
distintivo. O cerimonial obedecia a um ritual estabelecido, que colocava o provedor diante da tumba,
a desfilar com a sua vara na mão e um irmão para
reger o desfile. Um outro confrade carregava a bandeira e todos deviam rezar 14 Pai Nossos e 14 Avé
Marias.
No dia seguinte, a Misericórdia mandava celebrar
um ofício de três lições, pagando-o à sua custa. Igual
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procedimento era tido com as mulheres dos irmãos,
com as viúvas que não tivessem recasado e com os
filhos com idade superior a 15 anos e que se mantivessem sob a tutela dos progenitores. Dava-se ainda
conhecimento de uma tumba para os irmãos, onde
se podiam sepultar também os príncipes e as suas
consortes, facto que só por si faz supor a existência
de outras tumbas para os demais defuntos8. Ou seja,
na viragem do século XVI para o século XVII, a
cerimónia dos enterros dos irmãos alterou-se profundamente e configura uma instituição preocupada
em afirmar a sua identidade.
No regulamento de começos do século XVII,
anunciam-se algumas alterações nos actos fúnebres:
a organização do acto, a ritualização do momento
com símbolos e lugares adequados a cada interveniente e a referência a um ofício no dia seguinte ao
funeral, a expensas da confraria. Por outro lado, a
irmandade alargava alguns benefícios dos irmãos a
parte da sua família mais directa.
Nessa altura, e volvido pouco mais de um século
sobre a sua criação, a Misericórdia de Lisboa possuía vários símbolos distintivos: varas, bandeiras e
cruzes de veludo nos balandraus dos mesários, que
lhe reforçavam a sua identidade, a distinguiam das
demais confrarias nos actos processionais e aumentavam o seu prestígio e poder.
Desde 1593 que a Misericórdia de Lisboa alcançou o privilégio de enterrar os mortos, benefício de
que todas as congéneres se procuraram igualmente
munir. Os privilégios eram adquiridos junto do
monarca, desde que solicitados pelas Santas Casas.
Possuidoras de mobiliário fúnebre, de igrejas e
sacristias apetrechadas, capelas, altares privilegiados

e de um corpo de capelães, as Misericórdias, porque
gozavam de muito prestígio local, transformaram-se em gestoras de fortunas9, funcionando como
seguradoras e intermediárias entre o legatário e o
Além10.
Para dignificar esses actos, as Misericórdias preparavam-se, efectuando compras sempre que podiam
para rechear a sacristia e a igreja: compravam-se
ornatos e adquiriam-se tumbas novas quando as
existentes não estavam em condições. Forradas
com panos de damasco, ou de veludo, as tumbas
dos irmãos eram guarnecidas a ouro e os panos dos
melhores que se conseguiam comprar.
No compromisso de 1618 desapareceu o capítulo
destinado aos enterros dos irmãos para dar lugar a um
outro que abarcava todos os enterramentos.
Tratando-se de dar cumprimento a uma das
principais obras de caridade, como o texto compromissal referia, o provedor e os mesários deviam
esforçar-se para que essas cerimónias decorressem
com “decencia e christandade, e com respeito às
pessoas que falecerem”. Como eram já recorrentes
as faltas dos irmãos nesses momentos, bem como os
escândalos provocados nessas ocasiões, o regimento
apelava para que actuassem dentro das normas e
com caridade cristã. A “decencia” com que o acto
devia decorrer era também sublinhada.
Como se tratava de uma tarefa que os confrades
tinham de desempenhar frequentemente e nem sempre a desejavam cumprir, os enterros tornaram-se em
ocasião de atritos e rebentaram, em certos momentos, em escândalos públicos. As Misericórdias não
toleravam esses desacatos, não apenas por serem fora
de portas, mas sobretudo porque diminuíam o seu

crédito. Por isso, reagiam em conformidade e, em
muitos casos, depois das admoestações, o risco foi o
mais comum.
Os irmãos foram em muitas situações os principais actores do conflito: os confrades nobres
recusavam-se a carregar o esquife nos enterros,
não compareciam nessas cerimónias ou iam muitas
vezes sem balandrau11.
As cerimónias públicas em que as instituições
se apresentavam em corpo foram frequentemente
escolhidas para manifestações de desagrado, tendo-se verificado esse comportamento não apenas nas
Misericórdias, mas também em muitas outras instituições.
A conflitualidade marcou a Idade Moderna e
sentiu-se particularmente no século XVIII, período
em que as Santas Casas entraram em crise. Essas
confrarias sentiam-se também penalizadas por esses
actos, procurando erradicá-los com eficácia e na
proporção da ofensa.
O compromisso de 1618 estipulava ainda o mobiliário fúnebre existente: três tumbas com três bandeiras e tocheiros em número suficiente. Estabelecia-se
também a funcionalidade de cada tumba: uma para
enterrar os pobres e “pessoas ordinárias”; outra para
sepultar as pessoas de “maior qualidade” e ainda
outra destinada aos irmãos.
O cerimonial era descrito com pormenor, de
forma a ritualizar o momento e a dignificar a instituição promotora.
Em relação a 1600 verificavam-se algumas diferenças, já que o cortejo passou a ser aberto por um
assalariado da Casa vestido de azul, o qual transportava uma campainha. Ao seu lado caminhava um
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irmão empunhando uma vara, sendo ladeado por
tochas. Vinha depois um confrade nobre e o capelão
e, em seguida, a tumba, carregada por seis homens
vestidos de preto. Logo atrás da tumba, caminhava
um homem com uma caixa de esmolas, pedindo em
voz alta. Os enterros serviam também para a Casa
pedir para as restantes obras de caridade que tinha
em curso.
Para além da importância financeira, os enterros reuniam ainda outros benefícios para as
Misericórdias. Eram sempre ocasiões de mostrar
grandeza e capacidade de realização de tão importantes serviços. Uma vez mais as Misericórdias exibiam a sua acção abrangente, em uma prestação que
faziam aos pobres, aos irmãos e aos que desejassem
ser acompanhados por si12.
Nos funerais dos confrades, todos desfilavam
“postos em ordem”, cabendo ao provedor encerrar o
cortejo dos irmãos. Atrás dele seguia a tumba, carregada por seis confrades13.
Os enterros ocasionavam sempre desfiles. Uma
parte da cerimónia era realizada dentro de portas,
mas para levar o féretro à sepultura, caso esta não se
realizasse dentro da igreja da confraria, era preciso
sair à rua e percorrer o caminho necessário. No cortejo integravam-se quase sempre outras confrarias
tantas quantas o defunto desejasse e pudesse pagar
pelo serviço, bandeiras, tochas e, por vezes, música,
originando um desfile de cor, de brilho, de sons e de
gente. Pessoas que participavam, mas que também
assistiam, ajuizando a capacidade organizadora da
instituição que promovia a cerimónia, mas também os que a integravam. Dependendo da vontade
do defunto, o desfile podia ainda integrar pobres,
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tantos quanto fosse a sua determinação. Levavam
normalmente velas acesas, como o falecido tinha
determinado.
Por temer a avaliação pública e por saber que essas
ocasiões serviam sempre para angariar novos irmãos
e sobretudo novos legados, as Misericórdias faziam
questão de promover cerimónias grandiosas, principalmente quando se tratava do enterro dos irmãos,
fazendo “despedidas triunfais”14. Constituíam encenações cuidadas e muito apreciadas.
A morte dava lugar a uma ocasião festiva, criando um espectáculo repetido com frequência15. Ao
mesmo tempo que se experimentava o carácter
provisório da vida, mantinha-se acesa a esperança
na salvação16.
O róis dos bens existentes na sacristia da
Misericórdia de Ponte de Lima da primeira metade
do século XVIII demonstram bem o investimento
da Santa Casa para se apetrechar com o que de
melhor existia, sabendo que muitos desses bens e
objectos não apenas testemunhavam a grandeza
dentro da sua igreja, como eram usados em manifestações públicas de rua. A confraria comprava o que
considerava ser melhor para a sua representação e
reforço do seu prestígio (cf. Anexo 1).
Os paramentos existentes na sacristia eram verdes, vermelhos, roxos e brancos. Todavia, as cores
branca, azul, rosada e preta também existiam. A
paleta cromática era muito variada, alegre e chamativa, bem ao gosto do barroco. Feitos de damasco, de
damasquilho, tafetã, de lã e de felepequim, os paramentos eram comprados no reino ou mandavam-se
vir do Oriente, como várias vezes aconteceu nessa
confraria.

As relações com outras Santas Casas do Estado
da Índia, normalmente, por causa do cumprimento
de legados, facilitavam e estreitavam relações e ocasionavam a encomenda de panos muito apreciados
na Europa de então e que o gosto barroco tinha em
moda17. Os cálices de prata, os objectos de estanho e
de ferro possibilitam ver mais alguma da riqueza de
uma Misericórdia de média dimensão.
Esses róis eram elaborados anualmente, sendo
possível constatar ainda a existência de objectos de
ouro: cálices, custódias e resplendores. O brilho dos
metais preciosos associava-se às cores dos paramentos, conferindo aos desfiles em que a irmandade
participava aparato, magnificência a grandeza.
A aquisição desses bens e a opulência que algumas
Misericórdias apresentavam desde a segunda metade do século XVII deveu-se à chegada de legados.
Como a historiografia mais recente tem demonstrado, as Santas Casas conheceram, na segunda metade
desse século, o maior caudal de legados18, permitindo-lhes manifestações pomposas, festas grandiosas
e afirmação do seu poder.
Uma das formas que as Santas Casas tinham para
garantir receitas foi o recurso a peditórios. Na realização dos peditórios, os irmãos tinham novamente
que sair de casa para em nome da instituição pedir
para as obras de caridade. Faziam-no duas vezes por
semana: às quartas e aos domingos, sempre que a
Mesa se reunia, nas ocasiões festivas e depois, normalmente na época das colheitas, quando iam pedir
pelas eiras e lagares.
Os peditórios semanais eram da responsabilidade da Mesa. O provedor formava equipas de dois
mesários (um nobre e outro oficial), em que ele

próprio se integrava, e distribuía as ruas onde cada
equipa actuava. Os mesários saíam com os seus
balandraus e empunhavam varas para que rapidamente fossem identificados e merecessem a atenção
das populações. Nobres e oficiais pediam para os
pobres, encenado uma situação em que os ricos se
faziam pobres. Não era um espectáculo menor ver
sair e caminhar pelas ruas duas vezes por semana
o órgão de gestão da confraria mais importante da
terra. Muitos desses homens eram cavaleiros de Sua
Majestade e fidalgos da Casa Real. Nobres da alta
estirpe, que, tal como os pobres, rogavam em nome
de Nossa Senhora da Misericórdia.
Mas o grande peditório dessas instituições fazia-se no tempo das colheitas. Quando o Verão estava a
terminar e se iniciava o Outono, os confrades saíam
uma vez mais à rua com os seus balandraus e varas
para pedir. Faziam-no em uma área alargada, nas
freguesias em que estavam autorizados a angariar
esmolas. Nesse acto não actuava apenas a Mesa, mas
os confrades que fossem necessários. Nos lugares
mais longínquos serviam-se de mamposteiros19 para
realizarem essa tarefa. Esses homens eram normalmente auxiliados por um irmão. Depois de reunidas
as esmolas (trigo, milho, azeite e/ou dinheiro), os
bens chegavam à Santa Casa trazidos pelos irmãos
ou pelos mamposteiros. Era um corrupio de gente
que chegava carregada de esmolas à sede da instituição, criando um efeito festivo, mas, simultaneamente, pedagógico, ensinando a dar para ajudar.
Tempo de arrependimento e da Paixão, a
Quaresma constituía todos os anos um momento
forte de chamamento dos crentes às igrejas para participarem nas cerimónias religiosas. Os agricultores
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largavam os trabalhos para se fazerem aos caminhos
e acorrer à igreja ou à confraria a que pertenciam,
para assistirem às solenidades religiosas. Os dias de
missas, orações, sermões e procissões eram muitos,
mas obter o perdão dos pecados e rogar pelos vivos
e pelos mortos não era responsabilidade menor em
tempo de cuidar da alma.
As Misericórdias celebravam empenhadamente essa quadra, promovendo e participando em
cerimónias religiosas. Estas decorriam ao longo
da Quaresma, mas tornavam-se mais intensas na
semana santa.
Essa semana abre-se com o domingo de ramos,
dia em que se celebrava a procissão dos Passos. Festa
grandiosa, era comemorada no século XVIII em
Monção não só com a representação cénica da bíblia,
mas também com missa, música, sermão, toque de
sinos e fogo de artifício20. A Santa Casa encomendava
a feitura das capelas a um carpinteiro, onde montava
os quadros alegóricos que possuía sobre a última fase
da vida de Cristo. A essas figuras alegóricas e mitológicas, juntavam-se figuras reais, que também desfilavam na procissão. Como desejava ser considerada
pelo povo que assistia, a confraria recomendava aos
carpinteiros empenho e esmero e não tolerava “indecência”, porque como diziam os confrades “seriam
avaliados”. Caírem nas “bocas do mundo”, serem falados, era algo que não convinha ao crédito e à honra
dos irmãos. Tudo faziam para que nessas ocasiões os
seus actos fossem enaltecidos e dignos de uma grande
instituição na qual militavam os “melhores” da terra.
Na Misericórdia de Monção essa era a principal festa. Por isso, começava-se cedo a prepará-la.
Em 1789, em uma reunião em meados de Janeiro,
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mandaram-se fazer compras e restauros com vista a
manter a dignidade da festa. Ordenou-se a compra
de “huma tunica para o Senhor dos Passos, que foce
de cetim roxo e um deadema novo ou resplendor
para a cabeça e mais uma cortina roxa de tafetã para
por por dentro da vidraça”. Ordenou-se também
a aquisição de uma capa nova para a imagem do
Senhor da Cana Verde e de um cálice. Os missais
foram mandados compor21. No começo de Março do
mesmo ano a atenção recaiu na feitura das capelas
pelos carpinteiros22. Ou seja, considerada a grandeza
da festa, os irmãos começavam bem cedo a prepará-la, encomendando arte efémera, deixando para as
vésperas apenas o que não podia ser feito antes.
A montagem das capelas e a colocação dos quadros e painéis com as figuras alegóricas revestia-se
de algum secretismo, de forma a criar um efeito surpresa. Por isso, só podiam ser montadas na véspera.
A capacidade da fascinar e de surpreender estava
muito em voga23. O barroco premiava esse efeito, ao
apelar às emoções e aos sentimentos.
Na Santa Casa de Melgaço, a procissão dos Passos
tinha ao longo do desfile imagens alegóricas cheias
com palha. A confraria comprava o colmo para as
encher, tendo gasto 120 mil réis, em 172524 .
Nessa cerimónia integravam-se os capelães da
Casa, mas era costume serem requisitados outros
sacerdotes, criando maior aparato ao momento.
A Misericórdia de Chaves conserva ainda a descrição dessa procissão, criando memória para que
anualmente a cerimónia se repetisse com dignidade.
Simultaneamente, procurava diminuir a razão dos
que se desculpavam com desconhecimento da forma
como devia decorrer a iniciativa.

Procissão dos Passos ao Calvário na Misericórdia de Chaves
• Irmãos da Meza
• O irmão mais moderno de primeira com a matraca
• Guião- O irmão escrivão
• 1ª Vara – O irmão mais antigo da primeira condição
• Com caixa que he o provedor das noticias como
abaixo declara
• 2ª Vara- O irmão esmoler com caixa
• 3ª O irmão que segue ao primeiro com caixa escrivão das notas
• 4ª O Irmão da segunda condissão que se segue ao
esmoler e tezoureiro que he esmoler das noticias,
vara e caixa
• O provedor das noticias vara e caixa
• O escrivão das noticias vara e caixa
• O irmão mais moderno das Meza da primeira
• Aos anjos com vara e caixa
• Os mais irmãos da primeira com vara e quarta de
agoa
• Os irmãos da segunda com vara e garrafa de vinho
• Andor do Senhor da Cruz às costas
• Dous escrivaiens e seus esmoleres os mais antigos
sendo capazes para o travalho do pezo
• Tocheiros a elle
• Dous provedores e dous esmoleres proferindo os
antigos
• Paleo
• Os tres provedores e tres esmoleres, preferindo os
mais antigos
• Tocheiros a ele:

• Tres provedores e tres esmoleres e na falta destes
preferirão em todas as insignias os escrivães e
tesoureiros pela sua antiguidade
• O senhor provedor com a vara atrás do palio
• Dará cera aos irmãos um irmão de segunda e aos
sacerdotes um de primeira
• A esmola ao andor do Senhor tirarão dous irmãos
de segunda os mais antigos que não hajão sido
esmoleres nem tesoureiros
Anjos:
1º O calix
2º Coluna e asantes
3º A Santa Veronica
4ª Cravos e martelo
5º Coroa
6º Dados e esponja
7º Titulo e lança25.
O desfile era aberto pelos irmãos da Mesa, mas
a procissão envolvia antigos e novos confrades no
desempenho de várias funções: desfile com varas,
tochas, caixas de esmolas, respeitando lugares, hierarquias e precedências. O lugar mais importante
era ocupado pelo provedor, que desfilava com a sua
vara atrás do pálio.
As procissões barrocas transformavam-se em
momentos de pedagogia e de apelo aos sentimentos.
Matracas, cravos, martelos, coroas, esponjas, lanças
e andores eram preparados e transportados durante
a procissão, apelando à penitência de todos os fiéis.
Apesar do empenho, era na quinta-feira santa que
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se conjugavam mais cerimónias públicas: o jantar
dos presos, o lava-pés e a procissão das Endoenças.
As Misericórdias portuguesas alcançaram desde
muito cedo privilégios para ajudar os presos26. Para
além de limparem as cadeias, os irmãos auxiliavam os presos, correndo com os seus livramentos,
muniam-nos de alimentos todos os domingos e
quartas-feiras, socorriam-nos na doença, davam-lhes roupa em caso de necessidade e assistiam-nos
espiritualmente e na morte.
Para além dessas ajudas, no dia de quinta-feira
santa serviam-lhe um jantar, no qual não faltavam
iguarias e até música, como acontecia em Tavira27.
Em Vila Viçosa, terra dos duques de Bragança e
sede do seu paço até 1640, data em que partiram
para Lisboa para assumir a Coroa, o jantar dos
presos transformou-se em um momento de grande
investimento da Misericórdia. O jantar era preparado na cozinha da confraria, mas a Mesa deslocava-se em procissão até à prisão para dar de comer aos
encarcerados. O desfile era aberto por dois serventes
da cozinha seguidos do requerente e do porteiro
da Casa que caminhavam com os seus chapéus nas
mãos. Depois destes seguiam dois irmãos (um nobre
e outro oficial) com a louça e a canastra, iam depois
outros dois com o pão e a toalha e mais dois com
o jantar de carne, em um caldeirão de cobre. Os
restantes irmãos caminhavam aos pares com outros
bens necessários e no fim iam o provedor e o capelão com dois frascos de prata com vinho. Todos os
confrades caminhavam com os seus balandraus e o
capelão envergava a sobrepeliz28.
Mantidas as hierarquias e as precedências, os
confrades saíam do centro da vila onde estavam
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instalados, eram presenciados por todos os que
desejassem assistir, e dirigiam-se para a cadeia. O
jantar era servido sempre com muita abundância,
registando-se anos em que lhes ficava comida para o
resto da semana, e, não raras vezes, era servido com
talheres de prata. Esses objectos de luxo, que só uma
sociedade apostada na grandeza e no espectáculo
patrocinava, foram por vezes oferecidos pelo provedor aos detidos. Testemunhavam a magnanimidade,
a riqueza e a ostentação, mas também o desprendimento do provedor e a sua compaixão para com os
que eram pobres e estavam presos.
O barroco patrocinava esses momentos de exuberância e simultaneamente de despojamento.
Já a cerimónia do lava-pés desenrolava-se dentro
da igreja, mas era também um momento espectacular. Reproduzindo a cena bíblica em que Cristo
lavou os pés aos 12 apóstolos, o provedor lavava os
pés a igual número de pobres. O cerimonial acontecia no espaço sagrado, mas mesmo assim dava lugar
a um pequeno cortejo.
Em Vila Viçosa, o requerente e o porteiro abriam-no, seguindo-se os 12 pobres “descarapuçados” com
os pés descalços e aos pares. Os mesários desfilavam
também dois a dois e com os seus balandraus. O
provedor seguia com o seu balandrau e depois dele
vinham ainda outros irmãos com uma estante e o
missal para se cantar o Evangelho, outros com tolhas
e uma bacia de latão com água quente, um gomil e
um prato para aparar a água. Os pés eram lavados
pelo provedor, que simulava um gesto de humildade, dado como exemplo a todos os presentes29.
Esse ritual invertia as hierarquias sociais e mesmo
políticas, uma vez que reis e duques lavavam os pés

a pobres, assim como o papa os lavava aos seus cardeais30.
Era ainda nesse dia que as Misericórdias realizavam a principal saída processional. Só por essa razão,
mas também porque se tratava de um dos dias mais
importantes do calendário litúrgico, a cerimónia
era preparada atempadamente e o compromisso da
Misericórdia de Lisboa ordenava a presença da instituição em corpo. No dia seguinte, as Santas Casas voltavam a desfilar, mas o cortejo não atingia o esplendor do da quinta-feira. Todavia, na Misericórdia de
Chaves, a cerimónia exigia preparativos atempados.
Um acórdão de 1740 dava conta do percurso que essa
procissão efectuava, dos paramentos usados e dos
figurantes que a deviam integrar31.
Considerada a força representativa desses
momentos, as instituições em causa mobilizavam
todos os esforços para que as realizações fossem
admiradas e louvadas. Distribuíam-se as tarefas
com antecedência e recordava-se aos responsáveis a
obrigação de vigiar para que tudo decorresse como
tinha sido pensado. Exigia-se que os paramentos
estivessem asseados e engomados, se comprassem
paramentos novos, em caso de necessidade, mandavam-se restaurar os cálices, as alvas e as sobrepelizes, as lanternas e outros objectos, aprontavam-se as
hóstias e davam-se ordens à lavadeira para tratar de
toda a roupa da sacristia: sanguinhos, amitos, corporais e outros panos eram lavados e passados. Mas
as cortinas e os para-ventos eram igualmente vistoriados. Ordenava-se a compra da cera, dos novelos e
das lanternas, preparavam-se as bandeiras, as varas,
o guião e montavam-se os andores. Mandavam-se
ainda fazer os mantos para os santos e, quando

necessário, comprava-se a cabeleira para o Senhor
da Cana Verde. Adquiria-se o incenso e mudava-se
a água baptismal, para ser posteriormente aspergida
sobre o povo. As preocupações com a igreja eram
muitas, por nela se concentrarem todos os olhares.
O arranjo da igreja era também considerado. As
flores eram pensadas e adquiridas para o momento
e recorria-se a um sistema de embelezamento do
espaço sagrado.
A decoração das igrejas obedecia ao estipulado
nas Constituições Sinodais e devia ajustar-se à celebração do calendário litúrgico. Nas Constituições
Sinodais de Braga de finais do século XVIII ordenava-se que
“[…] Os retabolos das Igrejas terão cortinas com
que se cubrão, brancas ou vermelhas […] para
a Quaresma terão pannos pretos com passos da
sagrada Paixão, ou cruzes pintadas: e sobre os
Altares averá sobreceos de seda, ou de linho com
suas sanefas, e franjas ao redor: sobre o Sacrario
do Santissimo Sacramento haverá hum pavelhão
de seda vermelha, todo franjado, com seu capello: e
para a Quaresma, e Advento outro de seda roxa”32.

Em tempos barrocos adoptou-se o gosto por
revestir as igrejas com panos de seda de várias cores,
aumentando o ar de festa. As igrejas davam lugar a
locais de encenação e de teatro, tanto ao gosto da
época.
As melhorias feitas na igreja, nos paramentos e
na sacristia, bem como toda a encenação montada,
destinava-se a apresentar uma Igreja forte, unificadora e arrebatadora. Esses processos eram eficazes
na mensagem que se queria passar de forma fácil aos
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fiéis33. A arquitectura associava-se à pintura, à escultura, ao azulejo, à paramentaria, à talha dourada,
à luz, aos gestos do celebrante e à música, criando
um efeito arrebatador, no qual primava a emoção, o
luxo e a ostentação. Esses factores concorriam para
que as manifestações de exterior se enchessem de
colorido e pompa34 e contrariassem um quotidiano
marcado por privações, medo e insegurança.
Luxo e conforto, adquiridos através da acumulação dos melhores objectos, criam a ilusão de
que toda a riqueza está ao dispor dos crentes35. A
cultura da aparência fazia crer na disponibilidade e
possibilitava a construção de imaginários nos quais
se davam largas às sensibilidades, aos gostos e às
originalidades.
À encenação da igreja juntavam-se a palavra e os
gestos do celebrante. “A colocação das mãos, a direcção dos olhos, o estar reverentemente de pé, ou de
joelhos num gesto de prece eram atitudes corporais
que se desenvolviam em unanimidade, exprimindo
uma atitude interior vivida por todos36”, e sublinhavam a expressão dramática da festa barroca.
Determinava-se ainda que os irmãos aparecessem compostos, ou seja, com os seus balandraus,
e exigia-se-lhes pontualidade e decência enquanto
estivessem fora de portas.
O percurso era definido com minúcia, de forma a
integrar as principais igrejas da terra e a desenrolar-se passando à porta dos mais ilustres. No Porto, o
itinerário integrava algumas das igrejas da cidade,
valorizando o centro urbano37.
Davam-se ordens para preparar o caminho, limpar os muros, alisar e compor o terreno. Era necessário contratar homens para “fazer o caminho”, isto
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é, preparar o trajecto do desfile. A rua transformava-se no palco onde ocorria a representação e as fachadas dos prédios no cenário decorativo38. As colchas
e as tapeçarias nas varandas compunham o aparato
festivo.
Mas a Casa era também tida em consideração:
pintava-se a frontaria, caiava-se o quintal e em
alguns anos compunha-se o telhado. Tudo para criar
uma imagem de riqueza, aparato e eficiência.
A música era escolhida com critério e adequada ao momento. Quando na terra não existiam
bons coros e instrumentistas, pagava-se o serviço a
homens que vinham de fora. A música estava sempre presente em todas as festas das Misericórdias.
Nas instituições de maior dimensão, existia um mestre de capela, mas para as festas contratava-se um
organista e outros músicos considerados necessários
para o momento.
Também os religiosos que proferiam os sermões
eram criteriosamente seleccionados. Normalmente,
as Misericórdias recorriam às ordens religiosas
existentes na localidade, a quem encomendavam os
sermões. Mas escolhiam o homem que queriam ver
no púlpito.
A pregação era um dos momentos mais importantes. O pregador devia ser destro na oratória, escolher
as palavras certas para impressionar e persuadir.
“Médico de almas”, os pregadores recorriam com
frequência a metáforas para impressionar e, de forma
mais eficaz, aplicar o “remédio” aos “doentes”39.
Os gastos com essas cerimónias eram muitos,
mas quase nunca se mandou poupar ou se emitiram recados no sentido de se diminuir o brilho que
causava encanto. Bem pelo contrário, durante os

séculos XVII e XVIII assistiu-se a um investimento
crescente nas festas religiosas e nos momentos em
que essas confrarias se manifestavam no exterior.
Para a procissão era ainda necessário chamar os
penitentes. Esse desfile, bem como o do domingo de
Passos40 integravam flagelantes.
A integração de pessoas que se iam flagelando
ao longo da procissão, simbolizando o martírio, era
aplaudida pela igreja tridentina. Procurava-se redimir
os pecados dessa forma e reviver de maneira directa a
dor de Cristo. A flagelação foi corrente neste período e
tanto podia ocorrer na intimidade das celas, como nos
púlpitos, e ser presenciada pelos crentes. Martirizar o
corpo para salvar a alma era proclamado pelos agentes
da igreja católica, com o objectivo de demonstrar a
superioridade do espírito em relação ao corpo.
O espectáculo proporcionava não só efeitos visuais,
como objectivava a reprodução dos actos. O som das
matracas ouvia-se a uma distância considerável, recordando a todos os presentes e ausentes a necessidade
de se penitenciarem perante os pecados cometidos.
Na descrição que o cronista João Baptista de Castro
fez, em meados do século XVIII, da procissão da
Santa Casa de Lisboa, referiu-se41 às largas centenas
de homens e mulheres que se flagelavam nesse desfile.
Depois de terminar a procissão, as feridas dos
penitentes eram tratadas com vinho e/ou vinagre e
estes recebiam uma pequena refeição42.
A integração de flagelantes conferia relevo à
importância dada por essas confrarias à espiritualidade da Paixão.
As procissões adquiriram por todo o lado um
efeito cénico de relevo e eram marcadas pelo apelo
à sensibilidade.

Esses acontecimentos concorriam para engrandecer a fé e as práticas religiosas dos irmãos e devem
ser entendidos como manifestações de “comunicação inseparável entre assistência e caridade, auxílio
e penitência”43.
Essa procissão iniciava-se ao final da tarde e terminava pela noite dentro. No Porto, a procissão de
quinta-feira das Endoenças começava pelas cinco
horas da tarde, mas é sabido que em outras localidades tinha início um pouco mais tarde.
Na Misericórdia dessa cidade, o cortejo era aberto com a bandeira da irmandade, transportada por
um irmão nobre e ladeada por dois confrades com
tochas acesas. Esta era seguida por dois capelães que
cantavam a ladainha. Doze insígnias com a Paixão
de Cristo eram levadas por igual número de irmãos,
seis nobres e seis oficiais, indo em cada ilharga de
cada insígnia dois irmãos com tochas acesas. Mais
dois capelães acompanhavam esse segundo quadro
cantando a ladainha.
Os penitentes davam corpo ao desfile, mas os
crentes que não o integravam contribuíam para que
este se tornasse grandioso.
Todos os irmãos que não ocupassem nenhum
cargo na procissão desfilavam com círios acesos nas
mãos.
No final do cortejo ia a imagem do Cristo coroado de espinhos e à sua frente os capelães cantando
a ladainha. Seguia-se o escrivão e mais doze irmãos
e só depois vinha o provedor com a sua vara na
mão, acompanhado pelos restantes mesários. Todos
empunhavam tochas acesas. O cortejo era encerrado pela imagem de Cristo morto, ladeado por dois
irmãos com tochas acesas.
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Ao longo de toda a procissão caminhavam 12
irmãos com as suas varas na mão. Iam a “governar”
o desfile, ou seja, a colocarem ordem e a fazerem
com que esta se mantivesse. Esses desfiles nem sempre estavam imunes a desacatos e a distúrbios44.
Para que não faltasse luz, em certos lugares do itinerário eram acesos fogaréus. O cortejo saía da Santa
Casa, passava pela Sé e pelas igrejas de S. Francisco e
de S. Domingos e regressava à Santa Casa45.
Terminava já de noite. Aliás, algumas dessas confrarias estendiam essa realização até para além da
meia-noite.
Por fim, a “procissão dos ossos”. No dia de Todosos-Santos, as Misericórdias realizavam uma procissão
à forca para levantar e enterrar os ossos dos que padeciam por justiça. Por se tratar dos mais desprotegidos,
os irmãos tinham a obrigação estatutária de permanecer a essa cerimónia com os seus balandraus. Era
uma demonstração de empenho e de solidariedade,
colocando-se ao lado dos que padeciam, penando.
Depois de recolhidas, as ossadas eram colocadas em
uma tumba e transportadas até ao local de enterramento. Seguia-se uma missa pela alma dos padecentes.
Mesmo que não houvesse ossos para recolher,
algumas Santas Casas mantinham viva a tradição da
peregrinação e faziam-na anualmente46, cumprindo
o ritual.
Outros momentos de exposição ficaram marcados pela distribuição de esmolas. Todas as quartas
e domingos, depois da celebração da missa, eram
distribuídas esmolas aos pobres do “rol da porta”47.
Os mesários encarregavam-se de entregar no pátio
da Casa as esmolas, normalmente em pão e dinheiro.
Com excepção dos presos e entrevados, todos os res112
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tantes deviam assistir à missa e esperar no pátio que
os mesários chegassem para lhes entregar as esmolas.
Esses momentos em que as Misericórdias se
abriam de forma directa ao exterior, possibilitavam
contactos entre os confrades e uma “clientela” de
pobres já conhecida das instituições.
O que se passava no pátio podia em quase todas
as Misericórdias (sempre situadas no centro das
vilas e cidades) ser presenciado pelos transeuntes.
Nos séculos XVII e XVIII, as Misericórdias
transformaram-se em instituições barrocas e
passaram a distribuir esmolas a um grande número
de pobres na quinta-feira santa, no dia de FiéisDefuntos e no Natal48. A entrega dava lugar a um
espectáculo grandioso de desprendimento e auxílio
aos mais pobres. Essas manifestações festivas que
decorriam ao longo do ano, marcavam tempos
importantes do calendário litúrgico e destinavamse a ser observadas. Sempre às centenas ou aos
milhares, os pobres aguardavam pela sua vez para
serem contemplados.
Essas cerimónias conferiam visibilidade aos
irmãos e engrandeciam-nos em termos pessoais e
institucionais. Reforçavam a própria identidade e
capitalizavam autoridade em termos locais.
Movidos por pressupostos que assentavam na
piedade cristã, os confrades procediam a esses festivais de caridade, legitimando publicamente o seu
poder, ao mesmo tempo que engrandeciam a credibilidade institucional.
A realização de grandes manifestações, quer fossem festivas ou não, proporcionavam momentos de
sociabilidade, de reforço de identidade49 e mesmo de
promoção de memória colectiva50.

Mas a presença das Misericórdias em procissões não se confinava aos desfiles que promoviam.
Participavam também em cortejos processionais
realizados por outras confrarias, ordens religiosas,
sés, mitras e cabidos.
Marcavam presença assídua na procissão de quarta-feira de Cinzas, acto promovido pelas Ordens
Terceiras e iam também sempre que eram chamadas
em procissões que se faziam para rogar mudança de
tempo51.
Essas realizações, que apelavam à perenidade da
vida, agregavam muita gente e transformaram-se ao
longo do século XVIII na maior manifestação religiosa das Ordens Terceiras52.
Integravam também a procissão do Corpus Christi
e outras manifestações religiosas locais.
Nas procissões, a disposição das confrarias
obedecia a um esquema previamente pensado
que respeitava as precedências. As Santas Casas
participavam nesses actos, mas eram muito
ciosas do seu lugar, não o dispensando em caso
algum. O estabelecimento de precedências nas
procissões expressa a hierarquia social e cor-

poriza o lugar que cada um ocupava na ordem
estabelecida 53.
O poder das Misericórdias expressava-se nessas
manifestações de rua, tornando-as instrumentos
importantes do seu prestígio. Eram tanto mais
engrandecedores quanto elas os conseguiam controlar e os faziam decorrer segundo as suas vontades.
As saídas públicas, fossem ao pátio, à Sé, a outras
igrejas, ou a mosteiros, às aldeias ou a casas dos
pobres, contribuíam para fortalecer as relações com
o exterior e confirmar a política institucional em
curso. Destinavam-se a publicitar e legitimar as suas
práticas de caridade, fossem em favor da alma ou em
torno do corpo.
Conhecedoras da importância desses momentos,
as Misericórdias tudo faziam para prender a admiração dos crentes. Por essa razão, aproveitavam as
ocasiões de associação que promoviam ou em que
participavam para afirmar o seu poder, demonstrar
riqueza e capacidade organizadora e criar motivos
de admiração, deslumbramento e espectacularidade,
espelho dos contextos mental, social, cultural e político em que estavam inseridas.

Anexo 1
Rol da fabrica da sacristia da Misericórdia de Ponte de Lima, 1718
• Duas campainhas grandes e uma pequena
• Um coberta do sacrario vermelha e preta
• Um ornato da China de dalmaticas e vestimentas,
tres frontais de pano de estante branca e pequeno
e uma bolsa de corporais da mesma fabrica

• Um ornato de damasco roxo vestimentas e um
pano de estante grande e pequeno e capa de asperge, seis veos roxos em bom uso e tres ja uzados
• Veo de ombros tres vestimentas tres frontais com
duas bolsas de chamalote de lam roxa
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• Uma vestimenta de damasco vermelho com sua
bolsa e veo da mesma cor sua bolsa e vei da mesma
cor
• Uma vestimenta de damasquilho branco com
sanefas de veludo roco
• Uma vestimenta de felepequim branco
• Tres vestimentas e tres frontais de felepequim
vermelho
• Tres calices dourados com suas patenas
• Um veo de ombros de damasquilho vermelho e
amarelo
• Dois veos brancos que servem um no ornamento
da China
• Duas cortinas do sacrario
• Um pano de tela branco do sacrario
• Tres mosqueadores de tafetã com encaixes de
prata
• Tres frontais e tres veos de tafetã listado
• Tres frontais brancos de felepequim
• Tres vestimentas da mesma cor com suas bolsas
• Tres vestimentas de damasco brancas com bolsas
e dalmaticas
• Tres vestimentas de felepequim roxo com tres
frontais e bolsas
• Tres vestimentas de felepequim verde com tres
frontais e bolsas
• Dez toalhas do altar mor, sete de renda e tres para
a mesa da armação
• Treze toalhas dos altares colaterais
• Quinze capas
• Vinte e dois amitos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinte alvas, tres das festas
Treze cordoens
Quatro toalhas das maons
Tres sobrepelizes estando uma em cima
Doze toalhas do lavatorio
Um livro de Eusebio
Tres livros do quintal, cinco missais romanos e um
bracarense
Tres cadernos
Tres veos brancos de tafetã de Granada
Nove castiçais de prata
Tres pares de galhetas de estanho com seus pratos
Tres cortinas azuis dos altares
Tres estantes e uma grande das missas solenes
Dois lampadarios de prata
Tres pedras de ara
Um vaso de prata do sacrario e outro pequeno de
prata
Um vaso de estanho do lavatorio da comunhão
Um veo branco da custodia
Tres barretes
Tres colheres dos calices
Um veo com sua trena [sic] que serve no vaso do
sacrario
Quatro castiçais de ferro com aparadeiras de pau
Tres veos de tafetã branco
Tres veos verdes
Tres veos vermelhos
Umas cortinas pretas do oratorio e outras de tafetã
rosado
Uma colcha e nove brancais54.
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Veja-se Araújo, Maria Marta Lobo de, Rituais de caridade na
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13 Compromisso da Misericórdia de Lisboa, Lisboa, Pedro Gaesbeeck,
1619, pp. 48-49.
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Os compromissos da Santa Casa de Lisboa eram enviados a todas
as Misericórdias pelo rei, desde que pedidos.

3

Antigo vestuário de homem, largo com fraldão e abas.

4

Do compromisso da confraria da Santa Caza da Misericordia de
Lisboa fundada pela rainha D. Leonor de Lencastre, Caldas da
Rainha, Tipographia Caldense, 1929, p. 14.
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5
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Um tanque cheio de peixes:
mundialização de modelos
iconográficos e processos
criativos nas Minas Gerais
Alex Bohrer

Reinvenções de um Mundo Misturado
e o Barroco já é múltiplo na Europa, quanto
mais transplantado ao Novo Mundo. Aqui
a arte europeia vai ser digerida, moldada, reinventada para, finalmente, nascer da
regurgitação de nossas sociedades, híbridas e mestiças. Esse barroco híbrido e mestiçamente tropical
é a pista para entendermos nossa arte. É certo que,
‘se a solução brasileira é uma e a mexicana é outra,
teremos Barrocos e esses Barrocos discutem a essência
mesma do modelo a partir do que restou dos antigos
significados originais’, conforme ponderou Janice
Theodoro.1 O Barroco latino-americano é feito de
estilhaços advindos de diversas partes, reunidos em
nosso solo e relidos por artistas e encomendantes
locais.
O arrebatamento das formas barrocas e as prodigalidades dos seus motivos múltiplos propiciaram
ou facilitaram aglutinações e reinvenções: é assim
que no México se eleva uma arte mestiça, dialogan-

S

do com Espanha e ameríndios; no Peru temos, como
na arte mexicana, espaços nítidos de readaptações;
no Brasil encontramos resquício da produção africana impregnando criações coloniais etc. É com propriedade que podemos falar em barrocos ibéricos,
barrocos mexicanos, barrocos peruanos, barrocos
brasileiros e, até mesmo, em barrocos mineiros.
De certa forma cada fragmento barroco possui
sua especificidade e é passível de ser apreendido.
Porém, ao mesmo tempo que cada ‘caco barroco’
apresenta seu aporte idiossincrático, continua a
dialogar com as outras partes constitutivas. Para
entender essa última assertiva nos apoderemos da
analogia de Leibniz:
Cada porção de matéria pode ser concebida como
um jardim cheio de plantas e como um tanque
cheio de peixes. Mas cada ramo de planta, cada
membro do animal, cada gota de seus humores
também é como esse jardim ou esse tanque.2
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O Barroco é como um tanque cheio de peixes
e cada peixe, além de ser parte do aquário total, é
um universo em si. Cada peixe é único e singular,
todavia só existe em contato com os outros irmãos
e sob o arcabouço do grande tanque. Cada ‘barroco’,
ao mesmo tempo que tem seu sobrenome próprio
(mineiro, peruano, mexicano etc), faz parte de um
‘jardim planetário’. A pulsão ibérica fez nascer uma
arte particular e universal ao mesmo tempo e, neste
sentido, Hauser - ao perceber que o Barroco se aclimata, atende correntes diversas e se adapta a realidades sociais distintas - descortinou um caminho

eficaz de abordagem. Porém, não mais falamos de um
Barroco de matizes europeias e sim de uma criação de
cores mundiais e intercâmbios infindos, que erigiu,
em especial na América Latina, uma arte reapropriada, miscigenada e, antes de tudo, viva.
Em verdade, o Barroco se mostra indócil às teorias fechadas, não cabendo nos limites de uma só
doutrina. Para compreendê-lo, é necessário trilhar
o caminho do diálogo - tanto entre as conjeturas
explicativas, quanto entre os diversos fatores que
propiciaram, em múltiplos lugares, o nascimento de
uma ‘inventividade barroca’.

O Barroco Reinventado dos Mineiros
O surto arquitetônico minerador do setecentos
e oitocentos está repleto de diversas influências e,
por conseguinte, de soluções variáveis. Entre os
fatores decisivos no comportamento de nossa arte
estão: a procedência dos incursores e imigrantes
(futuros mecenas e artistas), o meio socioeconômico
propiciado nas Minas e o ambiente físico natural.
No somatório desses três condicionantes temos o
contexto que favoreceu o aparecimento de artifícios
criativos diversificados que emprestaram característica peculiar a determinadas edificações e regiões.
Longe da homogeneidade, o barroco mineiro é um
barroco de gradações, uma manifestação de cores
matizadas. Estamos em um território de fronteiras
porosas, abertas, influenciáveis e, por isso, perfeitamente adaptáveis.
Nossa arte foi tão moldada pelos empreendedores de outrora quanto a pedra-sabão foi pelo cinzel
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dos escultores. Não é de estranhar que a rocha
que melhor exemplificou a suposta novidade de
nossas criações seja uma pedra que tenha como
sobrenome “sabão”: a esteatita - mole, deformante,
adaptável - é analogia perfeita. A originalidade da
arte mineradora não reside em uma suposta autonomia das formas, mas, antes, nossa originalidade
subsiste na apropriação de uma formalidade plural e
alheia. Podemos falar que o barroco reinventado dos
mineiros esteve em relação contínua com tendências
internacionais, aqui aclimatadas e reacomodadas.
Do diálogo criativo desses diversos insumos nasceu
cada monumento e a feição de cada região. A característica principal de nossa arte é a constante adaptabilidade e, via de regra, a adoção não canônica de
linguagens compositivas europeias. Neste sentido
toda obra de arte é original mesmo tendo protótipos, influências e níveis de releitura.

“Um homem distinto é um homem misturado”,
escreveu Gruzinski, citando Montaigne.3 Essa frase
pode ser elevada a jargão de nosso enfoque: a arte
mineira não é original porque é única, sem precedentes; a arte mineira é original porque são várias,
porque é mistura - a nossa identidade reside na
miscelânea de formas readaptadas conforme uma
demanda localizada. A reinvenção é nosso atributo
principal. Quando Aleijadinho criava suas portadas, certamente dialogava com fontes europeias,
todavia, conforme negociação e restrições locais,
inventou algo novo (ainda que sintonizado aos
modismos internacionais). Quando Ataíde fazia
uso de uma gravura, fazia uso também de todo um
universo visual em processo de “planetarização”: nas
Gerais as gravuras eram (re)coloridas, (re)dimensionadas, (re)apreendidas, (re)interpretadas, (re)
locadas, enfim, (re)inventadas. A paleta colorida e
alegre de Ataíde é nosso ‘liquidificador tupiniquim’,
misturando, além de tintas, mundos; a pedra-sabão
de Aleijadinho é maleável e - como o atilamento
português aludido por Gilberto Freyre - por isso
mesmo adaptável e miscível.
É justamente do diálogo com Europa e seus modelos que novas realidades culturais se formaram gradualmente no cotidiano fragmentado d’aquém mar.

Nesse nível em que a permissividade criativa é a
tônica das encomendas, encontramos o que Afonso
Ávila chamou de tropicalidade do barroco: a arte
mineira engendra novas formas conforme um novo
gosto matizado. O arcabouço barroco, tão complexo
em todas as suas instâncias, vai nas Minas abraçar
diversos estilos, origens, gentes, objetos, modelos. É
nesse espaço aberto de releituras imagéticas variadas
que a cultura ibérica vai ser retomada e ‘negociada’: a
mentalidade lusa vai encontrar, na experiência fragmentária das áreas mineradoras, outras presenças
(como a negra) que irão produzir, século XVIII em
diante, uma realidade cultural díspar.
Nessa altura do nosso raciocínio, são bem-vindos
os questionamentos precisos de Lourival Gomes
Machado, que, já em 1956, se perguntava:
Haverá critério válido e operante para distinguir (...) o que é local do que é importado, o
que é tradição do que é originalidade, quando a
novidade plástica pode ser repercussão de algo
historicamente mais velho e quando a invenção
autônoma também envolve valores importados?4

Os exemplos a seguir podem responder ou tornar
mais audaz a indagação de Lourival.

Weigel e Bello: Negociação e Releitura
Sob o coro da Matriz de Nossa Senhora de Nazaré
de Cachoeira do Campo (Minas Gerais, Brasil)
estão representadas três interessantes passagens
bíblicas, potencializadoras de uma refinada leitura

iconográfica. À vista de quem entra, no vestíbulo,
se encontram os painéis: A Queda do Homem, A
Virgem Triunfante e A Expulsão do Paraíso - todos
executados entre as décadas de 1730 e 40.
Alex Boher
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Em 1944, Hanna Levy publicou na oitava Revista
do IPHAN seu texto clássico sobre fontes europeias
na pintura colonial brasileira. Entre seus muitos
achados (valiosos sempre) estava a localização do
impresso utilizado no nártex de Cachoeira. Trata-se
da Historiae celebriores veleris testamenti iconibus
representatae et ad excitandas bonas meditationes
selectis epigrammatibus exornatae in lucem datae à
Christophoro Weigelio. Noribergae 1712. Essa Bíblia,
com texto em latim e alemão e gravuras de Christoph
Weigel (que aparece no título com seu nome latinizado), serviu de modelo ao artista português Antônio
Rodrigues Bello, pintor do nártex em questão. Acerca
dessas gravuras, escreve a pesquisadora:
Entretanto, ninguém negará que as pinturas
de Manuel da Costa Ataíde possuem um valor
artístico e decorativo incontestável, ao passo que
as cenas copiadas da Bíblia de Weigel oferecem,
além do interesse puramente histórico, apenas
um certo “charme” de ingenuidade. 5

O foco principal do artigo eram as fontes que
Ataíde usou na confecção do barrado da capela-mor da Igreja de São Francisco de Assis em Ouro
Preto - e é com elas que a estudiosa compara as
obras de Cachoeira, diminuindo seu valor estético.
Ora, é a própria Hanna que admite que só conheceu as pinturas por fotografias em preto e branco,
não as vendo pessoalmente. Uma análise no local
lhe teria demonstrado intervenções posteriores e
superposições visíveis. Todavia, nosso nártex ainda
revela muito sobre a circulação de fontes, as relações
de encomenda e os processos criativos, merecendo
abordagem específica.
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Acima do batistério, do lado esquerdo de quem
entra (lado do Evangelho), encontra-se “A Queda do
Homem” (Foto 1). Em meio a alguns animais, estão
Adão, sentado, e Eva, em pé, segurando o pomo. A
serpente, enroscada na Árvore da Vida, esgueira sua
cabeça sobre Eva. Ao pé da cena está o texto latino
referente ao momento da Queda, do Pecado Original:6
Serpens in medio paradyso callidos Evam
Blanda suu pomo decipiti Eva virum
Pasteriastas lapsu primorum disce parentum
Insidiis nullum qui caret, esse locum.

A estampa de número 1 da Bíblia de Weigel serviu
de base para essa pintura (Foto 2). A paisagem gravada, muito mais elaborada e tropicalizada, é moldura
para o primeiro casal - que se encontra em posição
idêntica ao forro de Bello. O alongamento das figuras
humanas (talvez um resquício maneirista) também
foi respeitado na versão mineira. Nessa estampa,
animais bastante comuns aos olhos europeus (como
o leão, os serenos cervos, que matam sede à distância,
o gato e o dorminhoco cachorro) convivem com a
serpente (de desenho nitidamente influenciado pelas
cobras do novo mundo) e um elefante!
Comparemos a gravura com a pintura - o que o artista mineiro altera? A paisagem, tropicalizada na estampa, se simplifica no nártex: o elefante desaparece; a serpente toma ares menos realistas; o gato é transformado
em lebre; duas pombas aparecem no primeiro plano; o
cervo (que deixa de beber água) ganha um companheiro; ciprestes surgem nos últimos planos em detrimento
da vegetação de Weigel, mais densa; o leão assume ares
humanoides; um ramo cobre as nádegas de Eva (que
na gravura estão desnudas). São alterações importan-

tes que nos demonstram dois pormenores essenciais:
primeiro, o pudor em se representar um nu no forro da
igreja; segundo, a paisagem cachoeirense é menos tropical do que a estampa e toma formas mais ‘europeizadas’.
A que se deve atribuir essas mudanças? Às relações
encomendantes/produtor ocorridas durante a fatura
do forro.
No que concerne à ‘inversão paisagística’, várias
hipóteses podem ser levantadas, citemos uma delas:
a maior parte dos membros da Irmandade do
Santíssimo (comitente) era portuguesa e o próprio
Bello, também. Teria a saudade ou a lembrança do
Velho Mundo apagado do nártex a paisagem luxuriante e o elefante a favor de um nostálgico bosque
europeu?
Vamos à segunda representação - “A Expulsão do
Paraíso” - localizada no canto direito, lado Epístola.
Nela, com a mesma paisagem ‘descarregada’ da
anterior, Adão e Eva, cobertos com peles de animais,
saem do Paraíso. Eva olha para trás, Adão tampa
seu rosto. Acima do conjunto um anjo brande uma
espada de fogo. Abaixo, a inscrição reza:
Igneus Elysio sic Ângelus exputit horto
esse pares magno qui volvere Deo
lam pudor et nudis oculos reseravii egestas
quod sit uterque videt scit quoque quid sit homo.

A segunda estampa de Weigel, mais pungente e
exuberante, apresenta a mesma disposição. Além
da simplificação de fundo, Bello introduziu uma
alteração fundamental: ao contrário da gravura, o
casal está vestido com peles de animais e o seio de
Eva é coberto por uma longa mecha de cabelo - mais
uma vez o nítido pudor dos encomendantes e/ou

do artista. Neste caso, todavia, algo justificava esse
pudor. Certamente, no ato de encomenda e execução, o texto bíblico, fonte iconográfica primária, foi
levado em conta, como se depreende aqui:
E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher
túnicas de peles, e os vestiu. (...) o Senhor Deus,
pois, os lançou fora do Jardim do Éden, para
lavrar a terra de que fora tomado. E havendo
lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente
do Jardim do Éden, e uma espada inflamada
que andava ao redor, para guardar o caminho
da árvore da vida.7

Antes mesmo da túnica de peles confeccionadas
por Deus, o casal se descobriu nu no Jardim:
Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e coseram folhas de
figueira, e fizeram para si aventais.8

O casal expulso desnudo não é, por outro lado,
originalidade da gravura de Weigel, seguindo tradição iconográfica específica. A releitura cachoeirense, entretanto, se prende em pudor justificado no
texto bíblico.
Termina o tríptico (como painel central) a cena da
Virgem Maria sobre um crescente, um herege e uma
caveira. Observando esse arremate, percebemos quão
interessante foi a reapropriação de temas segundo
planos iconográficos locais. As pinturas de Bello passam uma mensagem específica: tudo principiou com
a perda da vida perfeita, paradisíaca, mas a Igreja, em
triunfo final, levará os fiéis para a apoteose eterna, para
a Jerusalém Celeste, vencendo a morte e as heresias.
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Cópia e Pudor
A pintura religiosa obedece a uma iconografia
precisa, rigidamente controlada pela Igreja pós-Tridentina. É assim que as “cópias” (e as cópias das
cópias) se multiplicaram. Tendo em vista essa circulação de motivos e artifícios, podemos estabelecer
uma interessante analogia entre Antônio Rodrigues
Bello e Peter Paul Rubens (1577-1640), pintor de
larga influência na arte católica.
Pode-se dizer que em arte nada se cria, tudo se
recria: mesmo artistas consagrados tinham como
pressuposto básico criativo o exercício da cópia
e da recriação imagética. Vejamos o caso de “A
Queda do Homem” de Rubens (1628-29), preservada no Museu do Prado, Madrid. Em tudo essa
obra é semelhante a uma outra ‘queda’, de Ticiano,
cronologicamente anterior (c.1550):9 a composição, movimento e colocação dos personagens; os
arvoredos; a serpente com dorso de criança etc.
A obra do artista italiano é nitidamente a fonte
iconográfica da pintura de Rubens. O que ele
(Rubens) reinventa, além da paleta mais barroca e
penumbrista e das formas mais rechonchudas tão
características do seu pincel? Dois detalhes, entre
outros, merecem ser analisados.
O primeiro diz respeito à presença do nu nas
obras. Ticiano esconde as genitálias (tanto de Adão
quanto de Eva) com galhos e ramos. Rubens, por
outro lado, esconde somente Eva.10 Sobre o pudor
que movia esses artistas e seus comitentes e sobre
a figuração erótica dessas pinturas, poderíamos
escrever trabalho específico, mas não é o caso aqui.
Salientamos estes pormenores por entender que

vários gostos moviam os anseios do mecenato e
que obras de culto poderiam ser transformadas em
objetos ‘eroticisados’ - ou trabalhadas de modo que
o pudor inibisse o excesso sensual das criações.
Uma outra alteração na versão de Rubens é muito
importante: a arara vermelha que repousa em um
galho, à esquerda. Essa arara, quiçá amazonense,
mostra uma nova apreensão das coisas: um universo
visual em contínuo processo de mundialização. Essa
mundialização - fruto de interesses econômicos, religiosos e políticos - foi captada pela paleta e criatividade de vários artistas. Assim é que animais, flora e gentes das quatro partes do mundo circularam no velho
continente, aguçando a curiosidade dos homens. Esta
circulação deu-se de duas formas: pelo trânsito físico
dos próprios (animais, plantas e pessoas) ou pela circularidade de gravuras e desenhos nos quais se representavam esses novos motivos. No caso específico da
arara, Rubens certamente teve um espécime às mãos,
tamanha a obediência às proporções e colorido.
Voltemos à Queda presente no nosso nártex.
Como já dito, a obra de Bello se assemelha demais
a um típico bosque europeu, enquanto a gravura de
Weigel tem uma paisagem mais ‘tropicalizada’. Por
que Bello retira o elefante da sua composição? Teria
este animal sido demais exótico aos olhos dos encomendantes? Teria sido considerado como um animal fantástico e/ou irreal? Por que, na composição
cachoeirense, a serpente se simplifica, tomando ares
arcaicos e de desenho infantil, enquanto na gravura
original ela se apresenta como uma típica serpente
tropical? Estas perguntas só são respondidas quando
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levamos em conta não o resultado criativo em si,
mas o processo criativo que envolveu artistas e mecenas. Esse processo, várias vezes pautado nas relações
de clientela e encomenda, sempre será linha mestra

para entendermos por que esta ou aquela gravura
foi utilizada, por que um determinado tema obteve
maior uso, ou por que certos pormenores foram
alterados, inseridos ou cortados.

Globalização Visual e Iconográfica
Em uma época antes da fotografia, da televisão
e da internet, coube às gravuras a primeiríssima
globalização visual da história humana. Os livros
ilustrados, cujos mais belos exemplares saíam dos
prelos de Antuérpia, popularizaram e intercambiaram imagens feitas em série, retratando paisagens,
cidades, gentes, animais, costumes, reproduzindo
obras de grandes artistas, difundindo fábulas, alegorias, comédias e, especialmente, divulgando a iconografia religiosa católica. Das tipografias, os livros
eram enviados a todas as partes do mundo. Esse
comércio planetário é bem ilustrado pela Tipografia
Plantiniana, que, através da monarquia espanhola,
possuía o monopólio de impressão de vários livros
religiosos.
Trento confirmou o uso das artes como veículo
instrutivo de catequese - nesse período de iletrados,
as imagens falavam por si só e divulgavam (dando
ênfase à autoridade católica) uma iconografia precisa, alvo, a partir da publicação, de devoção e deleite
piedoso.
Se os impressos foram elevados a suporte didático, também é verdade que foram utilizados para
burlar a vigília da Igreja. Tendo como base uma
obra de arte anterior ou uma gravura, o artista
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podia justificar o uso de determinados elementos
na sua própria criação. Isto é bem ilustrado por
um interessante exemplo italiano. Certa vez, Paolo
Veronese, por pintar diversos e díspares personagens em uma Santa Ceia de 1573, foi acusado de
perverter a iconografia original do episódio. Como
resolveu a situação? Transformou a Santa e Última
Ceia, que tinha uma iconografia muito mais específica, sedimentada e difundida, em uma Ceia em
Casa de Levy, pouco explorada pelos artistas de
então. O exemplo de Veronese é exponencial, se bem
que usado em sentido reverso: foi o desuso de uma
determinada tradição que o permitiu mudar-lhe às
pressas o tema, safando-se. Outros muitos artistas e
gravadores, entretanto, justificaram suas obras e trabalharam mais ‘tranquilos’ tendo fontes e modelos
iconográficos ao lado do cavalete, buril ou cinzel.
Como consequência dessa preocupação em
seguir tradições reconhecidas e permitidas e com o
alastramento mundial de gravuras impressas, várias
obras, em diferentes lugares do globo, irmanaram-se imageticamente. Mas, como esses impressos
foram apropriados nas Gerais? Existem pistas sobre
as leituras e bibliotecas de nossos artistas? Vejamos
dois casos.

Artistas Leitores:
O Exemplo de Ataíde e Carneiro
Manoel da Costa Ataíde, nosso proeminente pintor, deixou, ao morrer, cabedal considerável. Entre
os vários pertences figuram, todavia, somente três
livros:
Hum livro da Bíblia estampado pr
Hum Do segredo das Artes dous Tomos
Dicionário Francês pr

4$800
2$000
2$00011

O “livro da Bíblia estampado” tinha, sem dúvida,
especial valor entre os pintores mineiros. As estampas
serviam de inspiração: tanto para se acercar dos motivos iconográficos a serem usados em determinadas
cenas (conforme já salientado), quanto para “copiar”
as imagens, conforme pedido dos mecenas. Seria essa
bíblia aquela citada por Hanna Levy, em 1944, como
tendo várias gravuras das quais Ataíde se apropriou
para ornamentar a capela-mor de São Francisco de
Assis de Ouro Preto?12 É justo que o pintor, ao se
deparar com tema iconográfico tão específico e incomum na tradição criativa mineira (a vida de Abraão),
tenha feito uso de impressos. Seriam essas gravuras
apresentadas a ele pelos comitentes ou fariam parte
de um acervo particular, usado nos momentos de
criação e negociação da obra? Se as estampas usadas
em São Francisco fizessem parte desse repertório
particular, o livro inventariado podia ser a Histoire
Sacrée de la Providence et de la Conduite de Dieu
sur les Hommes, de Demarne - uma obra majestosa,
com várias reproduções de Rafael. Se tratar-se da
mesma bíblia, isto bem explicaria a existência, entre

os pertences do mestre, de um dicionário de francês.
Observe que a referida bíblia é um artefato luxuoso,
com mais de 500 gravuras (o que justificaria seu
valor elevado se comparado às outras obras). O certo,
todavia, é que, quando ornamentou-se as ilhargas da
capela-mor vilariquenha, os gravados de Demarne
atrelaram Ataíde à Rafael.
Outro artista colonial, conterrâneo de Ataíde,
também possuía impressos entre os bens inventariados post-morten. Francisco Xavier Carneiro tinha
livros sobre
(...) profecia de Izaias, Eva e Ave, as [ciências]
das sombras relativas ao desenho, Segredo necessário para as artes da pintura, Orthografia portuguesa vistos e avaliados pelos ditos louvados
em três mil reis com que se sae.13

Repare que Ataíde e Xavier Carneiro possuíam
provavelmente a mesma obra: o tal ‘segredo das artes’
era manuseado pelos dois contemporaneamente.14
Outro livro interessante na modesta biblioteca de
Xavier Carneiro é aquele das “sombras relativas ao
desenho”, o qual se pode identificar com precisão.
Trata-se certamente de uma obra de Dupain, traduzida do francês para o português em 1799 pelo
frei brasileiro José Mariano da Conceição Veloso:
Sciencia das sombras relativas ao desenho: obra necessaria a todos os que querem desenhar architectura civil
e militar, ou que se destinam à pintura. Duas outras
traduções de Conceição Veloso deviam interessar
os pintores: A Arte da Pintura, de C. A. do Fresnoy
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(1801) e O Grande livro dos Pintores, ou arte de pintura, considerada em todas as suas partes, e demonstrada por princípios, com reflexões sobre as obras d’alguns
bons mestres, e sobre as faltas que nelles se encontrão,
de Gerald Lairesse (1801).
Entre as obras de Xavier Carneiro havia ainda
uma ‘orthografia’ da língua portuguesa: não é curioso o fato de que, enquanto Ataíde se preocupava
com o francês, provavelmente para decifrar seus
livros, Carneiro se volte para o português? Será que

isto nos dá alguma pista acerca das leituras de um
e outro?
Outras várias obras sobre arte devem ter circulado nas Minas, todavia os inventários de nossos artistas são por demais imprecisos e os bens escassos.
Alguns livros, de caráter religioso e piedoso, porém,
chegaram até nossos dias em abundância, guardados
nas gavetas de velhas igrejas. Entre esses impressos
destacam-se os missais romanos, encontrados em
vultosa quantidade nas Minas.

Europa, Minas e os Missais
Identificamos 39 missais presentes nos arquivos
paroquiais de Nossa Senhora do Pilar (30 missais
remanescentes) e de Nossa Senhora da Conceição
de Ouro Preto (9 missais remanescentes). Para
facilitar a identificação dos missais e catalogá-los
conforme o interesse da pesquisa, atribuímos um
número a cada impresso constante nos inventários
paroquiais. Pôde-se perceber que alguns foram reeditados várias vezes; alguns circulando em períodos
diferentes, outros concomitantes.
Desse conjunto analisado de missais, dois se destacaram pela quantidade em que foram encontrados: os de número 34 e 37. Sobre o missal 34 tivemos
a oportunidade de escrever dois artigos anteriores,
nos quais ressaltamos a influência das gravuras deste
em várias criações artísticas mineiras.15
Cabem agora algumas palavras sobre o missal de
número 37. Esse missal foi um dos poucos encontrados na segunda metade do século XIX em que
as gravuras - seis no total - ainda apresentavam
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valor estético.16 À exceção das representações da
Anunciação e da Ascensão de Cristo - as quais não
conseguimos identificar os modelos com precisão
-, as quatro restantes são reproduções de obras de
artistas antigos, consagrados na época barroca. É
curioso que somente uma das ilustrações - a da
Anunciação - deixa transparecer um refinado gosto
contido, arrumado, clássico:17 em pleno século XIX
esse missal prima pelo movimento e ornato do
período então ultrapassado, dito ‘barroco’. Uma das
gravuras (a Natividade) se baseia em um quadro do
pintor e gravador holandês Abraham Bloemaerte
(1566-1651); as outras têm Rubens como fonte.
Analisemos cada gravado separadamente.
A paleta penumbrista de Bloemaerte concebeu a
citada Natividade (Foto 3) em 1612, dentro de uma
formalidade nitidamente barroca. A obra, hoje pertencente ao Museu do Louvre, é dominada, em primeiro plano, pelo Menino Jesus, tendo à sua direita
a Virgem e à sua esquerda, um pastor ajoelhado;

atrás, outro pastor, calvo e orante; ao chão, à frente
da composição, uma ovelha deitada, amarrada pelos
pés. Dominando o segundo plano, do lado esquerdo, há uma camponesa com chapéu, de pé, braços
estendidos, olhos voltados ao céu; à direita, uma
figura masculina, barbada, segurando um boi pelos
cornos. Nos planos subsequentes, perdem-se nas
sombras variados personagens. Nos céus, três anjos
adultos e um outro, infantil, volvem sua atenção à
terra. A gravura do missal (Foto 4) é em tudo semelhante à essa pintura, tendo pouquíssimas variantes.
Não sabemos o ano exato do gravado, porém sua
reprodução data de meados do século XIX.
As três gravuras rubensianas, são, na sequência,
Adoração dos Magos (Foto 6), Ressurreição (Foto
8) e Assunção da Virgem (Foto 10). A composição das ilustrações respeitou os variados detalhes
das pinturas flamengas originais, seja nas garbosas
silhuetas dos Magos, na primeira cena; no airoso
e musculoso Cristo ressurrecto, da segunda; ou
na barroca Virgem rumo ao céu, na terceira. No
caso da Adoração dos Magos (1626/29 - Foto 5)
e da Assunção da Virgem (1626), trata-se de telas
pertencentes hoje, respectivamente, ao Museu do
Louvre e à National Gallery of Art de Washington.18
A Ressurreição (1611/1612 - Foto 7) encontra-se em

uma igreja antuerpiana - a Vrouwekathedraal - e
faz parte de um tríptico. É extremante revelador o
uso das obras desse artista - radicado na Flandres
do século XVII - por impressores do século XIX,
atuantes na mesma região. As formas e o colorido
de Rubens tiveram longa persistência e influência,
fazendo com que impressos confeccionados em
outros modismos, tivessem, ao menos nos ornamentos, um ‘sopro barroco’. Em geral, no século XIX
os missais tenderão, cada vez mais, para confecções
simplificadas, de valor estético bastante reduzido e
de caráter mais didático. Não foi este, contudo, o
caso do Missal 37 (Fotos 4, 6, 8 e 10).
Quanto nos diz sobre a ‘planetarização visual’ a
presença de várias edições desses gravados nos arquivos paroquiais mineiros? Mesmo findo o barroco nas
Gerais, religiosos, artistas e devotos tinham, para seu
vislumbre, gravuras de fatura barroca, confeccionadas na distante Flandres. Isto explicaria, em parte, a
longeva pulsão artística e desdobramentos ulteriores
do chamado barroco mineiro: esgotado o surto principal na segunda década do século XIX, aqui e acolá
despontarão, ainda, modos e artistas “à antiga” - saudosistas e arcaizantes, expoentes de uma tradição
local? Ou leitores visuais de impressos, estes sim, com
ilustrações antigas? Os dois, cremos.

A Título de Conclusão
Na verdade, não é possível se falar em conclusão desse tipo de assunto em que as abordagens se
multiplicam ad infinitum. Velhos estudos devem ser
relidos sob novos prismas e novos exemplos devem

ser rastreados por olhares mais “globalizados”. O
essencial é salientar que o barroco mineiro foi uma
manifestação de diálogo contínuo, de cores universais - diálogo que laçou encomendantes, artistas e
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públicos, redes de clientela regionais e internacionais, tipógrafos e gravadores, objetos e seres em
trânsito frenético, motivos iconográficos em ziguezague mundial.

A arara que repousou no atelier de Rubens ou o
elefante que Bello esqueceu são pistas desse diálogo,
que ora se fez local, ora se fez global.
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Os símbolos reais na caligrafia de
Manoel de Andrade de Figueiredo
Márcia Almada1

Apresentação
mbora a escrita tenha assumido a preponderância na transmissão e preservação de
informações e ideias durante a época moderna, a comunicação oral e a visual ainda mantiveram sua importância. Nos livros, os frontispícios
eram o local privilegiado para a afirmação de uma
mensagem a partir da visualidade, mas algumas obras
faziam uso de imagens conjugadas a textos, como foi o
caso de Nova Escola para aprender a ler, escrever e contar, de Manoel de Andrade de Figueiredo, publicada
em Lisboa em 1722 na Oficina de Bernardo da Costa
de Carvalho. O autor foi um homem das artes liberais,
exímio calígrafo, educador de filhos de fidalgos, tendo
construído uma boa rede de relacionamentos na sociedade de corte lisboeta. Conquistou o patrocínio real
para a publicação de sua obra e, assim, não se furtou
a divulgar e defender a ação civilizadora levada a cabo

E

por D. João V, pautada na educação moral, no desenvolvimento das ciências, na renovação intelectual e na
internacionalização da cultura.
Os poemas laudatórios em homenagem ao autor
destacam sua importância para o fortalecimento da
intelectualidade portuguesa. Manoel de Andrade de
Figueiredo reforçou o vínculo com o mecenato régio
em diversas partes de sua obra, especialmente na
dedicatória, na imagem do frontispício e nos textos
para cópia acompanhados de elementos decorativos
simbólicos. Desta forma, foi um propagador da política joanina e dos símbolos da casa real de Bragança,
entre eles o dragão, a coroa real e a águia, assim
como outras imagens representativas do poder real
absolutista, como o Sol, a Lua e os cavaleiros armados, desenhados pelo autor em volteios caligráficos
para emoldurar os textos moralizantes.
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Escrita, oralidade e visualidade
Durante a Era Moderna, a escrita progressivamente assumiu um papel de preponderância no
registro e divulgação de informações, conhecimentos e ideias. No século XVI, passou a ser difundida
como a origem de todas as ciências,2 a “alma do
mundo”, como dizia Calderón de la Barca em um
poema laudatório ao calígrafo espanhol José de
Casanova,3 reproduzindo um discurso que se generalizava entre os poetas. Muitos mestres dedicados
ao ensino da escrita afirmavam que um indivíduo
que não conhecesse as letras não poderia se realizar
como um “homem perfeito”. Já as linguagens visual
e oral passaram a ser consideradas como instáveis e
pouco confiáveis: na América portuguesa do setecentos, por exemplo, uma informação transmitida
oralmente poderia ser considerada não oficial, até
que um relato escrito, na forma de correspondência,
ofício, despacho ou gazeta, viesse a confirmá-la.4
Ainda assim, como afirma Fernando Bouza
Álvarez, na Idade Moderna as três formas de comunicação – a oral, a icônico-visual e a escrita – ainda
conviviam e contavam com sistemas próprios de
ensino e compreensão. Mesmo que assimetricamente,
estavam presentes em todos os estratos sociais, entre
alfabetizados e analfabetos. A cultura da elite letrada
tornou a escrita seu veículo prioritário, mas fazia uso
da oralidade e da visualidade: de uma, se apoiava
nos preceitos da retórica e de outra, da emblemática.
O autor lembra que muitos nobres e clérigos eram
analfabetos e, portanto, não se integravam no grupo
minoritário da elite letrada. Da mesma forma, existiam pessoas alfabetizadas nas outras camadas sociais.
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A priorização da escrita como forma de registro do
conhecimento, no entender do autor, não deixou de
ser uma forma de dominação da elite letrada sobre o
restante da população, pois somente ela poderia escolher livremente entre as três formas de comunicação.5
Por outro lado, os grupos de iletrados se inseriam
na lógica administrativa pautada na palavra escrita
das mais diversas formas, especialmente através dos
mediadores da escrita, homens que se dedicavam
a escrever ou passar a limpo, “na forma do estilo”,
petições, documentos pessoais, e até mesmo libelos
panfletários. Esses profissionais eram os secretários
e os “escrivães de ocasião”, que prestavam serviços
a seus senhores ou ao público interessado.6 Através
da ação desses sujeitos, a dicotomia entre letrados e
iletrados poderia ser superada; mulheres e homens
iletrados sabiam o poder da palavra escrita e faziam
uso de recursos escriturários para superar situações
excludentes. De uma forma individual ou coletiva,
sabiam, quando necessário e desejável, articular-se
com esse mundo distante através dos mediadores
da escrita que, como tradutores, agiam como uma
ponte que ligava mundos aparentemente irreconciliáveis e criava oportunidades de circulação, crescimento e articulação social.7
Alguns outros aspectos podem ser lembrados
para compreender a relação entre escrita, oralidade
e visualidade na Era Moderna. Em primeiro lugar, na
aprendizagem de qualquer ofício ou saber, fazia-se
uso de regras mnemônicas e do domínio da “arte da
memória”, que tinha como método a repetição oral
e o uso de imagens para fixação das informações.8

Em segundo lugar, havia uma forte presença da
oralidade na palavra escrita, o que resultava em
uma “ortografia pluriforme”, conforme afirma Rita
Marquilhas.9 Os temas, informações ou conhecimento que se propagavam sob a forma escrita
poderiam assimilar um discurso que podia mesmo
ter se iniciado na oralidade, assumindo uma nova
dimensão quando fixado em um suporte da escrita
e que, no entanto, voltava a ganhar sonoridade
quando retornava ao campo da oralidade através
das leituras coletivas em voz alta. Por último, devem
ser destacadas as características artísticas do período, cuja valorização do excesso de informações,
contraposições e tensões conferia ao discurso visual
a força da persuasão: a decoração das igrejas e capelas fazia o homem imergir em um mundo místico,
absorvido sensorialmente; as esculturas religiosas,
em suas formas densas e dramáticas, faziam os fiéis
se aproximarem dos exemplos de vida e sofrimento
dos seus santos de devoção; as festas públicas e as
procissões, com a exuberância da decoração, procuravam materializar e visualizar a riqueza dos reinos
temporal e espiritual; a ornamentação de manuscritos e a difusão de frontispícios gravados ou pintados
faziam da imagem um texto legível, enquanto o
texto se enriquecia de ornamentos visuais.10
A relação entre visualidade e textualidade pode ser
percebida no relato da festa do Triunfo Eucarístico
publicada por Simão Ferreira Machado em 1734. O
autor, em suas palavras finais, declarou:
Deste modo celebraram esta tão grande solenidade os moradores da paroquia do Ouro Preto
desta Vila, ficando sempre inteligível aos juízos
para o verdadeiro conceito da magnificência, a

grande diferença, que vai do conhecimento da
vista à compreensão das palavras, ou na voz
da fama ou na maior individuação da escrita;
e mais sendo muitas miúdas particularidades
necessárias para o agradável concurso e ornato,
ao referido aparato de toda a ordem da solenidade, que devem ser suposição do discurso, não
prolixidade da escrita.11

Ao terminar sua descrição textual detalhada das
celebrações ocorridas em Vila Rica em 1733 para o
translado do Santíssimo Sacramento da Capela de
Nossa Senhora do Rosário para a Matriz de Nossa
Senhora do Pilar, finda a reforma deste templo, o autor
é esclarecedor quanto à importância da visualidade
dos diferentes desfiles alegóricos que compuseram a
festa para apreensão do “discurso” neles imbuídos. Ao
transformar em palavras escritas – para memória da
posteridade – os aspectos sonoros e visuais da festa,
composta de “muitas miúdas particularidades”, o
autor percebe a diferença entre as potencialidades da
visualidade e as da leitura (individual ou de oitiva) na
apreensão do “verdadeiro conceito da magnificência”.
Por suas palavras, subentende-se que o discurso da
visualidade – cenas, personagens e mesmo inscrições
textuais nas bandeiras – era assimilado pela maioria dos presentes, pensamento defendido por João
Adolfo Hansen,12 que afirma que os discursos orais
ou visuais eram perfeitamente compreensíveis por
letrados e iletrados quando se partilhava um repertório comum formado por “lugares-comuns” que se
repetiam entre os autores.
Em seu relato, Simão Ferreira Machado procurou descrever todos os elementos alegóricos que
compuseram os desfiles, detalhando os personagens
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a um nível que é possível, hoje, visualizar as cores,
texturas e movimentos das vestimentas e adornos.
Júnia Ferreira Furtado afirma que, “ao insistir na
confiabilidade de suas descrições, Simão Machado
contrariava a retórica barroca da festa, cujo objetivo
era ludibriar, enganar o espectador, ao afirmar que

uma verdade pré-estabelecida se antepunha: a realidade da natureza.”13 Ao que parece, o autor tinha
noção das diferentes potencialidades das linguagens
visual, oral e textual para a comunicação simbólica
estabelecida, em diferentes níveis, entre os partícipes daquela comunidade.

Manoel de Andrade de Figueiredo na era de D. João V
A imagem era fundamental no discurso seiscentista e setecentista, pois se fazia uso de um léxico
que possibilitava a exploração de sentidos e de uma
poética na qual o valor da imaginação subjetiva era
essencial no entendimento do mundo.14 Também
na ordenação visual da escrita não se fugia dessa
perspectiva. Segundo Ana Hatherly, no século XVII
europeu havia uma atenção profunda e contínua
à visualidade do texto; enquanto o autor usava o
aspecto gráfico como ideia, o leitor era “remetido
para a ‘forma em si’ como veículo significativo”.15
Os labirintos, acrósticos e anagramas se tornaram
de uso muito difundido no período e representam a
síntese dessa relação entre palavra e imagem, sendo
um desafio à capacidade do leitor em decifrar os
códigos ali existentes. Nos documentos administrativos, o design da mancha gráfica e a disposição
das informações apresentavam, à primeira vista,
as funções, tipologia, destinatário e emissor;16 nos
documentos solenes, a ornamentação através da
pintura e de volteios caligráficos era usada como
elementos de distinção e particularização.17
A escrita é arte gráfica e arte da palavra, conforme
afirma Rufino Blanco y Sanches.18 Na Era Moderna,
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manteve-se a prática medieval de ornamentar textos
impressos e manuscritos com vinhetas, capitulares e
bordaduras. A imprensa contribuiu para a manutenção da produção de manuscritos na medida em que
foi um veículo para difundir ensinamentos e modelos, normatizando regras de design e cortesia através
dos manuais de instrução. Nesse cenário se inscreve
a publicação de Manoel de Andrade de Figueiredo,
Nova Escola para aprender a ler, escrever e contar,
publicada em 1722 sob proteção e privilégio reais.
Manoel de Andrade de Figueiredo nasceu por
volta de 1670 e faleceu em 1735 em Lisboa. Nasceu
no Brasil, filho do então Governador da Capitania
do Espírito Santo. À época da publicação de Nova
Escola (...), lecionava para as casas dos “principais
senhores, e [para a] primeira fidalguia desta Corte
de ambos os sexos”.19 Dentre o seu círculo de relacionamentos, que puderam ser traçados a partir dos
poemas laudatórios, encontram-se altos funcionários da casa real, eclesiásticos, artistas e poetas.
Afinado com a ideia de crescimento da nação
vinculada ao desenvolvimento das ciências, Andrade
dedicou sua obra a D. João V, ele próprio bom
conhecedor da arte da caligrafia. Entendia que o

ensino da palavra escrita consistia em fator fundamental para o progresso do reino, tanto no campo
literário quanto no político, religioso ou mecânico.
O progresso, segundo os letrados que se intitulavam iluministas, estaria pautado em uma educação
moral – civil e religiosa – voltada para uma ação
civilizadora, tendo em vista a organização harmoniosa da sociedade e a promoção do bem comum.20
Compreende-se, portanto, o grande número de
textos de caráter moralizante que eram usados como
modelos para traslados no aprendizado da escrita.
Andrade mostrava-se, assim, inserido nos processos
de renovação intelectual e de internacionalização
cultural vividos em Portugal, promovidos e incentivados por D. João V.
Segundo Júnia Ferreira Furtado,21 nesse momento
havia uma dependência significativa dos homens de
letras ao mecenato régio. Ao rei estava destinada a
distribuição das graças e mercês pelo conhecimento
intelectual e artístico produzido localmente, que
deveria proporcionar o progresso e o engrandecimento da nação, em suas relações internas e internacionais, vinculando a modernização da cultura ao
serviço do Estado. Tal concepção do conhecimento
estava de acordo com a dos demais letrados europeus do início do século XVIII. Andrade não fugia
desse discurso e relacionava o ensino da arte da
escrita à difusão das “relevantes virtudes e heroicas
ações de V. Majestade Real”,22 em nome do qual se
centrava o engrandecimento de Portugal.
O autor usava uma linguagem acessível e possuía
um método bem estruturado; apresentou exemplos
visuais referenciados em 45 gravuras a buril, que
abordavam desde a marcação de pautas, as primeiras

lições de tracejados e ligamentos até os modelos de
letras para cópias e desenhos caligráficos rebuscados
para frontispícios, capitulares e vinhetas. A obra de
Andrade surgiu para suprir uma lacuna no mercado
editorial porque, como se sabe, não houve edições
desse tipo de obra em língua portuguesa durante
todo o século XVII. Dada as instruções pedagógicas
que fornecia aos mestres, bem como os alertas aos
pais na escolha dos professores de seus filhos, dá-se
a entender que poderia ser usada em aulas públicas
ou particulares. Mas não se pode desconsiderar que
os modelos de capitulares adornadas que mostrava
sequencialmente denotavam a intenção de incluir
em seu público aqueles escrivães já capacitados,
interessados no aperfeiçoamento de suas fórmulas
de trabalho.
Suas referências intelectuais são variadas. Em
relação à visualidade da letra, seus principais
modelos são o calígrafo holandês Jan van de Velde
e o espanhol Pedro Diaz Morante. Em termos
de metodologia de ensino da escrita, tem como
referência a obra de José de Casanova. Já quanto
à educação moral, religiosa e política, faz citações a Leônidas, Aristóteles, Santo Agostinho, São
Gregório e Cícero. Os textos de caráter moralizante, acompanhados de construções visuais de
conteúdo simbólico, são pautados em provérbios
populares e obras publicadas de autores portugueses e estrangeiros.
Uma das referências mais importantes foi
Abecedário real e a régia instrução de príncipes
lusitanos, publicado pelo dominicano Frei João dos
Prazeres em 1692,23 do qual Andrade retirou passagens para compor seus textos. O livro foi elaborado
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tendo em vista a formação do jovem príncipe D.
João nas artes do governo, sob os princípios morais
católicos. São 63 discursos políticos, construídos a
partir da memória dos reis portugueses, dispostos
como um dicionário no qual, em cada letra do alfabeto, são expostos e discutidos conceitos concernentes aos objetivos propostos. Segundo Geraldo
Coelho Dias, “Fr. João dos Prazeres aplicou no
Abecedário a arte simbólica das palavras agrupadas em tríades conceituosas segundo as letras do

alfabeto. Cada letra dava-lhe aso para apresentar
três adjetivos qualificativos das virtudes requeridas
no Príncipe.”24 Frei João dos Prazeres fez uso da
literatura emblemática, explorando a associação de
ideias e valores com figuras mitológicas, animais
e astros celestes. Esses ensinamentos, apesar de
destinados ao príncipe, circularam como obra
impressa nas mãos de nobres, letrados e mestres de
meninos, fazendo com que as suas ideias fizessem
parte de um saber partilhado.

As imagens caligráficas e a representação do poder real na
obra de Andrade
Para identificação dos signos de representação
do poder real da era de D. João V, foram usados
como fontes a heráldica, o relato da festa do Triunfo
Eucarístico, de Simão Ferreira Machado, e a obra
Abecedário Real e a Régia Instrução de príncipes
lusitanos, de Frei João dos Prazeres. Sobre heráldica,
os artigos de Miguel Metelo de Seixas25 fornecem
bons argumentos para compreender a vinculação de
certos elementos que compõem as armas e divisas
de reinos, reis e príncipes com o conteúdo emblemático e propagação da imagem do poder do rei
em todos os seus domínios territoriais. A festa do
Triunfo Eucarístico e seu relato textual já foram
explorados por vários autores, sob os mais diversos
aspectos. Uma das abordagens que fundamentou
as análises que se seguem diz respeito à associação
entre o governo temporal e espiritual nas monarquias portuguesas e o uso comum de determinados
atributos simbólicos para representação do rei e de
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Cristo. Apoiada nessas ideias, foi possível extrair do
relato de Simão Ferreira Machado outras figurações
do poder real, como a associação com as qualidades de Júpiter. Já no Abecedário Real, de Frei João
dos Prazeres, encontra-se o conteúdo filosófico-moral no qual Andrade se fiou para elaboração
de seus textos visuais. Assim, o contexto intelectual dos exemplos do mestre calígrafo pôde ser
compreendido, facilitando a análise da complexa
construção de texto e imagem e trazendo à luz
alguns de seus sentidos implícitos.
Os elementos representativos da imagem do rei
identificados em Nova Escola (...) foram: o Sol, a
Lua, o Santíssimo Sacramento, a águia, o dragão, a
coroa e os cavaleiros paramentados.
a) O Sol e a Lua
A festa do Triunfo Eucarístico, segundo Maria
Paula Couto Paes, foi uma das inúmeras ocasiões em

que o poder e a soberania do Estado português se
expressaram por meio de uma solenidade de caráter
religioso, uma maneira de “reafirmar os mecanismos simbólicos de evidenciação de seu poder”.26
A crença de que a Coroa portuguesa estava destinada
a propagar o cristianismo entre os povos pagãos
surgiu, segundo a autora, desde o reinado de D. João
III. Para os coetâneos, o Triunfo Eucarístico poderia
ser compreendido como uma expressão do poder
real, um triunfo da nação portuguesa sobre os infiéis
e também sobre os colonos. Segundo a historiadora,
uma das associações simbólicas mais incisivas era a
de fazer uma analogia entre D. João V e o Santíssimo
Sacramento, protagonista daquela festa, através da
representação do Sol, usado para simbolizar tanto o
poder religioso quanto o temporal. Ambos eram os
responsáveis por iluminar todas as pessoas, indistintamente, como uma proteção contra as trevas e os
perigos. Esta ideia foi proclamada por Frei João dos
Prazeres repetidas vezes, defendendo as qualidades
de onipresença, prevalência sobre os demais astros
e planetas e distribuição igualitária e permanente de
seus benefícios:
Feliz o Príncipe, que semelhante ao Sol, com
a mesma luz aparece no Horizonte, se vê no
Ocidente; & no mesmo tempo em que dá luz a
terra, resplandece no Céu.
Honorífico para com todos é o Sol; & com utilidade própria; porque se não repartira de sua luz
com as estrelas, não o seguirão Astros luminosos. Acredita-se a si mesmo, quem enobrece aos
mais, & sem comparação os Príncipes; porque os
Signos celestes logram a preferência, conforme a

nobreza das partes sobre que dominam.
A moderação dos Príncipes, é como a produção
do Sol, que enriquece a todo o mundo, & faz
estimada a virtude de suas influências, não
favorecendo só a hum Reino, nem empenhando
no giro de seu Império toda a atividade de sua
potência.
A presença dos Príncipes deve imitar a assistência do Sol, que repartido as importâncias
de seus influxos pela diversidade dos tempos de
que se compõem o ano, uns meses se avezinha,
outros se aparta; uns se humana, & outros se
entroniza.27

Em uma de suas instruções, Frei João dos Prazeres
contrapõe o Sol e a Lua, sendo o primeiro astro
símbolo do poder espiritual e o outro do poder
temporal. São dois poderes complementares, como
o dia e a noite. O discurso propagado é o de que o
poder espiritual do rei é concedido por Deus através
da Igreja, assim como a luz da Lua provém da luz
do Sol. Desta forma, como “senhor de uma e outra
espada”, é necessário ao rei justo o respeito às autoridades eclesiásticas, a isenção nos julgamentos e a
piedade sobre seus súditos. Diz Prazeres:
Igualmente ornou Deus o firmamento do Céu,
que o de sua Igreja: no do Céu colocou o Sol,
que presidisse ao dia, & a Lua à noite: no de
sua Igreja constituiu ao Sumo Pontífice, Sol,
que governasse a luz do espirito; & ao Príncipe
Católico, Lua, que regesse as sombras do governo
temporal. A Lua, recebe do Sol a claridade; & o
Príncipe, da mão do Sumo Pontífice os poderes:
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este, como Vigário de Cristo, é Senhor de uma, &
outra espada: da Eclesiástica, com isenção; & da
secular, com respeito, porque demitiu de si o uso
dela para em tudo mostrar piedoso, & sobre todos
eminente: em tudo Sol, em cometendo a Júpiter a
expedição dos raios, reservou para si o domínio
sobre a jurisdição de Júpiter.28

Parte desta passagem é reproduzida e ornamentada caligraficamente por Manoel de Andrade de
Figueiredo (FIG. 1). O texto, cuidadosamente caligrafado, é emoldurado por uma complexa imagem
formada por volteios caligráficos. No alto, apresenta-se a Tiara Papal, ladeada por duas chaves, fazendo
correspondência à Igreja católica instituída por São
Pedro. Dois anjos, postos de cada lado da moldura,
dirigem seu olhar para o texto e apontam o dedo para
figuras do Sol e da Lua, postas de cada lado da Tiara
Papal, indicando que os poderes representados por
esses astros emanam de Deus. Abaixo da moldura
aparece a coroa real, sustentada por dois anjos,
levando ao entendimento de que o poder temporal
deve ser sustentado pelo espiritual. A disposição
desses elementos simbólicos é feita de tal modo que
se percebe um sentido de unidade.
Assim, compreende-se por que o Sol e a Lua podem
ser associados tanto ao poder espiritual quanto ao
temporal.29 No texto de Prazeres e na imagem de
Andrade, a duplicidade está claramente exposta e
é expressão da convergência dos dois poderes nas
monarquias modernas. “A teoria do poder divido
dos reis, que era a principal base de sustentação do
poder monárquico na Era Moderna, fazia do rei o
principal representante de Deus na terra e seu poder
nele se originava”.30 Na simbologia desses dois astros,
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as ideias principais são a iluminação sobre as trevas
e a ignorância, a onipresença e equilíbrio, qualidades desejáveis tanto às autoridades civis quanto às
eclesiásticas.
b) O Corpo de Cristo como o corpo do rei
A representação do rei como Sol, na monarquia
portuguesa, é diferente da concepção dada pela
monarquia francesa. Se nesta a ligação se referenciava na mitologia clássica e associava Luís XIV a
Apolo, “ao rei português interessava muito mais se
apresentar como um herói beato”,31 propagador da
fé católica. Daí essa associação entre o corpo do
rei e o corpo de Cristo na exposição do Santíssimo
Sacramento na festa do Triunfo Eucarístico. Essa
analogia pode ser induzida no frontispício na obra
de Manoel de Andrade de Figueiredo (FIG. 2). A
parte principal dessa imagem ocupa dois terços
da página e apresenta, no plano celeste (indicado
pela presença de nuvens), o escudo coroado das
armas de Portugal ladeado por dois anjos adultos.
No terço inferior da imagem aparece representada
a cidade de Lisboa, com destaque para o Paço da
Ribeira, complexo arquitetônico que englobava a
residência real e variadas atividades administrativas, políticas, comerciais, navais e militares; era
o centro político e comercial do reino português,
vivenciado sob a égide de D. João V. A forma como
a imagem foi construída – dois anjos sustentando
as armas do reino português encimadas pela coroa
real – faz lembrar uma representação do Santíssimo
Sacramento comum nos impressos e manuscritos,
na qual o ostensório que guarda o corpo de Cristo é
adorado por dois anjos adultos (FIG. 3).

Figura 1 – O Sol e a Lua. Fonte: FIGUEIREDO, Manoel. Nova Escola para
aprender a ler escrever e contar, gravura 20. Biblioteca Nacional de
Portugal, http://purl.pt/107.

Figura 2 – Os anjos e as armas reais. Fonte: FIGUEIREDO, Manoel. Nova
Escola para aprender a ler escrever e contar, Frontispício. Biblioteca
Nacional de Portugal, http://purl.pt/107.

Márcia Almada

145

Figura 3 – Adoração do Santíssimo. Fonte: Compromisso & Estatutos
dos Irmãos Escravos do Santíssimo Sacramento da Villa das Alcáçovas,
Biblioteca Nacional de Portugal, Reservados, IL 229.
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Figura 4 – Dragões. Fonte: FIGUEIREDO, Manoel. Nova Escola para
aprender a ler escrever e contar, gravura 23. Biblioteca Nacional de
Portugal, http://purl.pt/107.

c) Dragão
O dragão é um elemento heráldico utilizado desde
o século XVI por diversos reis de Portugal. Aparece
no Livro da Nobreza e da Perfeição das Armas dos
reis cristãos e nobres linhagens dos reinos e senhorios
de Portugal,32 iniciado no governo de D. Manuel e
finalizado por António Godinho, escrivão da Câmara
de D. João III. Após a Restauração (1640), foi associado também à Casa de Bragança, que formou a
quarta dinastia portuguesa. A imagem do dragão
português derrotando o Leão de Castela era uma
metáfora da guerra contra a Espanha e foi propagada
através de gravuras avulsas ou em livros. Na obra
Lusitania Liberata, escrita pelo jurista António de
Sousa Macedo e publicada em Londres no ano de
1645 em defesa da dinastia de Bragança, todas as
gravuras contêm um conteúdo simbólico muito forte,
em defesa do retorno à soberania de Portugal. No que
tange à figura heráldica portuguesa, a representação
do dragão aparece em quatro das treze gravuras.
Segundo Lílian Pestre Almeida, o dragão guarda a
simbologia do guardião, mesmo que algumas vezes
apareça como sua feição demoníaca. Conforme relata
a historiadora, na heráldica o dragão tem origem
oriental, sendo um animal híbrido composto por
partes do leão, do pássaro, de um réptil e do morcego.
“Animal simbólico dos Bragança, o dragão aparecerá
aqui na sua ambivalência: terrestre-aquático e celeste;
princípio ao mesmo tempo activo e elã espiritual,
guardião ctónico e regente acima dos astros”.33
O dragão aparece na obra de Manuel de Andrade
de Figueiredo na gravura de número 23 (FIG. 4),
como vinheta caligráfica de uma página que apresenta um texto para cópia:

Nenhum gosto, que se origina dos vícios, tem
duração; e todos os que produz (sic) a virtude
permanecem para sempre: estes nos ornam de
glória, quando os outros nos enchem de confusão, e por isso se deve por grande cuidado em
que os vícios morram primeiro, que nós para que
as virtudes nos acompanhem na sepultura, com
as quais podemos esperar tudo, e sem elas tudo
devemos temer.

d) Cavaleiros paramentados, Júpiter e a águia
O gosto pelo fausto e ostentação como expressões
visuais do poder demandava não só a sua materialização no momento da festa, mas também a sua
propagação a partir de relatos escritos34 e representações visuais. As manifestações públicas com luxuosos elementos decorativos “funcionavam como
uma forma de acesso do homem à grandeza do
rei”.35 A descrição das figuras alegóricas que desfilaram no Triunfo Eucarístico é tão detalhada que é
possível formar uma imagem mental de suas vestes
e adornos. À parte os elementos característicos de
cada personagem, muitos vinham vestidos como
cavaleiros reais. Por um lado, esses personagens
representavam a soberania e o poderio militar do
reino, com a função de segurança das instituições
e defesa e expansão dos territórios monárquicos;
por outro, expunham publicamente os paramentos
e as armas vinculadas ao cerimonial que envolve as
relações cortesãs, tão cheias de formalidades. Eram
presenças obrigatórias nas festas régias e religiosas,
compondo parte representativa da complexa estrutura simbólica que envolvia o poder monárquico.
A figura de Júpiter, por exemplo, na descrição
de Simão Ferreira Machado36, tinha um turbante
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Figura 5 – Cavaleiro e a bandeira. Fonte: FIGUEIREDO, Manoel. Nova
Escola para aprender a ler escrever e contar, gravura sem número.
Biblioteca Nacional de Portugal, http://purl.pt/107.
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Figura 6 – Cavaleiros e Águias. Fonte: FIGUEIREDO, Manoel. Nova
Escola para aprender a ler escrever e contar, gravura 24. Biblioteca
Nacional de Portugal, http://purl.pt/107.

coberto de ouro e diamantes, arrematado com uma
joia de diamantes finalizada em raios, como uma
estrela. Da parte posterior desse turbante saía um
penacho de plumas azuis e brancas, arrematado em
sua base por outra joia de diamantes. A veste do
peito era presa por um cinto com fivela de ouro e
diamantes e dele pendiam franjas de prata. A veste
mourisca que cobria o peito, como uma capa curta,
era feita de tecido leve em azul e ouro. A parte inferior era composta por três saiotes, dois do mesmo
tecido e cores da capa e o do meio na cor prata e
azul, todos guarnecidos com franjas de ouro sobre
calções de seda azul com ramos cor de ouro; calçava
botas de marroquim vermelho e franjas de prata e
várias peças de diamantes; levava na mão direita um
cetro de ouro com raios e na esquerda um escudo
dourado com a sua marca.
Na obra de Andrade, há cavaleiros representados
na gravura que abre a série de pranchas gravadas
e nas de número 19, 21, 24. Todas as figuras usam
um turbante (ou elmo) com plumagens e portam
vestes como a descrita acima: o peito coberto por
tecidos decorados, cinto com ou sem franjas, saiotes e botas curtas ou longas. A rica ornamentação
é representada por profusos volteios caligráficos. A
primeira gravura (FIG. 5) abre a série de estampas
que trazem explicações visuais sobre os diversos
tipos de letras ensinados e os modelos ornamentais
e textos edificantes para cópia do Tratado Segundo.
Além dos elementos descritos para caracterização
de Júpiter, o cavaleiro ainda veste uma capa, há uma
trombeta em sua cintura e porta uma bandeira, cuja
haste é finamente trabalhada, com as inscrições “O
exercício, e Louvor das Letras que o mundo aclama

tem na nobreza o melhor berço, a que ilustra a
fama, por mais sagrado esplendor”. O seu turbante
ou elmo tem um bico de pássaro. O cavalo está
empinado e olha altivo para o espectador. Também
o animal tem plumas sobre a cabeça e o peitoril e
a manta sob a sela são de tecido fino e bordado. A
rédea é terminada em uma borla, que poderia ser
de fios bordados de ouro ou prata. Essa figura, com
presença da bandeira, da inscrição e da trombeta
(atributo da Fama), é apropriada para a abertura de
uma série de imagens e textos que procuram perpetuar a imagem da sabedoria e da escrita associadas
à fama e à nobreza.
Na gravura de número 24 (FIG.6), dois cavaleiros ricamente paramentados como os demais
portam uma bandeira cujo bastão poderia ser como
aqueles feitos de prata usados na festa do Triunfo
Eucarístico, devido aos detalhes ornamentais apresentados no desenho caligráfico. Além dos dois
cavaleiros, são quatro águias que aparecem na
imagem que emoldura o texto, estando as duas de
cima em pleno voo e as duas de baixo tendo sob
suas presas uma figura com face de mascarão e patas
com garras. O texto reverencia a Encarnação, Paixão
e Eucaristia na vida de Cristo e a propagação da fé
cristã após seu sacrifício pela humanidade.
Na gravura de número 21 (FIG. 7), duas figuras
simétricas fazem moldura para um texto central que
dá mérito aos enfrentamentos de perigos nas guerras, necessárias à expansão territorial dos impérios e
monarquias. Os dois cavaleiros dirigem o olhar para
outra moldura cujo texto enaltece a boa caligrafia e
a ortografia. Uma terceira moldura, abaixo, também
apresenta uma passagem que enaltece a escrita
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Figura 7 – Cavaleiros, lanças e escudos. Fonte: FIGUEIREDO, Manoel.
Nova Escola para aprender a ler escrever e contar, gravura 21.
Biblioteca Nacional de Portugal, http://purl.pt/107.
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Figura 8 – Cavaleiros, armas e Coroa. FIGUEIREDO, Manoel. Nova
Escola para aprender a ler escrever e contar, gravura 19. Biblioteca
Nacional de Portugal, http://purl.pt/107.

como veículo de preservação da memória e glorificação dos fatos. Ambos portam lança e escudo, que
apresenta a imagem de uma figura que se assemelha
à representação mais comum de Júpiter: homem
adulto com cabeleiras, barba e bigode encaracolados e fartos. Ainda nas quinas inferiores aparece a
cabeça de um pássaro, cuja penugem da cabeça e
bicos o faz se assemelhar a uma águia.
Na gravura 19 (FIG. 8), dois cavaleiros igualmente com turbante com plumas, com armaduras
com franjas, portam lanças e têm uma espada na
cintura. Encima a imagem uma coroa aberta com
quatro florões visíveis (de duque ou conde) e na base
um desenho caligráfico apresenta dois mascarões
nas quinas. O texto emoldurado por essa imagem é
uma passagem do Abecedário Real de Frei João dos
Prazeres:
A majestade das armas, distingue a soberania
dos Príncipes, da subordinação dos vassalos;
dilata os reinos, com o braço dos súditos; pacifica o povo, com o terror das armas; & resguarda
o cetro, com o temor dos inimigos: sendo o exercício das armas, como as carrancas da nuvem,
que aparecendo no céu, obriga ao Piloto a recolher as velas, receoso da tempestade.37

A presença das armas, de Júpiter (Zeus, na
mitologia grega) e da águia, que é um de seus atributos, leva a crer que as ideias que perpassam as
imagens das gravuras 19, 21 e 24 é o controle do
reino por meio dos artifícios bélicos e a necessária
firmeza para controlar os vassalos, para a proteção
e expansão do reino e para a propagação do cristianismo. Isso se faz através das armas, mas também

do conhecimento, das letras e das ciências. Como
afirmavam tantos teóricos, era por meio da pena e
da espada que os homens se tornavam respeitados.38
A astúcia e a estratégia resultantes da união das
artes da escrita e da guerra são representadas pela
águia. Em seus ensinamentos, Frei João dos Prazeres
utiliza essa ave metaforicamente, algumas vezes
com sentido negativo, outras com senso positivo.
A águia, segundo ele, é ave capaz de voos grandiosos
e extensos e é conhecida por sua força intimidadora, audácia, soberania e altivez. Mas também é
associada à soberba, à vaidade e ao desprezo pelos
demais. A figura da águia aparece ainda em Andrade
nas gravuras 14, 15 e 16, em ornamentos de letras
caudais.
e) Coroa
A coroa é o adorno com o signo da dignidade e
da distinção. Caracteriza sobretudo a realeza, mas
também distingue membros da nobreza titulada,
como arquiduque, barão, conde, duque e visconde.
São distintas as coroas de imperador, rei e de príncipe. Esta é uma coroa fechada com quatro diademas preenchidos por pérolas, que se fecham no alto.
A coroa real tem oito florões e oito diademas cobertos por pérolas, que se fecham no alto e são encimados, no centro, por um orbe e uma cruz. A coroa
imperial tem a forma parecida com a mitra papal, é
guarnecida com pedras preciosas, tem oito florões
rodeando um barrete sustentado por diademas de
ouro com pérolas e é arrematada no centro por um
orbe com cruz. 39 Na obra de Manoel de Andrade de
Figueiredo, a coroa aparece no frontispício e gravuras 19 e 20 (FIG. 1, 2 e 8).
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Na iconografia cristã, a coroa também é símbolo
da elevação, da iluminação e da vitória escatológica e transcendente.40 É também da virgindade,
do martírio e da dignidade imperial ou real. Como
símbolo de sua consagração e imortalidade, Nossa
Senhora recebe dos anjos, após sua Assunção, uma
coroa, que pode ser aberta ou fechada. Este elemento
frequentemente aparece como atributo em diversas invocações da Virgem: Carmo, Apresentação,

Rosário, Pilar, Mãe dos Homens, Fátima, Aparecida.
Embora a coroa esteja frequentemente associada à
reverência ao rei, ela, assim como o Sol e a Lua, pode
igualmente significar um atributo da fé cristã. Por
esse motivo, nem sempre a análise de significados das
imagens é uma tarefa imediata. Por se tratar de representações místicas, a confluência das atribuições dos
poderes espiritual e temporal na figura do rei deixa
margens para a dubiedade das interpretações.
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POESIA DO BARROCO

Haroldo de Campos

literatura brasileira não teve uma origem
pontual, datável em termos de formação
ou etapas evolutivas, desde um início
bruxuleante, até um momento de maturação, de culminação sazonária. A metáfora orgânica,
biológica, tão ao gosto da historiografia literária oitocentista, das histórias da literatura orientadas pela
ideia de emancipação nacional, costuma ser invocada
para chancelar esse modo diacrônico, linear-evolutivo, de descrição; porém, não pode constituir-se em
modelo único, nem naquele por definição dotado de
maior pertinência hermenêutica, tanto no caso brasileiro como – por extensão – no da literatura e cultura
iberoamericanas em geral.
Tenho sustentado que a literatura brasileira não
teve in-fância (in-fante, do lat.; in-fans, “o que não
fala”). Nunca foi afásica. Nasceu adulta, como certos
heróis mitológicos, expressando-se em uma linguagem regida por um código universal: o Barroco. Um
código extremamente elaborado, com sobrevivências tardomedievais e resquícios renascentistas (no
caso brasileiro, herança do maneirismo de Camões,

A

aliás estilisticamente influente em Góngora, figura
exponencial do Barroco espanhol). Articular-se
como diferença em relação a essa panóplia de
universalia, eis o nosso “emergir” como literatura.
Não uma questão substancialista, de origem, mas
um problema de vertigem: de “salto vertiginoso”
(Ursprung, para dizer como Walter Benjamin) no
cenário ecumênico do Barroco. A produção da diferença brasileira, no caso, é modal, não ontológica:
não se põe no nível de entificação progressiva de
uma “alma” ou “espírito” (como quer a historiografia
baseada no critério político de autonomia nacional, filiada ao projeto teleológico dos “patriarcas”
oitocentistas da disciplina – Gervinus, De Sanctis,
Lanson – assim denominados por H. R. Jauss,
mas, sim, naquele de explorar o código de possíveis universal, de modo a nele inscrever a sigla da
singularidade.
Mário Faustino, poeta e crítico dos melhores da minha geração, precocemente desaparecido,
deixou registrada a seguinte opinião sobre os inícios
da poesia brasileira (não uma fase preliminar,
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engatinhante, de aprendizado, mas já um momento
de plenitude artesanal): “É surpreendente, frisamos
uma vez mais, o alto nível técnico com que principiou a poesia no Brasil, em todas as suas correntes”.
Nosso maior poeta barroco é o baiano Gregório
de Mattos e Guerra (1636 - 1695), contemporâneo
do colombiano Hernando Domínguez Camargo
(1606 - 1659), da mexicana Sor Juana Ines de la
Cruz (1651- 1695), do andaluz-peruano Juan del
Valle y Caviedes (1645- 1698?). Era um praticante
virtuosista, seja da poesia lírica, seja da poesia religiosa, seja da sátira por vezes laivada de erotismo
escatológico. Nesta última modalidade, que lhe
valeu o cognome “Boca do Inferno”, está plenamente
a gosto, criticando desabusadamente os costumes
da época (a ponto de converter-se em um verdadeiro “jornal” da Colônia, como quer Segismundo
Spina, e servir de fonte preciosa à pesquisa histórica,
segundo registra Stuart B. Schwarz). Sua linguagem
híbrida, repassada de castelhanismos aportuguesados, de coloquialismos, de vocábulos extraídos das
línguas indígenas e de africanismos, uma “língua
trans-étnica” (Alfredo Margarido), é, em si própria,
uma forma diferenciada de exercício do código, fato
que levou a estudiosa russa Ina Terterian a equiparar
Gregório aos melhores poetas do período. Veja-se
o soneto “Aos principais da Bahia chamados os
Caramurus”, um dos mais típicos da miscigenação
lexical promovida pelo poeta baiano: “Há coisa
como ver um Paiaiá / Mui prezado de ser Caramuru,
/ Descendente do sangue de tatu / Cujo torpe idioma
é Cobepá?...”. Curioso assinalar que a sátira gregoriana teve, em pleno Romantismo, um seguidor
notável: o poeta negro, também baiano, Luiz Gama
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(1830 - 1882), autor de A Bodarrada, violento libelo
antiescravista, repassado de corrosiva comicidade.
Também importante é Manoel Botelho de Oliveira
(1636 - 1711), outro baiano, cujo livro, Música
do Parnaso (1705), foi o primeiro de um poeta
brasileiro a ser estampado. Trata-se de um poeta
plurilingue, escrevendo em português, castelhano,
italiano e latim, influenciado pelos espanhóis e
Camões, mas também por Tasso e Marino. Exímio
artesão, um dos seus melhores trabalhos é a silva
a Ilha da Maré, elogiada pela crítica e historiadora
italiana Luciana Stegagno Picchio e pelo poeta João
Cabral de Melo Neto; este a considera um poema
“simplesmente maravilhoso”. Seu início: “Jaz em
oblíqua forma e prolongada / A terra de maré toda
cercada / De Netuno, que tendo o amor constante,
/ Lhe dá muitos abraços por amante, / E botandolhe os braços dentro dela / A pretende gozar, por
ser mui bela», – permite um interessante cotejo –
(guardadas as proporções, mas sublinhado o comum
encantamento, expresso em termos eróticos, pelas
terras do Novo Mundo) – entre a cartografia gozosa
do poeta baiano e a contida neste excerto do célebre
poema de John Donne (1572 - 1631) “Elegie: Going
to bed”: “License my roaving hands and let them
go, / Behind, before, above, between, below. / O my
America! My new-found-land...”.
O Barroco, por um certo ângulo de visada, pode
ser considerado uma constante formal da sensibilidade brasileira, percorrendo, através de mutações
e variações epocais, o nosso espaço cultural. No
campo das artes plásticas, isto fica bastante claro,
quando um Sartre vê similitudes entre a arquitetura
do Aleijadinho e o construtivismo curvilíneo de

Niemeyer; quando a crítica moderna detecta traços
expressionistas nas esculturas de madeira que encenam, em Congonhas, os passos da paixão.
Em poesia, algo de semelhante se passa. Antonio
Candido, cuja visão “formativa” é, para efeitos brasileiros, uma repristinação e uma atualização crítica
do projeto oitocentista que homologa literatura e
nação (visão que, entre nós, começou a ganhar vulto
no Romantismo), excluiu o Barroco da Formação da
Literatura Brasileira, sua obra capital de 1959, por
entendê-lo, antes, como simples “manifestação literária”, prévia à organização sistemática das nossas
letras (privilegiando, assim, o momento Romântico
preludiado pelo Arcadismo). Porém, em um outro
momento e seguindo outro enfoque do problema,
no ensaio “Literatura de Dois Gumes” (1968),
deixou de lado o critério de sucessividade linear-evolutiva, para adotar uma visada que eu chamaria
“oximoresca”; nesta, o que releva é a depreensão do
“sentimento dos contrários”, ou seja, o empenho
de ver em cada tendência a componente oposta,
de modo a apreender a realidade de maneira mais
dinâmica. Desse ponto de vista, a ideia de literatura
“integrada” (essencial na Formação) deixa o proscênio, e acaba prevalecendo, em seu lugar, um modo
de operar crítico-historiográfico através do jogo das
oposições, maneira que, por mais dinâmica, é - nas
palavras de A. Candido - “mais dialética”. O “estilo
barroco” passa, então, a ser percebido como característico de uma “linguagem providencial” que, pelo
“senso dos extremos e das oposições” (por sua capacidade de adequar-se à “realidade insólita ou desconhecida”), teria sido capaz de gerar “modalidades
tão tenazes de expressão, que apesar da passagem

das modas literárias, muito delas permaneceu como
algo congenial ao país”.
De fato, o ideal romântico de uma literatura
harmoniosamente “integrada”, só pode ser sustentado com a exclusão ou a minimização do contraste
barroco. No Brasil, como hoje parece incontroverso,
o “estilo barroco”, desbordando do marco seiscentista, atravessa o espaço literário, impregnando
fortemente o Arcadismo mineiro, em algumas de
suas mais altas produções, os sonetos de Cláudio
Manoel da Costa (1729 - 1789) e de Alvarenga
Peixoto (1744 - 1792).
Assim, longe de ser apenas um prelúdio ao
Romantismo, com o contributo específico de dotá-lo de moderação neoclássica, o certo é que o nosso
Arcadismo setecentista, em uma parte significativa
de seu legado, não deixou de ser uma câmara de eco
do Barroco.
Mas podemos levar a questão mais adiante. No
chamado Pré-Romantismo, também o Barroco
imprimiu sua marca transepocal, roborada pelo
“maneirismo” (uma espécie de “conceitismo” pré-barroquista) camoniano. É em figuras marginais
(onde, segundo Adorno, “busca refúgio o que há
de vivo na tradição”), em autores “inclassificáveis”,
cuja contribuição excede os parâmetros de compreensão do tempo, que isso se revela mais nitidamente. Odorico Mendes (1799 - 1864), humanista
maranhense, tradutor radical de Virgílio e Homero,
é um caso exemplar. Manejando soberanamente
a língua, com uma fartura inaudita de cultismos
léxicos (neologismos muitos deles) e sintáticos,
procurou latinizar e grecizar o português em suas
recriações virgilianas e homéricas; essas produções
Haroldo de campos
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“estranhantes” foram consideradas “monstruosas”
e “macarrônicas” pelo patriarca de nossa crítica
oitocentista, Sílvio Romero (juízo ainda hoje perfilhado por certos estudiosos desfamiliarizados com
respeito às modernas teorias da tradução). Odorico,
pela coerência, magnitude e arrojo do seu trabalho,
merece ser estimado entre nós como, na Inglaterra,
Chapman; na Itália, Monti; ou, na Alemanha, Voss
(este último, autor também de traduções “estranhantes” da Ilíada e da Odisseia, cuja linguagem
grecizante acusa a sobrevivência do gosto barroco).
Traços barroquizantes projetaram-se, a seguir, no
Romantismo, exatamente naquele mais excêntrico
e subversivo, o do maranhense Joaquim de Sousa
Andrade, Sousândrade (1833 - 1902), poeta, douto,
helenista de raiz odoricana, o mais inovador de
nossos autores do período. Seu O Guesa, longo
poema em XIII Cantos, manifesta, em extensas
passagens, além da presença de Camões, o impacto
da exuberância plástico-sonora do “cultismo”.
Também no Simbolismo se podem encontrar ecos da
“tenaz modalidade de expressão” (A. Candido) que
é, entre nós, o estilo do seiscentos. Basta citar, nesse
sentido, o soneto “Escravocratas” do poeta negro
catarinense, Cruz e Sousa (1861 - 1898), pontífice
do movimento, que nele verbera os beneficiários e
defensores do escravismo, por meio de uma linguagem “estrepitosa”, que se autoproclama “gongórica”:
“Eu quero em rude verso altivo adamastórico, /
vermelho, colossal, d’estrépito, gongórico, / castrar-vos como um touro – ouvindovos urrar!”.
Outro caso marcante é o do paraibano Augusto dos
Anjos (1884 - 1907), simbolista atípico, que desenvolveu uma linguagem singularíssima, caracterizada
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pelo emprego encantatório, quase glossolálico, de
termos científicos. Anatol Rosenfeld comparou-o
ao expressionista Gottfried Benn, dando a ambos
como cultores de uma “poesia de necrotério” caracterizada por uma “metafórica grotesca marinista”.
Mas, também, pode-se vê-lo como um representante
sui-generis do “barroquismo cientificista”: “Vem do
encéfalo absconso que a constringe, / Chega em
seguida às cordas da laringe, / Tísica, tênue, mínima,
raquítica... / Quebra a força centrípeta que a amarra,
/ Mas, de repente, e quase morta, esbarra, / No
molambo da língua paralítica” (Do soneto A Ideia).
Na prosa, se dela fôssemos tratar, (e teríamos
então que remontar ao lusobrasileiro Pe. Vieira,
-”Imperador da Língua Portuguesa” (F. Pessoa))
- o paralelo que se impõe é com a linguagem
conturbada de Euclides da Cunha (1866- 1909),
de Os Sertões (1902), que tem sido caracterizada
exatamente como “barroco científico” (designação
procedente para A. Bosi, “se em barroco visualizarmos... um conflito interior que se quer resolver pela
aparência, pelo jogo de antíteses, pelo martelar dos
sinônimos ou pelo paroxismo do clímax”). Apenas
para dar um fecho a este excurso, referirei que Raul
Pompéia (1863- 1895), autor de O Ateneu (1888),
por razão diferente – a plasticidade do seu estilo
recarregado de símiles e translações metafóricas,
que se projetam, inclusive, no plano do grotesco foi visto por Mário de Andrade como “inconscientemente (...) a última e derradeiramente legítima
expressão do Barroco entre nós”. Um autor que teria
alcançado “com a palavra a beleza estridente dos
ouros da Santo Antônio carioca ou da São Francisco
baiana”. Só em um ponto Mário equivocou-se: na

fixação do termo ad quem do porvir brasileiro do
barroquismo. Bastaria dar um salto à atualidade
e mencionar o Grande Sertão: Veredas (1956) de
Guimarães Rosa, que está para nossas letras como
o Paradiso (1966) do cubano Lezama Lima para as
hispano-americanas.
Voltando ao nosso tema preferencial – a poesia – e
à questão da pervivência de traços estilísticos barrocos entre nós – seria suficiente indicar (exemplificativa, não exaustivamente) três nomes. O alagoano
Jorge de Lima (1895- 1953), autor do longo poema
Invenção de Orfeu (1952), manifestamente neobarroco, em cuja dicção ecoa o legado camoniano,
mas, também, não por casualidade, o de Odorico
Mendes tradutor “macarrônico”; o pernambucano
João Cabral de Melo Neto (n. 1920), admirador
confesso de Donne, de Góngora e de Quevedo, cuja
poesia construtivista, considerada de certo ângulo, e
em determinadas composições, revela-se propensa à
combinatória permutativa “engenhosa” e, em particular, ao wit dos poetas “metafísicos” ingleses (Não
esquecer que o Bach “matemático”, das fugas e dos
contrapontos, era um músico barroco...); o mineiro
Afonso Ávila (n. 1928), um dos nossos maiores
especialistas nos séculos XVII e XVIII, cuja poesia

partilha da mesma atração pela vertigem do lúdico
(veja-se, por exemplo, Cantaria Barroca, 1975).
Parte extremamente relevante da produção literária brasileira contemporânea pode ser encarada-como a hispano-americana de Lezama Lima, Severo
Sarduy ou León de Greiff (ou ainda, especificamente
na prosa, de Carpentier, García Marques, Carlos
Fuentes, Cabrera Infante) – sob a ótica do Neobarroco.
Não por mera coincidência, Oswald de Andrade, por
um lado, e Lezama Lima, por outro, fizeram ambos o
elogio desse estilo. Oswald, em A Marcha das Utopias
(1953), referindo-se ao Barroco americano como
“estilo utópico”, “das descobertas” que resgataram a
Europa do seu “egocentrismo ptolomaico”; Lezama
(La Expresión Americana, 1957), propondo-se ler a
história como uma sucessão de “eras imaginárias”,
repensáveis por uma “memória espermática” apta a
estabelecer “conexões surpreendentes”, ao impulso
de uma “causalidade retrospectiva” ou “analógica”;
dentro dessa concepção não linear da história, o
Barroco ibero-americano representaria uma “arte
da contraconquista”, um estilo “plenário”, corrosivamente definido como uma “grande lepra criadora”
(por oposição a um Barroco europeu já “degenerescente”, de mera “acumulação sem tensão”).

Haroldo de Campos, 1999.
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A retórica barroca do Modernismo
brasileiro: o recurso visual
da azulejaria na Igreja de São
Francisco de Assis na Pampulha
Rafael Alves Pinto Junior

or meio deste trabalho, pretende-se estudar o recurso visual constituído pela azulejaria na Igreja de São Francisco de Assis
na Pampulha, buscando entender como
ela participou da realização da ambiência do espaço
construído, concretizou as exigências psicológicas e
artísticas dos ambientes e contribuiu para a singularização desta arquitetura.
Esta abordagem pode parecer uma simplificação
da arquitetura aos elementos puramente visuais.
Entretanto, o reconhecimento da prevalência do efeito
visual não se constitui num reducionismo de abordagem, mas foi sim um objetivo perseguido com afinco
na arquitetura deste período. A primeira percepção
de um espaço arquitetônico é quase sempre visual, e a
ressonância imediata das forças presentes nas formas
visuais acompanha toda percepção, sendo espacialmente decisiva na experiência estética.
Entender as obras de azulejaria como desempenhando um papel destacado no espaço onde se

P

inserem não implica em reduzir os demais aspectos
do edifício à sua visualidade, mas antes, reconhecer
o objetivo de sua utilização. Se assim não fosse, as
consequências teriam sido outras, e a azulejaria não
teria influenciado tão notadamente as produções
subsequentes à Pampulha.
Na fachada, o painel de azulejos é o elemento que
obviamente mais se destaca, e podemos dizer que ele
é o elemento mais fortemente associados à imagem
do edifício. O espaço plástico-pictórico da obra de
Portinari foi o recurso decorativo usado no espaço
construído modernista.
De todos os elementos advindos da arquitetura
colonial selecionados por Costa, o emprego decorativo proporcionado pela azulejaria parece ter
sido o recurso que mais profundamente marcou a
produção arquitetônica da década de 1930 e 1940.
Entendido como elemento responsável por sublinhar os ambientes onde se insere a azulejaria, o
emprego desta representou a recuperação da idéia
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de uma ornamentação inserida numa ótica essencialmente moderna.
Portinari executou para a Igreja, além dos diversos afrescos importantes no interior, vários azulejos;
mas naturalmente que, de todos eles, o tour de force
seria reservado ao painel frontal com a imagem do
santo que dá nome à igreja.
Conforme a correspondência de Portinari nos
mostra, ele participou desde o início de sua concepção. Em 14 de outubro de 1943, escreve à Niemeyer
e envia orçamento para realização das obras da
Igreja da Pampulha. Diz preferir tratar com ele,
Oscar, do que com a Prefeitura1. Em dezembro,
escreve para Juscelino Kubitschek, dizendo que os
desenhos para os azulejos estavam concluídos e ao
inteiro dispor2.
Diferentemente do que acontecera no Palácio
Capanema, podemos ver que os azulejos da Pampulha
sofreram uma interferência direta do contratante.
Temendo chocar a Cúria de Belo Horizonte, o arquiteto pede a retirada dos lobos presentes no estudo
inicial e sugere a colocação de algo que remetesse à
represa. Escrevendo à Portinari em janeiro de 19453,
Niemeyer diz que:
Caro Portinari,
Recebi o croqui dos azulejos. Estive em B. Horizonte
e conversei com o Juscelino. Ele gostou muito dos
croquis e pediu que lhe escrevesse adiantando a
maior urgência possível no desenho definitivo para
ele poder providenciar a execução com o Rossi.
A idéia do prefeito é inaugurar a igreja ainda em
Dezembro e seria preciso correr muito para ter nessa
data tudo em ordem. Ele pediu-me também para

consultar você sobre a possibilidade de fazer uma
pequena modificação nos azulejos. Ele queria evitar
os lobos que lhe pareceram muito grandes e iriam
chocar o arcebispo.
Ele gostaria se você pudesse aproveitar faixas por
exemplo, ele acha que teria uma certa ligação
com a localização da Igreja na beira da represa.
Eu coloquei então que o croqui será um ponto de
partida e que transmitirei a você o pensamento dele
para que organizasse o desenho final. Assim você
pode preparar o desenho de execução como achar
conveniente. Quanto aos painéis já mandei cal e
estou aguardando os croquis. Eu pela minha parte,
peço também a você enviar com urgência possível o
desenho dos azulejos pois a execução será demorada
e estou nervoso para ver a fachada revestida.

Pelo que podemos ver na composição final,
Portinari acata as sugestões, e é possível perceber
que a interferência de Niemeyer apenas reforça a
hipótese de que, ao menos no âmbito estritamente
visual, o painel de azulejos deveria remeter ao
ambiente onde o edifício se insere, um recurso estritamente retórico. Enquanto autônomo, o espaço
arquitetônico recorre a esse artifício como elemento
de afirmação visual.
Entendidos como sequência da produção
dos azulejos do Ministério, os azulejos da Igreja da
Pampulha se estruturam no mesmo padrão de azul e
branco que se lastreava na nossa azulejaria colonial.
Para o programa de um edifício religioso, esta
adoção era ainda a mais natural. Conforme Santos
(1959), o século XVII em Portugal - caracterizado
pelos azulejos em policromia - cede lugar ao azul e
branco que iria predominar nas grandes composições setecentistas (ver Ilustração II). Até a primeira
Rafael Alves Pinto Junior
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metade do século XVIII, influenciado pelas porcelanas chinesas oriundas do intercâmbio comercial
em Goa e, principalmente, Cantão, a azulejaria
portuguesa passou por um forte período azul e
branco, que apesar da simplicidade monocromática,
fez com que surgissem verdadeiros prodígios decorativos. Os mais importantes painéis decorativos
que vieram para o Brasil datam deste período. Essa
produção atingiria seu esplendor durante a reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755. Nesse
período, inicia-se uma variada produção rococó
com a presença de elementos arquitetônicos nos
azulejos joaninos, como enquadramentos para figuração religiosa ou profana, em formas naturalistas,
de gosto Regência. Em 1737, chegam, de Portugal,
os magníficos painéis da capela mor do Convento de
São Francisco, na Bahia, o mais vasto repositório de
azulejos portugueses existentes sob um mesmo teto,
depois do de São Vicente-de-Fora, em Lisboa.
As cores escolhidas para o painel de São Francisco
– azul cobalto em diversos tons e matizes sobre um
fundo branco – devem ser vistas dessa forma como
uma citação da azulejaria colonial portuguesa e toda
a tradição ceramista oriental em azul e branco, remetendo ao nosso passado colonial e toda a riqueza
simbólica que ele representa (ver Ilustração II).
Portinari obviamente, conhecia nossa azulejaria, bem
como sua matriz lusitana; e talvez seja esse o caminho
para uma possível interpretação das cores, uma vez
que estas são arbitrárias e foram escolhidas em meio
a uma gama infinita de variações.
Para concluir, podemos dizer que a diferenciação compositiva, material e significativa da Igreja
de São Francisco de Assis, da Pampulha, é uma
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demonstração contundente – porque territorialmente
condensada – da versatilidade de um número limitado de elementos e princípios formais. A inegável
unidade estilística não exclui a variedade da manifestação singular, que se legitima mais por sua correspondência com programas de natureza diferente que
com características de situação. A singularidade se
acentua, no mais extraordinário dos programas, pela
eleição de um sistema estrutural especial, que não se
enquadra na regra do esqueleto independente: declaração de riqueza de meios técnicos, mas também da
racionalidade de relacionar e relativizar a regra frente
às circunstâncias múltiplas da tecnologia.
Vista desta forma, a Igreja da Pampulha pode ser
entendida como a expressão de uma Gesamtkunstwerke4
e aos objetivos de muitas edificações setecentistas em
assegurar uma unidade entre a arquitetura e demais
elementos decorativos, na qual os efeitos de conjunto
tem função primordial5. Conforme a conceituação
estilística adotada por Norberg-Schulz (1974) para
designar o barroco internacional do final do seculo
XVIII e de maneira a distinguí-lo das realizações do
estilo no século anterior, o rococó religioso determinou diferenças essenciais no tratamento formal dado
à iconografia religiosa, tendendo ao amaneiramento
e ao preciosismo.
No caso da arquitetura modernista brasileira da
década de 30 e 40, o emprego da azulejaria, como
recurso visual ancorado no passado colonial ibérico
e no barroco tão caro aos brasileiros, aproxima se
de um recurso puramente retórico, como elemento
fundamental da persuasão da imagem modernista
que buscava uma afirmação. Dessa maneira e devido
à precedência dos valores visuais que o espaço

Ilustração II - Painel de Azulejos portugueses na Igreja e Convento de São Francisco – Bartolomeu Antunes de Jesus - Salvador-BA. Disponível em:
http://www.ceramicanorio.com. Acesso em 13/02/2007.
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arquitetônico modernista construiu ao se afirmar,
o emprego da retórica dispensa a priori o reconhecimento de que teses ela queira demonstrar: o que
importa é o reconhecimento de que ela pretende
simplesmente persuadir, e não a isto ou àquilo. A
visualidade do espaço arquitetônico modernista
se configura como apto a discorrer, fornecendo ao
mesmo tempo o argumento e a prova.
O processo de tradução visual do discurso dá
origem à alegoria, pois, como podemos ver e como
colocada pelos teóricos da pós-modernidade, a
arquitetura modernista produzida até a década
de 1940, apesar de suas pretensões de afirmação
e da construção de um espaço modernista, estava
distante da alegoria. Sem ser alegórico, o espaço
modernista – ao menos o explicitado em obras
como a Igreja da Pampulha – se construiria por
meio desta retórica, entendida como a arte de
persuadir, a arte de estabelecer um discurso, ainda
que distante do conceito aristotélico de se falar no
Areópago, de estabelecer um discurso político. A
retórica como um instrumento persuasivo não está
necessariamente ligada a um texto literário, e seu
emprego na arte é inconteste.
Na igreja São Francisco de Assis, a azulejaria na
fachada parece reforçar a idéia da poética barroca da
persuasão. Para Argan (2004, p.40), o princípio da
arte como persuasão de relaciona com o programa
religioso da igreja católica, e este programa não
pode deixar de também se relacionar, talvez mais
que todos, com a arquitetura. O entendimento do
gênero da retórica característica dos artistas barrocos destacado por Argan, sublinha este ponto de
vista:
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O gênero que encontra sua expressão na arte do
século XVII é o demonstrativo que considera o presente como ponto de encontro entre a experiência
do passado e a perspectiva do futuro. Configura-se
uma nova concepção de tempo: o homem vive no
presente, mas suas decisões implicam uma reflexão
sobre o passado e uma previsão do futuro (2004,
p. 70).

O emprego dos azulejos se constituíram assim
num elemento de persuasão por meio da imagem do
conjunto, que em arquitetura significa a mudança de
um sistema formal fechado em um sistema formal
aberto, equivalendo no plano do discurso à passagem do enunciado à anunciação. Reside neste fato
a presença da azulejaria na Igreja São Francisco, na
Pampulha, atingir proporções mais ambiciosas que
as do Palácio Capanema.
Ao lado da retórica fundada na tríade retórica-prova-persuasão, a edificação se estrutura numa
poética que não é técnica de ação mas sim técnica de
criação e que corresponde à tríade poiésis-mimésis-catharsis. A fachada da igreja pertence aos dois
domínios, exercendo não só uma ação retórica,
como desempenhando também um papel na criação
poética.
Entendida desta forma, a retórica barroca parece
servir para interpretar a adoção da azulejaria nos
moldes como na Pampulha. A imagem cumpre
as pretensões de afirmar e persuadir o usuário à
legitimidade do discurso modernismo brasileiro,
ao resgatar elementos visuais coloniais e apresentá-los numa forma estritamente modernista. Com
as técnicas do dizer, a retórica proporcionada pelo
painel persuade, demonstra e legitima o referencial
teórico norteador do modernismo. Modernista na

forma e barroco na intenção. São Francisco não se
detém na casuística da forma e função; intui para
além deste paralelismo uma unidade de ato e de
potência. Paradoxal, a modernidade expressa na
Igreja da Pampulha não é a tradução de um conceito
numa imagem, mas antes a prevalência da imagem
sobre o conceito.
O edifício instaura-se numa monumentalidade
enquanto produto de sua inserção no tecido urbano
e, neste sentido, está numa zona organizada em

função de seus valores formais. Monumentalidade
por excelência, como se refere Argan (2004, p.78),
resultando numa complexa relação entre duas
exigências fundamentais: uma plena representatividade simbólica e uma funcionalidade que é ainda
definitivamente, representativa, porque o ritual
espetacular, com a sua cena, seu referente imagético,
não é somente um meio, mas a substância mesma da
representação.
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portinari.org.br/ppsite/cartas. Acesso em 20 mar. 2006.
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Literalmente traduzido como “obra de arte total” (OLIVEIRA, 2003,
p. 82)

5

Particularmente as edificações produzidas pelo Rococó germânico
– as igrejas de peregrinação de Steinhausen (1728-1735) e Wies
(1745 – 1754).

O Elogio Fúnebre de Vitorino
Manuel da Serra:
um quadraturista na Lisboa
joanina
Magno Mello
Nasceu este insigne Varão na Corte de Lisboa, metropole do mundo,
com tão feliz horoscopo, que logo na primavera dos anos,
mostrou a suave indole, de quem o tinha dotado a Providencia.
Não especializaremos o dia do seu nascimento, (...);
porque os Heroes, que pelas suas acções fazem immortal o nome,
nunca tem dias de nascimento.
Jerónimo de Andrade, Elogio Fúnebre a Vitorino Manuel da Serra, 1748

amadurecimento em Portugal da pintura
de tetos proporcionou grandes transformações na vida artística do país. Surgiu
pela primeira vez a diferenciação entre o
“pintor figurista” e a especialização do “quadraturista”: um novo elemento na estratificação profissional.
São funções que se iam estruturando a partir da

O

escolha pessoal de cada artista, mas também condicionadas à necessidade dum momento específico
na produção de um determinado trabalho, exigindo
uma crescente diversificação de tarefas.
É bem verdade que muitos especialistas em falsa
arquitetura trabalhavam também na execução de
grupos de cenas figurativas. Uma situação que se
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repetia um pouco por toda a Europa. Aos poucos,
surge a figura do “preparador de cenas” com novos
modelos a serem aplicados, conduzindo a pintura
decorativa a um moderno e diverso cenário. Com
esta nova tipologia verificam-se composições extremamente complexas sob o ponto de vista da execução, mas também no que diz respeito à própria visualidade das representações. Não se pode esquecer
que tudo estava circunscrito à planimetria da cartela
e à espontaneidade do brutesco.
É o nascer de uma especialidade que ao longo
deste período setecentista vai passar por diversas
transformações morfológicas, acompanhadas de um
novo ordenamento social, iniciando e transformando por completo a atividade do chamado “pintor-decorador”. Diante deste novo aspecto na história
da pintura portuguesa, Vitorino Manuel da Serra
(1692-1747) destaca-se não só como pintor de
ornatos, frutos e flores, mas também como pintor
de quadratura ou arquitetura,1 tornando-se um dos
melhores preparadores de perspectiva. Seguidor
direto do modelo baquereliano, este conhecedor das
normas inerentes ao conceito de espaço pictórico
que apenas iniciava o seu percurso, pode ser considerado como o melhor representante de uma espécie de pensamento pictórico que teve na sua época
o momento de maior êxito. Vitorino Manuel da
Serra foi, na opinião dos coevos o mais qualificado
artista para idealizar localmente este novo ciclo da
pintura barroca em Portugal. Um tempo de múltiplas exigências, sobretudo em função das espaçosas
superfícies a decorar. Era a época de maturidade
dos novos entendimentos que desde os primeiros
anos do século XVIII iniciavam a sua formação, na
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expressão da grandiosidade, coerência e equilíbrio
entre a especulação teórica e a práxis. Já precisava
Jerónimo de Andrade que, não era só especulativo
mas também prático, pois, que importava saber como
se debuxava uma flor, se eu, aplicando-lhe o pincel
não dou graça no artifício?
Em 1748 saía da oficina de Pero Alvares da Silva,
em Lisboa, o opúsculo dedicado a Vitorino Manuel
da Serra, da autoria do decorador Jerónimo de
Andrade (1715-1801), um excelente pintor de ornatos
e arquitectura: achou-se sempre entre os que executavão no seu tempo as melhores obras da Côrte.2 Era
amigo pessoal de Cirilo Volkmar Machado, sendo
considerado como pintor responsável pelo desenho
preparatório das falsas arquiteturas a serem aplicadas no teto forrado com tela da nave da Igreja de São
Paulo em Lisboa. Entretanto, é oportuno mencionar
que, para este trabalho, Jerónimo de Andrade contou com a ajuda de José Tomás Gomes (1713-1783),
Vicente Paulo da Rocha, artista natural de Alhandra,
sugeito de grande merito, porque não só executa bem
qualquer desenho de ornato, ou quadratura, mas tem
o dom de alegrar a companhia, arremedando com
propriedade alguns homens, e animais;3 e Gaspar José
Raposo (1762-1803), artista este com grande experiência e capacidade de execução, pois executa em
17844 a decoração do teto da capela-mor da Igreja
da Encarnação em Lisboa, a partir de desenhos preliminares assinados por Cirilo Volkmar Machado e
que neste momento se encontram conservados no
Gabinete de Desenhos do Museu Nacional de Arte
Antiga, em Lisboa. Um homem do meio, portanto,
como veremos, e certamente amigo e admirador,
senão aluno, do “herói” biografado.

É de sublinhar que, ao longo da história da
pintura portuguesa, este opúsculo é em termos
absolutos a primeira obra monográfica dedicada a
um pintor. A importância deste Elogio faz com que
seja valorizada a figura do perspéctico que prepara
geometricamente o espaço a preencher, separando-se da atividade do pintor de cenas figurativas como
tradicionalmente se conhecia. Em linhas gerais, este
precioso texto apresenta obras esquecidas ou quase
nunca analisadas, praticamente destruídas ou repintadas sob outra vertente decorativa, abrindo a possibilidade a uma melhor compreensão da capacidade
pictórica de Vitorino Manuel da Serra.
Segundo o seu panegirista, deu-lhe o ser da
natureza António Serra e Vicencia de Almeida, pessoas tão cristianizadas nos empenhos da virtude (...)
participou-lhe o ser da graça a água do baptismo
na Freguesia de Santa Justa.5 As primeiras lições,
Vitorino Manuel da Serra foi buscar ao seu pai,
Antônio da Serra, artista da passagem do século
XVII para o período setecentista. Antônio da Serra,
chamado o Velho, especializou-se também na pintura de ornatos e de arquitetura, sendo uma figura
conceituada em Lisboa e no meio artístico. Seu
nome é referido na Irmandade de São Lucas desde
18 de Outubro de 1688 como mordomo; e é citado
ainda em 1690, em 1720 e em 1727.
Por fim, regista-se seu óbito em Novembro de
1728, período em que a sua esposa, Vicencia de
Almeida, é admitida na mesma confraria. As suas
obras individuais ainda não foram identificadas e
nem estudadas. O seu nome vem sempre referido
como pintor de ornatos e de perspectiva, sendo mestre e companheiro do filho em diversas empresas.6

O mecenas que financiou (e decerto encomendou)
o livro em memória deste artista lisboeta foi seu tio,
como refere Andrade na Dedicatória que lhe faz, o
também pintor régio, Antônio Pereira da Silva, militar “Capitão dos Auxiliares.”
A formação de Vitorino Manuel da Serra pode ser
vista em duas etapas muito específicas e distintas.
Os seus primeiros passos foram dados junto com
seu pai e sua especialidade conquistada no estrito
relacionamento que ele teve com o mestre florentino
Vincenzo Bacherelli (1672-1745), para o qual executou as festonadas de flores, que são primorosas,7 no
teto da Portaria de São Vicente de Fora, concluído
em 1710. O contato com Vincenzo Bacherelli foi
crucial para este lisboeta de grandes capacidades
artísticas, que com certeza foram vistas e reconhecidas pelo florentino. Provavelmente, iniciou a sua
especialidade de pintor de ornatos como ajudante na
decoração do teto de São Vicente de Fora e só mais
tarde revelou-se preparador de perspectivas seguindo os ensinamentos ali apreendidos.
Entra na Confraria de São Lucas aos 23 de Janeiro
de 1718, portanto posteriormente ao trabalho no
mosteiro dos agostinho. Podemos concluir que a
empreitada em São Vicente fora fundamental para
este pintor, que se transformou num dos melhores
e mais conceituados decoradores e preparadores
de elementos de falsa arquitetura. A sua carreira de
decorador estava apenas principiando como jovem
aprendiz do mestre Bacherelli.
O seu percurso se consolidava num gênero artístico recém-inaugurado e diverso do que então se
fazia em Portugal naquelas primeiras décadas do
século XVIII. O contato com a pintura ornamental
magno mello
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do tipo festonada, as grinaldas, as flores e os frutos foram a sua especialidade. Mas não deixou de
estar atento às novidades de outros cantos, como
as palmetas e plumas da nova linguagem rococó
trazidas por gravuras e livros franceses do “estilo
regência”, entre Luís XIV e Luís XV, de que foi
introdutor pioneiro nos círculos de vanguarda da
côrte cerca de 1730-35. Elle foy o primeiro, que em
Lisboa entrodusio o primoroso ornato Francez, como
se observa elegantemente desempenhado no Palacio
do Marquez de Cascaes, em que ao presente assiste o
Excellentissimo Duque de Souto Mayor, Embaixador
de Castella. Deste novo estillo pintou muito nas
cazas de Custodio Vieyra, e lhe deu os riscos para
os azulejos, empreza da sua idea, e novo primor do
seu discursso.8
Era o ápice da futura especialização através de
saberes adquiridos, em que se tornaria cada vez
mais expedito, pois con estes princípios tão gloriosos,
e de tanta fama já era procurado, atendido, e respeitado...todos queriam lucrar da sua lição os documentos.
Aqui me lembro agora das suas doutrinas, assim eu
as chegasse a aprender, como as desejei imitar! Não
havia em toda a dilatada circunferência da Pintura,
perfeição, que ele belamente não desempenhasse.9
A importância deste decorador universal está na
medida em que a sua atividade pode ser captada
como um artista mediador entre a própria obra e a
sua realização. Concentrou toda a sua criatividade
não na direção ou na total responsabilidade duma
determinada empreitada, apesar de sempre vinculado
a qualquer boa realização devido às suas capacidades
inventivas; mas foi prestigiado menos como autor,
que como inventor ou preparador de cenas (aqui no

caso as pinturas de simulação arquitetônica).
A sua capacidade de intervenção e vivência na
pintura estava presente em todos os gêneros possíveis. Finalmente estimou a pintura de suave engano.
Que admirações não teve Vitorino Manuel da Serra
nesta parte. O que pintava parecia mais natural, que
artificioso. Nos paizes, em que foi selecto; no grutesco,
em que foi perito; no brutesco, em que foi sábio; e
enfim nas figuras, em que foi eloquente, desempenhou
a suavidade, a natureza, e a imortalidade da arte.
Talvez não um artista completo, mas sem dúvida
uma figura presente em todo o universo da decoração, ou seja, desde o brutesco, que bem conhecia,
até à arte do engano e das representações perspectivadas que dominava com maestria e tentou renovar.
Apesar de Vitorino Manuel da Serra ter morrido com 55 anos, a sua atividade como pintor
estendeu-se a muitas obras. Ressaltamos aqui as
intervenções como pintor-decorador em diversos
tetos pintados, como, por exemplo, na Igreja de São
Sebastião da Pedreira; na Ermida de Nossa Senhora
do Monte do Carmo, na Rua Formosa; nas ermidas
de Nossa Senhora da Graça e de Nossa Senhora
da Apresentação, dentro do Hospital de Todos-osSantos e por cima da porta principal da Igreja de
Nossa Senhora da Pena. Segundo o seu panegirista,
foi o responsável pela idealização da membrana
arquitetônica do teto da Igreja do Menino-Deus em
Lisboa, onde também teria trabalhado como pintor
ou, quem sabe, ajudado na transposição (projeção perspéctica) do modelo decorativo para então
aplicá-lo na abóbada da Igreja.
Além destas obras citadas em epígrafe, Vitorino
Manuel da Serra também decorou a Igreja de Nossa
magno mello
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Senhora da Boa-Hora. Jerónimo de Andrade só
faz menção às igrejas em que Vitorino trabalhou,
não dando maiores informações nem fazendo uma
análise desta ou de qualquer outra pintura. Mas
na publicação das Memórias Paroquiais de algumas igrejas de Lisboa encontramos a descrição
de como era o Convento de Nossa Senhora dos
Eremitas Agostinhos Descalços, na Boa-Hora, (atual
Tribunal) antes e depois do Terramoto.
Sabe-se que este Convento foi construído em
1677 e pertenceu aos frades “Grilos”, cuja congregação fora muito protegida pela Rainha de Portugal
D. Luísa de Gusmão: A igreja no interior ja acabada,
era de hum so corpo, e sem naves; coberta de abobada, pintada de elegante architectura em perspectiva,
no meio da qual sobre a capella mor aparecia em
huma tarje a may de Deus em elevação pêra o Ceo, e
sobre o corpo da igreja, outra formoza tarje em que
se via N. P. S.to. Agostinho (...) o chôro era coberto
de abobada pintada de architectura em perspectiva,
como a igreja tudo obra do celebrado N. e no meio
remeatava com huma tarje, em que se via N.P. S.to
Agostinho lavando os pés a Christo, quando lhe aparesseo em trage de pelegrino intitulando o grande
Pe. Agostinho, e encomendando lhe a sua Igreja. Era
apainelado com dois grandes painéis guarnecidos de
talha doirada, que o vestião de hum, e outro lado;
o da parte da Epistola reprezentava o mistério da
Anunciação da S.ra; o da parte do Evangelho o mistério do nascimento do Minino Deus ambos de primoroza pintura, e obra do egrégio Bento Coelho (...)
na sachristia, que era espaçoza à proporção do sitio,
tinha o teto pintado também de architectura, em
perspectiva, sobre que aparescia huma grande tarje,
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em que estava pintada huma espacioza imagem da
Conceição (...) havia no claustro do Convento huma
capella (...) tinha o tecto de madeira apainelada, e
ornada de pintura (...)10
Nestas memórias o nome do pintor não é mencionado, mas apenas referido com a inicial N. Dos
biógrafos mais antigos e que tratam dos pintores do
século XVIII, somente José da Cunha Taborda11 cita
com precisão as obras associadas à mão de Vitorino
Manuel da Serra, inclusive a pintura do teto da
Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, que ruiu em
1755. Por outro lado, Cirilo Volkmar Machado12 não
fala muito deste pintor e não refere as suas obras, a
não ser a polémica que se formou em torno da pintura do teto do Menino-Deus, acrescentando ainda
que ele teve mais “crédito” que seu pai.
Diante destes factos, estamos convencidos que a
pintura na Igreja da Boa-Hora foi mesmo decorada
por Vitorino Manuel da Serra. Como este artista
nunca era citado como direto responsável das diversas obras em que participou, parece claro que também nesta igreja teria contribuído de alguma forma,
talvez como preparador tanto das cenas figurativas
como dos elementos de falsa arquitetura. Não se
pode esquecer que todo o trabalho pictórico neste
templo deve ter durado um período muito longo,
pois além da nave, tanto o coro, a sacristia e a capela
do claustro receberam intervenção.
No seu elogio percebe-se que Vitorino Manuel da
Serra era muito solicitado para realizar esboços e
preparações perspécticas pois, a quantos (confessou
a verdade) deu os riscos, e os debuxos. Seus foram os
riscos do tecto da Igreja das Trinas no Sitio do Rato,
e de algumas Selas de architectura, e da Senhora da

Oliveira da Confeitaria, e finalmente em outras muitas cazas de Cavalheiros, e Títulos, dos quais não faço
enumeração, por não abusar da paciência dos leitores. Poucos são os Mosteiros Religiosos, em que se não
devissem obras suas. Nenhuma se fazia no seu tempo,
em que ele não assistisse, ou para a direcção, ou para
o exercício. A sua pintura imitou muito, senão excedeu a de Vicente Bacarelli.13
Sem dúvida um artista que dominava a prática
e o exercício da perspectiva e da preparação de
projetos decorativos diversos, mas que também
procurou conhecer os seus fundamentos teóricos,
indo além de Bacherelli. Aliás, o biógrafo refere com
admiração que ele era especulativo incansável, que
lia os melhores Autores Castelhanos no original14.
Não se pode transcurar que na pintura de tetos
com simulação de falsas arquiteturas a concepção
teórica era um fator essencial. Sendo Vitorino um
exímio preparador de cenas (pois era constantemente solicitado para tal tarefa), naturalmente conhecia
e tinha contato no meio artístico para satisfazer as
suas curiosidades e responder a questões que por
ventura não dominasse completamente. Admitindose que este decorador conhecia as práticas usuais
da pintura de tetos e as dificuldades que tal tipo de
pintura implicava, não admira que essa fundamentação tratadística rigorosa aliada à experiência, e à
sua natural generosidade, fizeram dele um artista
popular entre os colegas.
É muito importante lembrar: uma simples pintura para um altar ou um retábulo qualquer exigia
uma cuidadosa e direta atenção por parte do pintor,
muitas vezes com três ou quatro colaboradores que
seriam naturalmente os seus discípulos. Ainda mais,

a uma pintura decorativa seja no teto ou nas paredes,
além do figurista e do quadraturista eram necessários
muito mais ajudantes, sem pensar no carpinteiro para
o andaime, os preparadores de cenas, os douradores e
os aprendizes. Eram tarefas complexas, a exigir cuidado além de serem muito dispendiosas.15 O seu círculo
de contatos era amplo e muito variado, pois até para
armadores (de programas de decorações efémeras
para festas, sem dúvida) dava os riscos. Seria agravo
da fama não ser atendido como oráculo o mesmo que
se respeitava único mestre. Manifestem os Pintores do
azulejo quantas vezes o atenderam, e receberam da
sua própria mão os riscos, sem que nisso interessasse
alguma conveniência (...) da sua escola saíam grandes
discípulos. Eles sejam oculares testemunhas do seu
génio, e da sua brandura.16
O fato de Vitorino Manuel da Serra elaborar
e fornecer desenhos para aplicação nas cenas da
pintura do azulejo azul-e-branco, é uma prova
da grande capacidade inventiva e da carência que
alguns artistas experimentavam diante das dificuldades da pintura decorativa: seja no teto ou nas
paredes. Poderíamos pensar em Vitorino como um
decorador capaz de inserir-se não só no campo da
pintura a óleo ou a têmpera, mas também de participar como preparador ou debuxador de cenas
especialmente concebidas para a pintura de azulejo,
adaptando gravuras ou dimensionando-as à escala.
É possível pensar como seria a relação deste preparador de cenas e Antônio de Oliveira Bernardes,
artista de alta reputação na pintura de grandes painéis
a óleo, mas também afamado como pintor e mestre
na decoração do azulejo historiado. Estes fatores provam a relação íntima e preciosa que existia entre pinmagno mello
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tores e decoradores, sendo esta última uma categoria
com grande procura nesta primeira metade do século
XVIII. A atividade de Vitorino Manuel da Serra não
esteve, pois, limitada apenas à execução de esquiços,
na pintura de painéis ou grandes decorações, mas
estendeu-se também à azulejaria, um facto que julgamos inédito e importante referir.
Segundo o seu panegirista, também pintou carruagens, foi exímio retratista e pintor de paisagem,
e inventor de detalhes arquitetônicos: não só aos
Pintores dava os seus, quero-lhe chamar, científicos
riscos, mas até aos Arquitectos, sujeitos, que por si
mesmos querem fazer figura, comunicava as suas
doutrinas, e participava os seus documentos.17
Estas informações nos fazem entender Vitorino
Manuel da Serra como um artista muito conceituado e versátil, por todos consultado, desde pintores e
decoradores até arquitetos e armadores, como vimos
anteriormente. Este contexto singular na cultura
artística portuguesa forma-se nos anos 20 do século
XVIII e tem toda a primeira metade do mesmo período para evoluir tornando-se um dos momentos mais
dinâmicos de toda a história da arte em Portugal.
Assim, é significativo saber que o leque de intervenções praticadas por Vitorino era tão amplo,
alargando do azulejo aos coches, como ficou claro
nos comentários feitos pelo seu panegirista, pois, de
acordo com ele, as muitas carruagens, que pintou,
que em pouco campo compendiou excelente ideia (...)
as mais primorosas, são ou as que ele pintou, ou as
que lograram os seus riscos.18 Quantas das atribuídas
ao francês Quillard (c. 1730) não terão saído de seus
pincéis? Deixo aqui apenas uma reflexão.
Jerônimo de Andrade afirma que Vitorino forne176
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cia científicos riscos não só a pintores como a arquitetos. Podemos interpretar aqui “riscos científicos”
como sendo uma estrutura perspectivada de falsos
elementos arquitetônicos para serem aplicados por
um pintor; mas também a preencher as necessidades
de um arquiteto, seja no revestimento principal da
construção ou no equilíbrio da estrutura real com a
estrutura pictórica. É a confirmação de que a cultura
artística deste período permitia tal situação a nível
teórico e que Vitorino era capaz de integrar-se a este
momento e aí encontrar o seu lugar pessoal ligando
a prática pictórica com o evoluir da ciência e do
conhecimento intelectual do que naquela época se
fazia no ambiente da corte.
Estamos diante de um pintor que representou o
melhor conhecimento da perspectiva e da sua múltipla aplicação em Portugal durante o período joanino. Se olharmos bem a lista de todas as igrejas onde
o seu olhar foi determinante, compreenderemos
facilmente que praticamente nenhum teto era pintado, seja de brutesco ou de falsas arquiteturas, sem
que Vitorino Manuel da Serra não tivesse uma participação efetiva. Não importa se somente dirigiu ou
apenas forneceu o seu esquiço: o mais significativo
é que a sua presença era praticamente obrigatória.
Infelizmente, com a catástrofe de 1755 não conhecemos dessas intervenções senão o teto da nave da
Igreja do Menino-Deus. Fica, porém, aberto o caminho para futuras atribuições.
Entretanto, não é suficiente para um real conhecimento dos seus modelos e preceitos ou da sua real
capacidade como quadraturista ou preparador de
cenas, já que as informações acerca da execução da
pintura deste e de tantos outros templos ainda está

coberta por uma série de interrogações. De acordo
com o seu elogiador, sabemos que também era capaz
de criar cenas figurativas, pois, quem com reflexão
visse, e admirasse a Vitorino Manuel da Serra pondo
na taboa o pincel para o desempenho do Racional
nas figuras humanas, não repararia nos quadros de
Lanfranco, e de Urbino, e se olhassem para a empresa
do sensitivo, em que se debuxavam aves, feras, e animais de toda a espécie, não se lembraria dos discípulos de Rubens, de Roza, e Martin de Voz, e Azneira
(sic).19 Descontado o excesso, a sua cultura estética
não deixa dúvidas.
Estas observações confirmam a forte tendência
de Vitorino Manuel da Serra para dominar a prática
do desenho de figura humana e de quadratura. Uma
prática que podia ser aplicada na elaboração de pinturas de painéis onde o tema poderia ser a representação de paisagens arquitetônicas (não necessariamente pintura de ruínas) ou a elaboração de cenas
perspectivadas não só para a aplicação em tetos, mas
também à construção de espaços cenográficos.
Apesar do seu panegirista não referir intervenções
como preparador de cenas para o teatro, é possível que
tenha realizado algumas cenografias (por exemplo,
no “Pátio das Comédias” anexo ao Convento da Boa
Hora); não se deve esquecer que a posição do quadraturista encontra eco na do cenógrafo, sem contar que
durante esta primeira metade do século XVIII a cenografia em Portugal apresentava uma expressão muito
significativa, principalmente junto à corte de Lisboa.
Quando se fala em preparações cenográficas,
incluem-se, além do tradicional teatro, as pequenas cenografias para festas particulares em casa de
alguns nobres, as festas religiosas nos dias santos

em ocasião especial, os tradicionais fogos de artifício que frequentemente se realizavam em Lisboa,
numa complexidade típica da arquitetura efêmera.
Naturalmente são especulações nossas com base na
real capacidade produtiva de Vitorino.
Vitorino Manuel da Serra em sua curta existência
deixou seguidores diretos que trabalharam com ele
em tantas igrejas lisboetas, como anteriormente foi
referido. Em especial, cite-se a intervenção ocorrida
no teto da nave da Igreja do Menino-Deus, onde
trabalhou com Jerônimo da Silva e João Nunes do
Abreu, o primeiro grande figurista desta fase joanina, o segundo considerado por muitos como um dos
melhores perspécticos da época.
São de mencionar os trabalhos de decoração
que Vitorino Manuel da Serra realizou juntamente
com Vicente Nunes, o fiel colaborador de Antônio
Simões Ribeiro, para a Igreja da Misericórdia de
Abrantes entre os anos de 1727 e 1728, orçados
em 140.000 réis, mas que infelizmente foram todos
perdidos.20 Coincidindo com trabalhos de Simões
Ribeiro em Santarém, cidade próxima de Abrantes,
denunciam a estreita relação entre esses pintores e
um mesmo modelo decorativo. A novidade instituída em Lisboa passa-se rapidamente para Santarém e
atinge a vila de Abrantes.
A sua influência parece não ter ficado presa à época
em que viveu, pois Vitorino Manuel da Serra, além
de influenciar artistas com quem trabalhava (como
no caso das pinturas do teto da nave da Igreja do
Menino-Deus), influenciaria igualmente uma segunda geração de decoradores de tetos e perspécticos,
onde o seu panegirista pode ser considerado o nosso
melhor exemplo. Artista que conheceu Vitorino,
magno mello
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Jerónimo de Andrade foi também seu seguidor e discípulo. Lembre-se aqui que Vitorino foi mestre pintor
não somente de espaços perspectivados, mas trabalhou de forma competente também na decoração
de brutesco e de até no tradicional grotesco, dando
prova da convivência destes gêneros com a novidade
da quadratura.
Com a morte de Vitorino Manuel da Serra ocorrida
ainda na década de 40 do século XVIII, o formulário
baquereliano pouco ultrapassaria a primeira metade
do século. Sendo ele um pintor fulcral para o período
em questão, não só como decorador mas também
como debuxador, a gramática decorativa deste período fora impedida de avançar já que Vitorino morre
muito cedo: com 55 anos incompletos. Acreditamos
que esta linguagem poderia perdurar por mais tempo
e, quem sabe, permitir que na segunda metade do
século XVIII se conhecesse um pouco mais da antiga gramática baquereliana, responsável pela grande
ruptura com a planimetria das cenas decorativas.
Entretanto, não se pode esquecer que outra importante figura desta fase e que também poderia levar
este modelo para além do meio do século XVIII,
desapareceria alguns anos mais tarde. Trata-se de
outro grande preparador de cenas perspectivadas:
António Pimenta Rolim – a quem falta, no entanto, a
ânsia de teoria que parece mover Serra.
Naturalmente, outras linguagens e outros modos
desviaram o cenário da pintura decorativa de tetos
em Portugal para uma nova postura. Todos os artistas que tiveram um contato direto com Vincenzo
Bacherelli, ou foram discípulos daqueles, morreriam
até o Terramoto de 1755. Isso fez com que não se permitisse uma direta continuidade, mas uma espécie de
178
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fusão entre os modelos interpretativos e desagregação
do sistema baquereliano na preparação de cenas perspectivadas desta fase inicial com uma nova geração,
num novo formulário de que Jerônimo de Andrade
e outros souberam dar testemunho. Assim, é importante ver o desenvolvimento da perspectiva como um
processo operativo mais que aplicativo em relação a
normas pré-estabelecidas. A aplicação ou a destreza
de tais disposições (pictóricas/artísticas e teóricas)
regulares não encontram em Portugal uma estrutura
com um único fio condutor. O sistema perspéctico é
visto como modo operacional e não de pura esmero
prático. De fato a representação perspéctica ou os
procedimentos perspécticos nascerão a partir de
uma longa gestação na tradição; nascerá também no
seio de inumeráveis ensaios empíricos realizados por
gerações de pintores que tentaram e sucessivamente
aperfeiçoaram variadas formas gráficas de caráter
intuitivo para dar à sua composição pictórica efeitos
espaciais convenientes e em definitivo dar credibilidade visual às figuras. Neste contexto pode falar-se
de uma dilatada evolução ou gestação da perspectiva:
procedimento sedimentado na estrutura do desenvolvimento cultural de todo o panorama da pintura
portuguesa, entre os séculos XVI e XVIII.
Segundo as palavras do seu panegirista, Vitorino
Manuel da Serra morreu pobremente aos 9 de Abril
de 1747. Assim continuou, e continuava, até, que
cheios dos dias da sua vida, o acometeram umas dores
no peito, a que os Médicos deram o nome de asma,
mal, a que a Medicina ainda não soube descobrir
eficaz remédio; porém à custa de vários lenitivos;
aplicados às ofendidas partes, foi convalescendo; mas
pouco tempo durou a melhoria, porque repetindo-se-

-lhe as dores com maior força (...)Portugal perdeu da
Pintura o maior herói, que não será fácil descobrir-se nos tempos futuros (...) como estava necessitado,
por causa das moléstias continuadas, e não tinha
com que se pudesse formar a pompa do enterro, não
faltou um animo piedoso (...) para restituir o corpo à
sepultura, o qual foi acompanhado com os artífices
da excelente Arte da pintura até a Freguesia de N. S.

Do Socorro, em que descansa sem mais lembranças
que a sua fama, sem mais epitáfio que a sua memória.21 Jerónimo de Andrade dá-nos uma pequena
descrição física de Vitorino Manuel da Serra: era
de estatura proporcionada, simetria grossa, os olhos,
grandes, nariz, e beiços grossos, e a cor trigueira. Este
é o varão que lastimamos defunto, e que tem causado
tanto sentimento.22
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Pintura de perspectiva em forros
de igrejas mineiras da segunda
metade do século XVIII: a tipologia
precursora do rococó e
o pintor Gonçalo Francisco Xavier
Jader Barroso Neto

Introdução
nosso tema é a pintura decorativa de igrejas barrocas mineiras e a possível atribuição de autoria de algumas obras ao pintor
Gonçalo Francisco Xavier.
Minas Gerais é sede de expressivo acervo de produção artística do período colonial. Destacamos os
forros com pinturas de perspectiva ilusionista por sua
qualidade intrínseca. Sucessores dos tetos artesoados,

O

de caixotões e das pinturas de brutesco, podem ser
divididos em um ciclo barroco, caracterizado pela
utilização de tons penumbristas e cerrada trama
arquitetural ilusionista sustentando a “visão” central,
e um ciclo rococó, com pinturas mais claras e com
cena central, ou sustentada por delgada trama arquitetônica vazada, ou simplesmente “solta”, emoldurada
ou não e rodeada por nuvens ou guirlandas de flores.

O Agrupamento de Obras
Atribuições de autoria baseiam-se em documentação escrita e, eventualmente, em comparações
formais e estilísticas que permitam associação de
determinadas obras a outras já identificadas com
determinado autor.

A partir de 1990 comecei a identificar, através da
comparação de composições e elementos formais
repetidos, a “caligrafia” de um pintor em forros,
retábulos e painéis parietais de algumas igrejas e
capelas mineiras. As pinturas compartilham tons de
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sua palheta, alguns elementos formais e tratamento
pictórico de volume idêntico: quartelões; romãs;
volutas; enrolamentos terminados em forma de
coruchéus; conchas nervuradas e grisados paralelos
para os planos e, para os volumes, sinuosas pinceladas sucessivas aos pares.
Comparamos as pinturas que agrupamos com
exemplares de tipologia similar, mas de autoria distinta, visando testar a validade das correspondências
formais observadas. Dos exemplares da primeira
fase utilizados como parâmetros para comparação
podemos citar: o forro da nave da Igreja de Santa
Efigênia de Ouro Preto, pintado em 1768 por
Manuel Rebelo e Souza; o forro da capela-mor da
Sé de mariana, pintado em 1760 pelo mesmo artista;
as pinturas dos forros de capela-mor da Matriz de

Santo Antônio de Ouro Branco, da Capela do Padre
Faria de Ouro Preto e toda a pintura decorativa da
Capela de Nossa Senhora do Rosário de Chapada
do Norte.
A decoração pictórica da Capela do Rosário de
Chapada do Norte (sem identificação de autoria)
apresenta similaridades formais e estilísticas com as
obras por nós pesquisadas: tarja central “solta” com
conchas e não rocalhas no forro da nave e volutas e
pérolas no forro do átrio. No entanto, a “caligrafia”
desses elementos é distinta à dos que lhes correspondem em nosso agrupamento.
Como nossa pesquisa envolve distinção de autoria, agregamos em nosso objeto de estudo pinturas
parietais, de retábulos e de coberturas de arcos-cruzeiros.

Uma Autoria Possível
No final da década de 1990, mostrei fotos de
detalhes das pinturas à pesquisadora Selma Melo
Miranda, que aventou Gonçalo Francisco Xavier
como possível autor das obras relacionadas. Sabendo
da contratação desse pintor para trabalhos na Matriz
de Santa Bárbara em 1756, ela raciocinou que, para
ser chamado a trabalhar na decoração de uma
Matriz, deveria ter uma obra que o respaldasse.
Dessa maneira, era possível que o grupo pictórico
que lhe apresentava fosse deste pintor, sem atribuição de autoria até o presente.
Segue-se a relação de pinturas:
• Capela de Santana em Cocais, distrito de
Barão de Cocais: os forros do átrio, da capela182
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•

•

•

-mor e da sacristia, dois (02) painéis parietais
atualmente localizados nas ilhargas da capela-mor, os espelhos do supedâneo e a cobertura
do arco-cruzeiro.
Capela de Santa Quitéria (antiga Nossa
Senhora do Carmo), em Catas Altas do Mato
Dentro: o forro da capela-mor (tarja central
“solta”) e a cobertura do arco-cruzeiro.
Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Catas
Altas do Mato Dentro: o forro da nave (trama
arquitetônica circundante), o retábulo do
altar-mor, os retábulos colaterais do arco-cruzeiro e sua cobertura.
Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,

•

•

•

em Socorro, povoado de Barão de Cocais: o
forro da capela-mor.
Igreja de Nossa Senhora Aparecida, em
Córregos, distrito de Conceição do Mato
Dentro: pinturas originais dos painéis parietais das ilhargas da capela-mor, do prolongamento das tábuas do forro do camarim do
retábulo do altar-mor e a cobertura do arco-cruzeiro.
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição,
em Conceição do Mato Dentro: os painéis
parietais do respaldo do arcaz da sacristia e
a pintura original do forro da sacristia (tarja
central “solta”), que foi “modernizado” por
retoques.
Igreja de Nossa Senhora da Glória, em Ressaca,
povoado do distrito de Hermilo Alves, de
Carandaí: os forros da nave, da capela-mor e
do camarim do retábulo do altar-mor.

Gonçalo Francisco Xavier foi contratado pela
Irmandade do Santíssimo Sacramento para a pintura e douramento da sua capela e da “porta da caza
da fábrica” na Matriz de Santo Antônio, em Santa
Bárbara, a 20 de janeiro de 1756 (AEAM. Livro 12,
fls. 39v). Tendo sido essa igreja reconstruída em
anos posteriores, seus trabalhos lá não eram identificados.
Em visita a essa Igreja Matriz deparamo-nos com
quatro tábuas com partes de pintura decorativa lá

encontradas durante trabalhos recentes de restauração.
Essas tábuas foram retiradas do acabamento do
telhado da capela lateral da nave. Estiveram pregadas sobrepostas, cada uma recobrindo pouco mais
de metade da largura da que lhe era subsequente.
Todas haviam sido raspadas após a montagem e pintadas com tinta a óleo verde em data imprecisa. Por
esse motivo, após o desmonte, as quatro tábuas com
pintura decorativa só apresentam faixas longitudinais de sua pintura artística original. Encaixamos
as linhas dos desenhos dessas tábuas e constatamos
serem constituintes de uma pintura perspéctica de
forro, com a representação da pomba do Divino
Espírito Santo na “visão” central circundada por
trama arquitetural sustentante.
Os detalhes dessa pintura de forro apresentam
similaridades com o agrupamento que elaboramos. O mesmo ocorre com a faixa de pintura em
“grisaille” vermelha no entablamento da portada
da Capela do Santíssimo Sacramento, localizada na
nave. Esses elementos provavelmente pertenceram
à sua primitiva decoração; podendo as tábuas com
resquícios de pintura de forro lá recentemente
encontradas serem remanescentes do forro da
Capela da Irmandade do Santíssimo Sacramento e
da portada dessa capela, a “porta da caza da fábrica” citada em documento que trata da contratação
de Gonçalo Francisco Xavier pela irmandade do
Santíssimo Sacramento.

jader barroso neto
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Tábuas encontradas na Matriz de Santo Antônio em Santa Bárbara
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Entablamento da portada da Capela do Santíssimo da Matriz de Santo Antônio em Santa Bárbara

jader barroso neto
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Gonçalo Francisco Xavier
Desse pintor sabemos também que prestou exame
de ofício em 1742 na antiga Vila Rica (APM. Fls 110,
Livro no 41); foi processado por não pagamento de
material de pintura pelo comerciante marianense
João Gonçalves Bragança e condenado em 1772,
sendo declarado pobre (ACS. Códice 482 a 10764).
Germain Basin a ele se refere brevemente em seu
estudo sobre a Matriz de Nossa Senhora da Conceição
de Catas Altas do Mato Dentro. O louvado, em
1745, do risco feito por Francisco Antônio Lisboa
para o retábulo do altar colateral do arco-cruzeiro,
o altar de São Miguel, foi citado como Francisco
Xavier. Germain Basin especula sobre o fato de esse

Francisco ter sido Francisco de Faria Xavier, entalhador arrematante da talha da capela-mor da Matriz
de Santa Bárbara em 22 de março de 1744 e que se
encontrava em 1753 trabalhando na talha da capela-mor da Matriz de Catas Altas; ou se seria, hipótese
que considera tentadora, Francisco Xavier de Brito,
entalhador da Penitência do Rio de Janeiro, residente
em Vila Rica desde 1741; e por último cogita:
“É certo que ainda existe um tal de Gonçalo
Francisco Xavier, contratado em 1752, para o trabalho de talha da Capela do Santíssimo Sacramento
na Matriz de Santa Bárbara.”
(BASIN, 1971, p 55-56)

A Tipologia das Pinturas dos Forros
A pesquisadora Myriam Ribeiro, na década de
1990, apontou a presença pioneira da rocalha no
forro da nave de Santa Efigênia de Ouro Preto
(OLIVEIRA,2005), de composição barroca da primeira fase e datado de 1768, situando essa obra no
momento da introdução da temática rococó na pintura de perspectiva ilusionista mineira, seguida pela
utilização do esquema compositivo de tarja central
“solta” nos forros da nave de São Francisco de Assis
(1782-1783) em Diamantina e da capela-mor da
Matriz de Santana de Inhaí, ambos do Guarda-Mor
José Soares de Araújo.
A composição das pinturas dos forros de madeira
policromada com “caligrafia” idêntica que agrupamos segue dois padrões: um com cerrada trama
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arquitetônica ilusionista envolvendo e sustentando
a “visão” central, outro com tarja central “solta”,
circundada por guirlandas de flores. O segundo tipo
foi muito utilizado no rococó, o que poderia sugerir
uma separação temporal significativa na fatura dessas obras. Mas, nenhum dos forros com tarja central
“solta” apresenta rocalha, elemento característico do
rococó, indicando a possibilidade de que a introdução desse estilo tenha se dado por uma inovação na
composição das pinturas anterior à assimilação da
rocalha.
Todas as obras que agrupamos compartilham
tons de sua palheta e alguns elementos com a mesma
forma e tratamento pictórico de volume idêntico:
volutas com enrolamentos em forma de corruchéus,

conchas, romãs e pérolas; grisados paralelos para os
planos e, para os volumes, pinceladas sucessivas em
pares na forma de verga alteada.
As policromias com trama arquitetônica cerrada
ao redor das cenas centrais apresentam predominância de tons terrosos em seus entablamentos, quartelões, pilastras, mísulas, tarjas, balcões e balaustradas.
Alguns elementos dessa trama arquitetônica pictural,
como os baixos-relevos fingidos de rostos angélicos,
repetem-se em várias igrejas como que reproduzidos
de um mesmo desenho matriz. Também recorrente é
o uso de romãs no emolduramento de cena centrais.
Símbolos da eternidade, também parecem originárias
de uma matriz comum.
O segundo tipo de composição é o das tarjas
centrais “soltas”. Tratamo-las por “soltas” só para

efeito de sua classificação, uma vez que é generosa a
distribuição de bocetes em plumas, conchas e outros
elementos constituintes das tarjas, sugerindo seu
cravejamento nas representações das alvenarias dos
forros. Constituem-se de tarjas centrais de grandes
dimensões em relação às áreas dos tetos; a maioria
ladeada de tarjas menores, grandes pássaros e grinaldas.
Essas pinturas, que podem ser classificadas como
decorativas, provavelmente são desenvolvimento
das composições dos tetos decorados do brutesco
nacional português, mas a generosa dimensão das
molduras das tarjas centrais e a decoração ao redor
destas, com grinaldas, pássaros, tarjas menores e
balaustradas, as aproximam das composições de
tarja central “solta” do rococó pleno.

Possíveis Origens de Inovações Compositivas
As irmandades e ordens terceiras exerceram em
Minas um papel fundamental como fomentadoras
da arte religiosa, produzindo um rico mercado de
trabalho aos artífices e ditando modelos para as
obras a partir de influências europeias.
Hannah Levy (1978) e Alex Bohrer (2005) identificam a utilização de composições de gravuras de
missais como modelo para execução de “visões”
centrais em forros com pintura ilusionista. É
possível que os pintores também tenham usado
modelos impressos como fonte para a composi-

ção das tramas arquitetônicas que sustentam e
emolduram essas “cenas” centrais. Encontramos
emolduramentos de cenas, similares aos dos forros, em iluminuras de Livros de Compromisso de
Irmandades e Ordens Terceiras. Sabemos também
da circulação de tratados europeus de arquitetura e
pintura. Possivelmente na transposição de imagens
de fontes impressas para as dimensões dos forros
os pintores tivessem mais liberdade de introduzir
modificações, aproveitando e combinando partes
de imagens diversas.

jader barroso neto
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Forro da capela-mor da Capela de Santa Quitéria em Catas Altas do Mato Dentro
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Tarja do forro da sacristia da Matriz de N. Sra. da Conceição em Conceição do Mato Dentro

jader barroso neto
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Possibilidades de Pesquisa
Pretendemos testar as hipóteses de Gonçalo
Francisco Xavier como autor das obras relacionadas e da existência de pinturas com características
formais e compositivas intermediárias entre a
primeira fase do barroco e o rococó e analisar a
iconografia e a simbologia contidas nas pinturas.
Além disso, esperamos averiguar a ocorrência de

aspectos modernos na técnica de confecção das
pinturas pelos indícios de uma massividade na
padronização representada pela repetição de elementos formais e, ainda, verificar se fontes impressas: iluminuras de livros, mapas, missais e tratados
de pintura e arquitetura serviram de modelo para
estruturação de tramas arquitetônicas ilusionistas.

Conclusão
O estudo da passagem da pintura decorativa
mineira do ciclo barroco ao rococó não está esgotado e o aporte de dados novos sobre essa questão
pode contribuir para ampliar a compreensão da arte
do período.
As obras de maior erudição são relativamente
conhecidas e estudadas, mas as menos requintadas,
ou localizadas em igrejas e capelas de arquitetura
menos imponente, são praticamente desconhecidas.

O pressuposto básico para o estabelecimento
de políticas culturais, mais precisamente no que
se refere à preservação do patrimônio histórico e
artístico, é o conhecimento do vasto acervo que possuímos. Algumas das igrejas e capelas que integram
o escopo desta pesquisa demandam proteção legal e
física para sua preservação. O estudo e a divulgação
de uma obra inédita, com possível identificação de
autoria, podem contribuir para a sua proteção.
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HISTÓRIA DA ARTE OU
ESTÓRIA DA ARTE?
Roberto Carvalho de Magalhães

texto inédito que segue foi escrito às
vésperas do “Seminário Internacional
de Educação Estética” promovido pela
Faculdade de Educação da Universidade
de Campinas em 2004. Tendo o seu autor já escrito a
sua comunicação, sentiu a necessidade de esclarecer
algumas questões de método que considera cruciais
e que o guiam na sua atividade pedagógica e de
pesquisador na Università Internazionale dell’Arte
de Florença, Itália. Questões que estão subjacentes
à comunicação feita em Campinas, e à globalidade
do trabalho do seu autor, e que clamavam por ser
explicitadas com clareza. O texto acabou tornando-se
uma homenagem à memória de um grande pensador
italiano, o filósofo, crítico e historiador da arte Carlo
Ludovico Ragghianti (1909-1987), de quem o autor
foi aluno. Parece-nos oportuno publicá-lo agora, não
tanto por uma questão de datas – faz vinte anos que
Ragghianti desapareceu –, mas, entre outras motivações, para introduzir o leitor brasileiro à sua obra,
praticamente desconhecida nestas latitudes.

O

Gostaria de iniciar minha comunicação com algumas observações que poderiam ser úteis no âmbito
pedagógico em que este seminário se desenvolve.1
Sei como a Professora Ana Angélica Albano está
empenhada no debate sobre o mistério de tornar-se
artista, sobre as questões que envolvem a educação
artística e se esta pode ou não favorecer o nascimento de um artista. Não me esquecerei nunca do zelo e
da sensibilidade com que ela propõe o percurso de
transformação do homem num artista no seu livro
Tuneu, Tarsila e outros mestres... o aprendizado da
arte como um rito da iniciação.2 Ela descreve esse
percurso como um renascimento psicológico em
que o homem, desvencilhando-se das amarras das
expectativas familiares, sociais ou, de forma mais
geral, da imposição de um lugar comum existencial,
afirma o outro que há em si próprio e o impõe ao
mundo através da sua obra, da sua visão. Na relação entre os pintores Tuneu e Tarsila do Amaral,
ela também entrevê um caminho possível para a
educação artística: a orientação do mestre baseada
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no respeito da liberdade do discípulo. Mais do que
isso, esta parece ser uma condição para se favorecer
o nascimento do artista. Assim, a transformação do
homem num artista acaba assumindo o caráter de
aprendizado ou exercício da liberdade. Porém, na
história, não foi sempre assim e nós podemos imaginar quantas vocações foram sufocadas por atitudes
autoritárias dos mestres que negam aos discípulos
a autonomia de criação e que querem ver neles
somente o reflexo da própria imagem.
Como professor de história da arte e de museologia, partilho completamente dessas preocupações e,
frequentemente, coloco-me a questão se a história que
eu conto aos meus alunos amplia ou restringe a sua
experiência da arte. Tenho sempre em mente, como
uma advertência, as palavras de Paul Valéry em Degas,
danza, disegno: “Não sei o que quer dizer verdade
histórica; tudo aquilo que não existe mais é falso”.3
A reconstrução histórica não deixa de ser a projeção
parcial de um olhar num passado que não existe mais
e que chega até nós através de fragmentos e de enormes
lacunas a serem preenchidas. Fico sempre um pouco
perplexo diante da confiança nas definições dadas a
períodos históricos, que me parecem galáxias com
tantos planetas e astros ainda a serem descobertos.
Esta sensação é ainda mais forte quando me deparo
com obras que transcendem o tempo e o lugar em que
foram criadas para assumir um perfil único, individual, autônomo, que mal se adaptam às definições gerais.
Essas são, para mim, as obras de arte.
Por outro lado, o risco do relativismo e da dispersão do pensamento está sempre de tocaia e, como
a experiência e o conhecimento se dão enquanto
comparação, conexão e agregação de idéias e visões,
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não posso deixar de comunicar, antes de enfrentar
o tema do meu ensaio para o volume “Lugares do
Olhar”,4 alguns conceitos que norteiam o meu enfoque da arte, da sua história e da sua comunicação.
Começo pelo próprio título deste seminário, que
contém a palavra “estética”. Apesar de não assumir na
história sempre o mesmo significado, ela nos reserva
uma armadilha: é comumente entendida como o
âmbito da filosofia que estuda o “belo” ou, ainda, as
questões relativas ao “gosto”. Ora, o gosto ou a idéia
de beleza em arte pressupõe um juízo a priori, um
juízo baseado num modelo pré-concebido ou na
reação de aceitação ou repulsão de algo em função
das expectativas a priori do observador. Vincular a
história da arte ou a própria arte ao conceito de beleza e, a apreciação de uma obra ao gosto ou ao prazer
que ela pode suscitar limita a sua existência como
forma de conhecimento. A beleza é uma forma de
preconceito e “...somente quando estamos livres de
todo e qualquer preconceito, podemos entender
com segurança a atividade do artista, e, então, a
beleza perderá a sua dignidade de objetivo da arte”.5
Dessa forma, a história da arte não se constitui mais
como a história dos conceitos de beleza ou de harmonia e da sua utilização por parte dos artistas, mas
sim como uma história dos caminhos da expressão
individual e dos seus desdobramentos culturais. Ela
assume o papel de recuperação não de algo que é
“acessório da vida”, mas de algo que é “exteriorização
indispensável da vida”.6
O meu mestre de crítica de arte, Carlo L.
Ragghianti (1909-1987), sustentava que a obra de
arte fosse um ser vivo. Desenvolvendo as idéias
sobre a estética do pós-kantiano Konrad Fiedler

(1841-1895), ele acreditava que
quem é capaz de entender as obras de arte como
seres vivos, tais como são, é um dono da terra. Os
políticos, os produtores da economia, os senhores
da guerra dominam ou comandam setores de
homens e mulheres, sempre com precariedade, e
são, frequentemente, por eles depostos, expulsos
ou mortos; e não dominam e não mandam nos
mortos, que às vezes os perseguem e os vencem.
O crítico que compreende acolhe, junto aos
homens com os quais convive num momento ou
num período de tempo, um número infinito de
interlocutores de qualquer proveniência geográfica e de qualquer história, diante dos quais a
única proibição é a incapacidade de entender, e
com os quais a relação é sempre de igualdade e
liberdade recíproca e ilimitada. O conhecimento
de tais presenças é incondicional, se é exercitado
não como domínio, utilidade, gozo ou outro tipo
de posse que aliena, mas como compreensão
aberta e fraterna de todas as iniciativas de vida
realizadas nas obras de arte.
O crítico vive avançando por entre uma multidão cada vez mais ilimitada de experiências
humanas que as obras de arte guardam na sua
plena integridade e vitalidade. O crítico pode
multiplicar indefinidamente a sua vida, e a dos
outros, com a compreensão incessante. A sua
sociedade não tem vínculos nem limites, a não
ser o céu que, desde a aurora do mundo, contém
o ar e o sol para as coisas humanas.7

A percepção da arte entendida como âmbito do
belo e do gosto pressupõe a submissão a um modelo,
ou a um uso funcional, o que a reduz na sua dimen-

são de iniciativa de vida, que vai muito além de toda
e qualquer idéia de beleza e de função.
A história da arte não deve, portanto, ser condicionada à ideia de beleza e muito menos aos
limites inevitáveis do gosto. Ela deve saber reconhecer o aparecimento de uma nova visão, que
é ampliação da consciência e da experiência.
Ela deve reconhecer que o verdadeiro artista
não reflete uma visão do mundo, mas acrescenta uma visão ao mundo. Ao invés de expressar
o que se gosta de chamar de conteúdo do seu
tempo, a personalidade de gênio – e, portanto,
também o artista – oferece, graças à sua própria originalidade, um conteúdo completamente
novo à sua época e àquelas que virão, elevando
a sua própria visão e a sua própria consciência
a expressão e constrangindo a humanidade
a apropriar-se delas por um período mais ou
menos longo; ele enriquece a cada dia o universo
dos homens.8

Ragghianti fala de “iniciativas de vida realizadas
na obra de arte”. O que são, concretamente? São as
escolhas do artista, é o processo através do qual o
artista constrói a sua obra, é a visão que se elabora
num processo dialético entre a vontade e a matéria.
Por isso, sinto o dever de me colocar diante de um
quadro ou de uma escultura e de abrir-me para que
eles “falem” comigo, que me digam aquilo que querem dizer na sua linguagem. Faço de tudo para não
pedir-lhes que correspondam às minhas expectativas, mas que comuniquem o que são – e só os meus
limites de compreensão e os meus preconceitos
podem limitar essa experiência. Procuro me comportar exatamente como deveríamos fazer diante
Roberto Carvalho de Magalhães

193

de uma pessoa que temos a vontade de conhecer:
deixamos que fale, que se conte, observamos as suas
ações e hábitos, que, depois, à medida que a intimidade da amizade cresce, colocamos em relação com
as ações e os hábitos dos seus familiares e do seu
ambiente, descobrindo o que há de oposto ou de
semelhante entre eles e, ainda, o que há de absolutamente único.
Estava dizendo que procuro abrir-me, quase
depojando-me de mim mesmo, para que as obras
falem comigo na sua própria linguagem. Em
Florença, encontrei o meu “maestro” de crítica de
arte, o qual dedicou uma vida inteira a esse problema e que, com unhas e dentes, defendia a idéia de
que a obra de arte – seja ela figurativa ou abstrata
– não representa, é expressão autônoma, que se
consubstancia numa linguagem específica, que não
é tradução em imagem de outra linguagem, como a
língua escrita ou falada, que é o domínio da literatura, da poesia e da filosofia. Obviamente, há símbolos,
há histórias, na pintura e na escultura. Os quadros
do Renascimento estão cheios deles. Porém, não são
eles que fazem da pintura uma arte, mas sim a visão
do artista, que já é outra coisa, vai além da narração,
da representação de tal ou tal símbolo religioso, do
fato histórico ou do assunto mitológico. Na obra,
o artista projeta a sua interioridade, o seu saber, as
suas intuições, a sua emotividade. E isso se constrói
de qualquer forma, na figura ou na ausência dela.
Seja no âmbito figurativo, seja no abstrato, uma obra
de arte assume em si uma história. Não a crônica de
um fato, mas a história do conhecimento e da intuição do artista, o qual, por ter a força, a vontade de
afirmar o outro que há em si, transmite à sua obra
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uma ideia que é acréscimo e não reflexo. A obra de
arte se faz receptáculo da ciência, da consciência e
da reflexão do artista – e, também, por uma parte, da
cultura da qual o artista partilha com o seu tempo.
O resultado aparentemente estático que ele obtém,
de imagem aparentemente parada, congelada, contém, na verdade, todos os passos de um processo
que se desenvolveu no tempo, incluindo a sua realização material. A obra nunca é estática. Ela é, na
verdade, um poço de reflexões, de movimentos, de
idas e vindas, de arrependimentos, de ímpetos. Ela é
um processo perene – contanto que conservada no
tempo. Ela é um ser vivo. Não respira como nós, mas
oferece a quem quiser, e a quem respeitá-la no seu
ser específico, o prazer de descobertas insuspeitáveis
e de uma nova consciência.
Mas o que significaria respeitar uma obra de arte
no seu ser específico? Antes de mais nada, significa
apropriar-se da linguagem que lhe é própria. Ou
seja: se queremos ler um romance, temos, antes de
mais nada, que saber ler. Se o romance é em português, temos que saber ler o português. E quanto
mais vocabulário tivermos, quanto mais formas
verbais conhecermos, mais à vontade nos sentiremos durante a leitura. Sem esses instrumentos, não
entendemos as palavras, as frases, os seus sons, o seu
ritmo e os eventuais desvios – com todos os desdobramentos de sentidos e inesperadas vibrações – das
normas. Então, deixando um pouco de lado o que
“sentimos” diante de uma obra, devemos apropriar-nos, primeiro, com humildade, dos instrumentos
que são próprios do artista, devemos estudar a “gramática” das artes visuais, que será o nosso primeiro
passaporte para o extremamente complexo e miste-

rioso mundo das artes plásticas. Como um turista
pelas ruas de uma cidade estrangeira, se temos um
mínimo de vocabulário em comum com as pessoas
do lugar, conseguimos comunicar com elas, podemos intuir um pouco do seu modo de ser – que,
imediatamente, nos torna também mais conscientes
do nosso próprio modo de ser – e achar os caminhos
para visitar os tesouros locais.
Essas reflexões são feitas por quem ensina história da arte – e não iniciação artística, o que é bem
diferente. Acho, porém, que certa história da arte,
a que procura ver a arte com os intrumentos do
artista, pode ser parte útil e reveladora também na
iniciação à arte. A história da arte que eu ensino
se baseia fundamentalmente nas obras, nos seus
desdobramentos formais, carregados, porém, de
consequências culturais, psicológicas, que, no caso
da arte figurativa, não tem nada a ver com o seu
conteúdo imediatamente narrativo ou ilustrativo,
mas com a visão singular na qual esse conteúdo se
consubstancia. É quase uma história da arte fora da
história, porque é a história daquilo que se eleva
acima dos processos humanos comumente partilhados – poderíamos dizer dos “lugares-comuns” – e
contemplados pela história tradicional dos processos econômicos e políticos, da luta pelo poder e pela
supremacia. Ragghianti costumava dizer que a verdadeira história do homem é a história da sua espiritualidade. Essa ideia tem uma matriz fiedleriana:
A tudo aquilo que, não tendo um valor eterno,
tem um interesse puramente histórico, opõe-se,
entre as obras do passado, o que tem um significado espiritual, que, colocando-se acima e além
da conexão histórica, com total liberdade, solta-

-se de todo e qualquer vínculo com o tempo e
com o ambiente. Nos fenômenos que pertencem
à primeira destas categorias, a importância histórica ultrapassa a espiritual; naqueles pertencentes à segunda, o valor histórico se reduz ao
mínimo diante do seu significado de produção
do espírito humano acima de qualquer condição
histórica”. 9

Uma obra de arte tem, portanto, uma vida independente do seu contexto histórico. Ela não é um
documento histórico, mas sim uma expressão que
se eleva acima do contexto. De outra forma, desaparecidas as condições em que a obra foi criada, ela
tornar-se-ia incomunicável. Não precisamos conhecer toda a história do cristianismo para ficarmos
subjugados pelos mosaicos de Ravenna, pela Capela
Sistina ou pelas cúpulas de Correggio em Parma.
Não precisamos conhecer os detalhes da vida de
corte em Mântua para ficarmos boqueabertos na
Camera degli Sposi, no Castelo Ducal, diante dos
afrescos de Mantegna. Não precisamos nem conhecer a identidade do homem no Retrato de homem
com turbante vermelho de Jan van Eyck para nos
darmos conta do prodígio artístico realizado.
Poderíamos continuar citando obras, da pré-história aos dias de hoje, para as quais até os títulos
nos parecem supérfluos, pois vivem de uma vida
própria e não são simplesmente o reflexo de alguma
outra coisa. Gostaria, porém, de citar e analisar brevemente um exemplo muito revelador daquilo que
estou tentando comunicar: o bracelete em marfim
de cerca 17.000 a.C. achado em Metsin, na atual
Ucrânia. Em 1981, Ragghianti publica um livro
intitulado L’uomo cosciente – arte e conoscenza nella
Roberto Carvalho de Magalhães
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paleostoria,10 que considero de grande importância
não somente para quem se ocupa da assim chamada
pré-história, mas para os historiadores da arte em
geral. Uma das teses defendidas no volume é a de
que a história não começa com a língua escrita, mas
muito antes. Segundo Ragghianti, muitos achados
arqueológicos, para quem os analisa por aquilo que
nos é dado ver objetivamente deles – ou seja, pelas
suas qualidades formais, e não simplesmente pelas
suas funções ou supostas funções –, revelam-nos

uma quantidade insuspeitável de informações sobre
a capacidade do homem assim chamado “pré-histórico”, como a de equacionar problemas de ordem
abstrata e técnica não muito distante da do homem
moderno. O bracelete de Metsin é a demonstração
disso. Realizado a partir de uma presa de mamute,
é constituído por uma faixa única de marfim de 60
milímetros de largura e 20 centímetros de comprimento e tem uma complexa trama decorativa de
meandros geométricos entrelaçados.

Bracelete de Metsin em uma versão gráfica publicada por Ragghianti.

A dificuldade enfrentada no desenvolvimento do
motivo de espirais quadradas concatenadas entre
elas e a habilidade com a qual o seu autor o realizou
numa superfície cilíndrica são impressionantes.
Ragghianti nos pedia para copiar, a lápis, aquela
decoração, fornecendo-nos uma reprodução plana,
o que deveria facilitar a tarefa. Invariavelmente, a
nossa dificuldade era enorme, mesmo para aqueles com maior talento para o desenho. Então, ele
observava, divertido, que o artista (ou artesão) que
havia realizado aquele objeto o tinha feito não numa
superfície plana (e não simplesmente desenhando
sobre um papel), tinha esculpido aqueles mean196
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dros geométricos na superfície curva da presa de
mamute, cuja forma cônica não lhe consentia uma
visão simultânea ou contínua do seu projeto e tornava, outrossim, a sua tarefa ainda mais difícil (para
não falar nos problemas técnicos para se separar a
camada superficial da presa da sua parte interna e
obter, assim, o bracelete). Não podemos estabelecer
quantas gerações de artistas ou artesãos teriam contribuído, através das suas tentativas e descobertas,
com aquela incrível equação gravada no marfim
pela colaboração entre os olhos, a mente e as mãos
de um homem. Podemos estabelecer, todavia, o
grau de ciência, de reflexão do seu criador e avaliar

os problemas por ele enfrentados. Quem nos conta
tudo isso é o próprio objeto, com a sua forma, que
encerra em si a ciência e a visão do seu criador.
Desde então, eu mesmo passei a fazer essa experiência com os meus alunos, os quais, como eu muitos anos antes, acabam tendo que rever suas idéias
sobre pré-história, sobre o que é história, sobre o
conhecimento, que não é domínio exclusivo da palavra, sobre a vontade de criação do homem. No final
das contas, acho que tudo isso pode favorecer, igualmente, a iniciação artística, pois o desenvolvimento
da potencialidade de expressão depende, também,
da consciência da expressão dos outros. E uma obra
de arte só pertence à assim chamada história porque
nós a colocamos lá. Mas, na verdade, qualquer que
seja a época em que foi criada, ela vive no presente
com seu perene enigma, com a sua experiência específica, com o seu próprio processo de criação.
Quando Ragghianti fala de “um número infinito
de interlocutores de qualquer proveniência geográfica e de qualquer história”, refere-se exatamente
a isso, à infinidade de obras que, transcendendo
as fronteiras do espaço e do tempo em que foram
criadas, existem no nosso presente com as suas iniciativas de vida.
A história que eu gosto de contar é, portanto, uma
história de “exteriorizações de vida”, de “consubstanciações de expressões”. Acho que “como o pensador
que procura defender-se das palavras e das frases
feitas, que dispensam as mentes de surpreender-se
com tudo e tornam possível a vida prática, assim o
artista pode, através do estudo das coisas informes,
ou seja de forma singular, tentar reencontrar a própria singularidade e o estado primitivo e originário

da coordenação do olho, da mão, dos objetos e da
sua vontade”. 11
Não há uma história da arte. Há muitas. Elas
dependem, necessariamente, do ponto de vista que
o historiador assume, do seu método e das suas
convicções. Nas universidades italianas, a história
da arte é “italocêntrica”. Isso se deve ao fato que o
patrimônio artístico italiano é tão vasto que, apesar
dos dois séculos já transcorridos de pesquisas sistemáticas sobre a arte italiana – assumo aqui como
início da história da arte moderna o Iluminismo
–, há ainda muito a ser feito e descoberto. Falei de
galáxias só parcialmente conhecidas no início desta
comunicação. Eis uma. Os estudos de história da
arte na Toscana, em Florença, são “toscanocêntricos”. Repetimos o que já dissemos em relação à
Itália: o patrimônio florentino, senês, aretino é tão
vasto e importante – aqui nasce o renascimento italiano – que não sobra muito tempo para o que acontece em outras partes do mundo. Eis outra galáxia.
Concentramo-nos nela e esquecemos o que acontece
nas galáxias vizinhas. Ou, então, quando resolvemos
dar um passeio em outra galáxia, o nosso olhar e o
nosso juízo está condicionado por tudo aquilo que
encontramos na galáxia anterior e, na nova experiência, individualizamos, ressaltamos só aquilo que a
cultura acumulada anteriormente nos consente ver.
O mesmo pode-se dizer de outros países. Há uma
história da arte eurocêntrica, em que outros continentes entram somente na medida em que deram,
visivelmente, uma contribuição ao desenvolvimento
da linguagem visual européia, como no caso da
relação da arte japonesa com o impressionismo,
com Van Gogh, com o estilo art-nouveau e a artRoberto Carvalho de Magalhães
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-déco. Com uma boa dose de otimismo, pensamos
que, com o tempo, haverá um cruzamento de todas
as informações produzidas por todos os lados e que,
assim, cada coisa irá ao seu lugar.
Há, também, quem veja na arte um simples reflexo
do seu tempo, considerando-a um fenômeno marginal e acessório da vida do homem, e a trata como
simples documento de uma história de costume. Há
quem só considera a atividade do artista na sua relação com as correntes do seu tempo e, portanto, o coloca na história porque partilha das idéias de um grupo.
Há, ao contrário, quem inclui na história somente os
artistas que visivelmente descendem estilisticamente
daqueles que o antecedem – os “precursores” – e
que antecedem os seus sucessores, tornando-se eles
próprios precursores. É a assim chamada história
genética da arte, que deixou e deixa tantas vítimas no
seu caminho. É conhecido o caso de Monet, cuja obra
mais tardia, originalíssima, só foi adequadamente
reconhecida quando se afirmou a pintura gestual e
a action painting, depois do totalitarismo crítico que
vinculava o nascimento da arte moderna – identificada com o cubismo – exclusivamente à pintura de
Cézanne. Tudo o que não era possível reconduzir ao
estilo construtivista de Cézanne acabava ocupando
uma posição marginal na história. O Monet dos
Nenúfares foi recuperado pela história como fato relevante a partir do momento em que foi percebido que
as suas telas já continham, muito antes de Pollock e
outros pintores, a gestualidade que tornar-se-ia uma
bandeira da pintura americana e européia dos anos
40 e 50. Individualiza-se o que hoje conta e vai-se
buscar no passado o que o anuncia. Este também é
um método de se contar a história da arte.
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Se, por um lado, os verdadeiros artistas agem por
necessidade de “reencontrar a própria singularidade”, como diz Valéry, por outro lado, a história da
arte tem a virtude de ajudar a preservar a memória
da atividade artística, de contribuir com a transmissão e duração das obras de arte no tempo e, assim,
de oferecer aos homens, como diz Ragghianti, “um
número infinito de interlocutores de qualquer proveniência geográfica e de qualquer história”. Mas
pode, também, cometer grandes injustiças. Por
exemplo, não sendo capaz de reconhecer a expressão
singular de um artista e deixando, por isso, de lhe
reservar o espaço que deveria ocupar ou tratando-o,
simplesmente, como um documento e não uma voz.
De certa forma – e apesar da sua fama –, Chagall é
uma vítima das injustiças da história da arte. A ele
tem sido reservada uma posição dentro e, ao mesmo
tempo, fora da “história da arte moderna”, que privilegia, frequentemente, o método genético, colocando dentro da história os artistas que se inserem
claramente na rede de ascendências e descendências ou que pertencem claramente a uma corrente,
deixando de lado aqueles que não são afiliados a
grupos ou que não sejam visivelmente “precursores”
de outros artistas e correntes artísticas. Se se considera a ideia de corrente artística como o alicerce
do discurso histórico, Chagall, que reivindicou com
decisão, através do seu trabalho e também das suas
declarações, a sua total independência em relação
ao cubismo, ao surrealismo, ao construtivismo, etc.,
é inevitavelmente excluído. Reconhece-se que é um
grande pintor, mas a posição que ocupa na reconstrução histórica é, no final das contas, marginal: ele
entra pela porta de serviço da história na medida em

que dialoga com o cubismo e com o futurismo ou,
ainda, enquanto pintor onírico (definição, aliás, que
ele próprio repudiava), portanto associável à pintura
surrealista.
Por outro lado, numa história que vê a atividade
do artista como reflexo de uma cultura, e não como
consubstanciação de uma expressão individual que
se coloca acima e além de qualquer condição histórica, Chagall acaba sendo o símbolo ou a ilustração
de certa cultura hebraica, com os seus judeus errantes, os seus rabinos, as suas sinagogas, que marcam
o horizonte de Vitebsk – ou seja, um documento, e
não uma voz autônoma. Ele vira um instrumento da
religião e uma projeção da história de outrém.
Senão, a história – que tem uma forte tendência
a catalogar – não sabe muito bem o que fazer com
Chagall, pois, num momento em que se multiplicam as correntes artísticas – as assim chamadas
vanguardas históricas –, o artista russo afirma a sua
independência em relação a elas. Ele sabe, ele sente
que o cubismo não é a sua voz. Ele se queixa do fato
que as “gerações de agora”, os seus contemporâneos,
se deixam levar pelos “jogos de habilidade” e acabam caindo no “excesso de estilo”12. Ele entrevê o
perigo do academismo na própria vanguarda. Ele
experimenta tudo o que vê em Paris durante a sua
estada de 1910 a 1914, mas não se torna um artista a
serviço de uma corrente. Ao contrário, além de lutar
para afirmar o outro que há em si em relação ao seu
contexto familiar, social, religioso e cultural – refiro-me à sua vida na cidade natal, Vitebsk –, Chagall
vai ainda muito mais longe na exteriorização da
sua singularidade: ele deve afirmar o outro que há
em si também em relação às correntes artísticas

do seu tempo. Ele permanece um artista figurativo
quando as artes caminham em direção da abstração. Ele entra em colisão com o construtivismo de
El Lissitsky e com o suprematismo de Malevitch.
A imposição do suprematismo no instituto de arte
por ele fundado em Vitebsk, logo após a Revolução
Russa, determina o seu abandono da escola. Ele
defende, para si e para os outros, uma liberdade
total em relação aos programas e às teorias artísticas, os quais são sentidos como uma limitação no
processo de reencontro com a própria singularidade. Trata-se, certamente, de um processo dialético,
no qual a descoberta do cubismo, do futurismo e
das vanguardas tem a sua importância. Mas o seu
processo de reencontro com a própria singularidade
e a consubstanciação desta numa expressão artística
original é muito mais amplo e complexo. Chagall
acolhe como seu interlocutor favorito um pintor
do passado: El Greco. Desta forma, transgride o
apriorismo cultural segundo o qual – pelo menos no
lugar comum da reconstrução histórica – ele deveria
ter-se espelhado nos seus contemporâneos ou em
imediatos antecessores, ou ainda, para ser moderno,
para existir no seu tempo, deveria ter “rompido com
o passado”. Mais do que isso, ele dialoga com as “iniciativas de vida” (as obras de El Greco) que vêm de
outra história e têm outra proveniência em relação
àquelas às quais, segundo o esquema histórico habitual, ele deveria se referir. Neste sentido, Chagall
demonstra reconhecer o caráter atemporal da atividade artística, o seu caráter autônomo, que se eleva
acima das condições históricas. Ele dialoga com uma
experiência humana que, embora tenha nascido num
passado distante, vive intacta no presente e se oferece
Roberto Carvalho de Magalhães
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com o seu processo de exteriorização de vida singular a quem quiser com ela dialogar. A esse diálogo é
dedicado o texto “El Greco num sonho de Chagall”.13
Chagall demonstra, assim, que El Greco é parte do
presente tanto quanto Picasso, Matisse ou Kandinsky.
No processo de consubstanciação da sua expressão, Chagall não está preocupado em ser um reflexo
do seu tempo, em ser “moderno”, mas sim em ser
si próprio e procura seus interlocutores entre os
artistas com os quais sente grande afinidade, sejam
eles seus contemporâneos ou não. Essa pode ser a

chave para se compreender melhor a contribuição
de Chagall para a história – e, quem sabe, uma
advertência para os historiadores da arte. O artista reivindica a afirmação da própria liberdade na
exteriorização de vida que é a sua obra. Ele pode
estabelecer pontes insuspeitáveis com interlocutores
de qualquer proveniência e de qualquer história,
pois o seu problema não é existir no seu tempo, mas
acima dele. Paradoxalmente, na história da arte não
há presente, nem passado, mas a presença infinita e
perene de exteriorizações de vida.
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A DOUTRINA DOS NOVÍSSIMOS E
A REGRA DO “BEM MORRER”
NO CATOLICISMO BARROCO
Sabrina Mara Sant’Anna

termo “novíssimos” – do latim novíssimus – era usado durante o período
Medieval e a época Moderna para designar a doutrina dos fins últimos, isto é, os
remates da vida humana segundo a perspectiva das
Sagradas Escrituras. Atualmente, esses ensinamentos
são conhecidos como “escatologia” – denominação
que tem origem na palavra grega escháton e que se
tornou corrente entre os dogmáticos a partir do fim
do século XIX.1
Os Tratados sobre os Novíssimos, especialmente
os que foram escritos após o concílio de Trento
(1545-1564), abordam questões doutrinárias a
respeito da Morte, do Juízo Particular, dos lugares
reservados às almas (Céu, Inferno e Purgatório) e
do Juízo Final (consumação dos tempos).2 Versam,
portanto, sobre os derradeiros destinos do homem,
considerando o plano individual e o universal.
De acordo com as concepções católicas, vigentes
no período colonial, após o falecimento, o corpo volta
ao pó (decompõe-se), e a alma comparece diante do

O

juízo de Deus para prestar contas e receber sentença
irrevogável: salvação ou danação eterna. Os justos
entrarão no Paraíso, os réprobos sofrerão no Inferno,
e os que necessitam de expiar pecados veniais, antes de
atingirem a visão beatífica, passarão pelo Purgatório.
Com a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos
mortos, consumar-se-á o Juízo Universal. Este evento
porá termo à história do mundo presente e definirá,
de uma vez por todas, a situação da humanidade:
os bons estarão reunidos na “Nova Jerusalém” junto
aos anjos e à Trindade, enquanto os maus ficarão na
companhia dos demônios para sempre.
Diante disso, podemos dizer que a doutrina dos
fins últimos assegura uma existência após o cessar
das atividades corpóreas, entretanto não promete
um futuro de felicidade plena para todos. Só gozarão
da eternidade aqueles que forem salvos, porque os
condenados padecerão tormentos infindáveis. Neste
sentido, a morte só iguala os homens do ponto de
vista biológico – todos vão morrer – porque no além
os destinos serão distintos.
201

OS JUÍZOS DE DEUS E A ARTE DO “BEM MORRER”
A teologia católica pós-tridentina, em continuidade com a teologia medieval, admite a existência
de dois juízos: o Particular, que ocorre logo após
o falecimento, e o Universal, que se efetivará com
a volta gloriosa do Cristo. Segundo essa asserção
escatológica, ao deixar o corpo, a alma é imediatamente examinada e sentenciada por Deus, contudo
o mesmo parecer divino será novamente proferido
quando o tempo da parusia chegar e o Tribunal
presidido por Jesus for instaurado. Isso significa que, embora o exame seja duplo, a sentença
é única, ou seja, na essência os julgamentos são
idênticos. Todavia é preciso ressaltar que, no Juízo
Particular, a avaliação recai sobre a boa ou má
vontade do homem e, no Juízo Final, o que importa
é o valor das ações individuais para o transcurso da
história.3
Nas Sagradas Escrituras, não há nenhuma referência que afirme a ocorrência do Juízo Particular.
Entretanto, o teólogo Michael Schmaus pondera
que esse Juízo está implícito na doutrina veterotestamentária e neotestamentária da sanção, uma
vez que, depois da morte, o estado dos justos e dos
pecadores é diferente. O estudioso elenca uma série
de passagens bíblicas que deram suporte a esta interpretação eclesiástica, destacando a Parábola do rico
e Lázaro (Lc 16, 19-31) e a promessa feita por Jesus
ao ladrão crucificado: “Em verdade te digo que hoje
estarás comigo no Paraíso.” (Lc 23, 43).4
Em geral, o Julgamento Individual (Particular)
é aceito pelos teólogos católicos, mas há divergências de opiniões sobre sua natureza e processo. Das
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proposições apresentadas por Schmaus, escolhemos
a que mais se identifica com o conceito expresso nas
fontes literárias e imagéticas analisadas neste artigo.
Sendo assim, no exato momento em que a vida
expira, a alma recebe uma efusão da luz divina e, de
modo inevitável, toma consciência de seus méritos
e deméritos. A onipotência e onisciência de Deus
trazem à memória do homem todos os pensamentos, ações e decisões tomadas durante sua existência
terrena. Sem poder apartar-se deste exame, que
atinge o estrato mais íntimo do ser, a alma conhece
seu destino eterno.5
O Juízo Universal, ao contrário do Particular, é
um dogma de fé e está atestado explicitamente em
várias passagens bíblicas. As Santas Escrituras não
informam a data em que este evento ocorrerá (Mc
13, 32-37), mas revelam que, no “fim dos tempos”,
a humanidade inteira – os vivos e os mortos – será
publicamente julgados por Jesus, a quem o Pai
(Deus) investiu de autoridade e honra (Jo 5, 22-27;
At 10, 42). O chamado “Dia do Senhor” será precedido por grandes sinais e marcará o término, ou
melhor, o cumprimento da história da criação –
quando o cosmo, segundo a perspectiva doutrinária
embasada na visão apocalíptica de João, será consumido e dará lugar a um “novo Céu” e uma “nova
Terra” (Ap. 20, 11 e 21, 1).6
O imaginário e a cultura devota do declínio
da Idade Média e a época Moderna não consideravam o fim do mundo como uma realidade
próxima e, por isso a religiosidade, neste período,
manteve-se estreitamente ligada à doutrina do

Juízo Particular.7 Por esta razão, o ato de testar,
na iminência da morte, foi frequente. 8 Por meio
desses documentos os fiéis suplicavam a intercessão dos santos, distribuíam seus bens, praticavam caridade (deixando doações para ordens
religiosas, órfãos, pobres e donzelas), solicitavam
expressivo número de missas em sufrágio pela sua
alma e pelas do Purgatório, escolhiam a mortalha
e o lugar em que queriam ser sepultados, resolviam assuntos pendentes (como o pagamento de
dívidas) e emendavam erros (como o reconhecimento de filhos ilegítimos). O testamento, para
além de ter função puramente econômica, era um
instrumento de fé e um meio de “bem morrer”, ou
seja, de passar a consciência a limpo e estar pronto
para o julgamento individual na eternidade.
A boa morte, nas palavras do historiador João
José Reis,
significava que o fim não chegaria de surpresa
para o indivíduo, sem que ele prestasse contas
aos que ficavam e também os instruísse sobre
como dispor de seu cadáver, de sua alma e de
seus bens terrenos.”9

Almejado e praticado – na medida do possível
– pelos cristãos, desde o medievo, o “morrer bem”
consistia na aceitação da vontade divina, na resignação diante do sofrimento, na entrega espiritual e na
perseverança, sendo a imagem de Nossa Senhora da
Boa Morte exemplo para os devotos.
Os últimos instantes da vida eram considerados
primordiais para a salvação porque, não resistindo às tentações deste mundo e aos insistentes
ataques do demônio, os moribundos poderiam

perder a bem-aventurança celestial. Refletindo sobre
esta problemática o oratoriano lisboeta Manuel
Bernardes escreveu:
Que a nossa salvação depende de termos uma
boa morte, é coisa certa; porque assim como
quem dá a sentença entre as duas balanças,
sobre qual delas pesa mais, é o ponto, que está
no ápice do fiel das mesmas balanças; assim o
ponto, ou momento último da nossa vida, é o
que dá a sentença entre as duas eternidades,
uma de pena, outra de glória, qual delas há de
levar a alma.10

A doutrina dos Novíssimos – ensinada pela
Igreja por meio de sermões, literatura piedosa
e artes visuais 11 – gerou, ao longo do tempo,
crenças e costumes relativos ao fim da existência
terrena. Imbuídos dos princípios escatológicos, os
fiéis, na América Portuguesa, desejavam o “bem
morrer” e repudiavam o contrário. Falecer sem
deixar testamento, sem tempo para preparação
e arrependimento ante mortem, sem assistência
e preces de parentes, amigos, confrades e sacerdote era motivo de temor entre os cristãos, pois a
possibilidade de conserto só existia para os vivos.
Uma vez passado o umbral da eternidade, a sorte
das almas estava lançada. Advertindo sobre esta
matéria, o religioso Nuno Marques Pereira redigiu o seguinte trecho:
E considerai que vos aviso agora, pois tendes
tempo para o fazer; obrai muito para aplacares
a indignação deste Deus ofendido, porque depois
vos não falte tempo de o poderes fazer naquela
Sabrina Mara Sant’Anna
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tão apertada hora, entre o instante da vida, e a
morte; porque já então não haverá lugar para
serem admitidos vossos rogos, nem terem mais
despachos as vossas súplicas, nem para vossas
lágrimas perdão, nem para o vosso arrependimento misericórdia.12 (sic)

No Catecismo Romano, elaborado pelo concílio de
Trento, não há informação sobre o local onde se dá o
Juízo Particular. Todavia o padre Manuel Bernardes,
em seus Exercícios Espirituais, afirmou que o exame
individual ocorre no mesmo lugar onde a morte nos
colhe. Por esta razão o pio autor aconselhou:
(...) quando te fores deitar na tua cama, não
olhes para o leito como lugar de descanso de teu
corpo, senão como tribunal do juízo de tua alma
pois nesse leito, e nessa noite podes morrer, e ser
julgado.”13

Essa orientação não foi uma novidade da época
Moderna. No declínio da Idade Média, a literatura
religiosa conhecida como Ars Moriendi difundiu ilustrações que mostravam moribundos vislumbrando a
sentença divina em seus dormitórios. Tais imagens,
utilizadas por missionários desde o século XV, circularam pela América Portuguesa e Espanhola propagando os ensinamentos acerca dos fins últimos.14
Em Minas Gerais, as representações da morte do
justo e do pecador foram recorrentes durante os séculos XIX e XX. Embora não tenham sido encontradas
(nos acervos da região) estampas pertencentes à
centúria anterior, sabemos que a população mineira
do setecentos conhecia os preceitos escatológicos
da Igreja e o modelo mariano de “bem morrer”.15
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A prática comum de testar e recorrer à intercessão
dos santos – principalmente da Virgem Maria –, na
iminência do falecimento, é prova suficiente de que
a doutrina do Julgamento Individual estava arraigada na cultura e no imaginário devoto do século
XVIII. Dessa forma, esclarecemos que a iconografia
tardia da Ars Moriendi serve para elucidar a concepção de boa morte internalizada pela sociedade colonial, posto que se enquadra e exprime perfeitamente
a mentalidade do catolicismo barroco.
No Museu Regional Casa dos Otoni, localizado no Serro, há duas litogravuras cujo conteúdo
expressa a tradição iconográfica proveniente do
medievo. As estampas são de procedência francesa e
outrora pertenceram à instituição serrana chamada
Santa Casa de Misericórdia.16
Na FIG. 1, datada do século XIX, podemos
observar a “morte do justo”. O homem representado
é magro e aparenta idade avançada, dado que nos
assinala a prática penitencial do jejum e a dádiva
da longevidade. Ele está deitado em leito modesto,
onde recebe efusão da luz divina e contempla sua
salvação. O quarto está repleto de seres celestiais
que vieram ao encontro da alma eleita. No alto,
à esquerda, um anjinho ladeado por querubins
mostra a coroa da vida eterna, enquanto o diabo, no
canto inferior direito, está com a fronte voltada para
o chão em posição de derrota. Ao redor do moribundo, que segura um crucifixo de madeira e possui
tonsura sobre a cabeça (sinal de que é um religioso),
destaca-se a presença de três membros da hierarquia clerical: um papa, um bispo e um pároco. Este
último, com traje marrom e estola bordada, parece
ministrar o sacramento da confissão. São José,

FIGURA 1 – A morte do justo.
Litogravura, acervo do Museu Regional
Casa dos Otoni, Serro (Brasil), século XIX.
Foto: Júlio Martins.

FIGURA 2 – A morte do pecador.
Litogravura, acervo do Museu Regional
Casa dos Otoni, Serro (Brasil), século XX.
Foto: Júlio Martins.
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considerado o patrono da boa morte, está presente
na cena. O arcanjo Miguel, vestido de guerreiro
(manto azul, saiote e botas cinza), empunha sua
espada na direção do satã antropomorfo. Ao fundo,
na parte esquerda da imagem, uma figura angélica
porta o símbolo universal da justiça: a balança.
A FIG. 2, datada do século XX, apresenta-nos a
“morte do pecador”. O moribundo tem aparência
robusta e jovem, informação visual que denota seu
falecimento precoce. Ele está deitado em leito confortável (equipado com duplo colchão), onde, iluminado
pela justiça divina, toma consciência de sua desgraça
eterna. Diferente dos aposentos do justo, o quarto
está repleto de seres danados. No canto esquerdo,
sentado no trono e segurando um tridente, o rei do
inferno aguarda a chegada da alma perdida. Três
demônios antropomorfos dominam a cena: um puxa
o lençol que está sob o corpo do enfermo rumo ao
mundo das trevas; o outro segura um espelho que
reflete imagem de mulher jovem e ricamente ornada,
seduzindo o homem a permanecer no engano das
paixões efêmeras; enquanto o terceiro, movimentando o braço na direção do anjo que retorna aos
céus, alegra-se com a vitória do mal. Simbolizando
o apego material e o pecado da avareza, vemos ao
lado da cama, sobre o móvel, uma caixinha de jóias e
logo abaixo, no chão, um baú e um saco de moedas
envolto por uma serpente. Tentando apartar-se da
visão do Juízo, o moribundo levanta a mão direita,
vira o rosto contra a luz celestial, despreza a presença
do sacerdote e mira a figura feminina que está na
moldura sustentada pelo diabo. Ajoelhada ao pé do
leito sua esposa chora copiosamente, mas as lágrimas
derramadas não podem salvar o pecador renitente.
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No acervo do Museu da Inconfidência, em Ouro
Preto, existe um par de telas oriundas da segunda
metade do oitocentos. As obras, cuja autoria é
desconhecida, foram doadas para a instituição ouro-pretana pelo Museu Arquidiocesano de Mariana.17
O quadro que apresenta a “morte do justo” foi
executado, sem sombra de dúvidas, seguindo o
modelo da litogravura descrita anteriormente. O
artista usou paleta de cores diferentes, acrescentou e retirou alguns elementos iconográficos, mas
manteve a mesma composição imagética (Compare
as FIG. 1 e 3). O moribundo está deitado, usando
tonsura sobre a cabeça e segurando um crucifixo.
No mesmo instante em que recebe auxílio sacerdotal, ele vislumbra seu Juízo Particular. Ao lado da
cabeceira, no canto direito da tela, o diabo lamenta
sua derrota, enquanto o Arcanjo Miguel vigia-o com
a espada em punho. São José e os demais personagens presentes no recinto acompanham a boa morte
do enfermo.
Na FIG. 4 uma jovem mulher conhece o fim último
dos pecadores renitentes. Trajando camisola decotada
e exibindo corpo escultural, ela está deitada sobre
cama luxuosa dotada de dossel e cortinado vermelho.
Seu quarto está cheio de seres infernais. Debruçado
sobre a cabeceira do leito mortuário, um demônio
aponta a cena em que ocorre o Juízo Particular. Nela
podemos ver o Cristo de pé sobre uma nuvem, Maria
ajoelhada frente à âncora da salvação e um diabinho
mostrando o livro em que foram anotados todos os
pensamentos impuros, ações e decisões iníquas da ré.
No primeiro plano, horrenda figura de dragão alado
simboliza a luxúria e os prazeres do amor carnal. Ao
lado do único anjo de luz, que com tristeza olha a

FIGURA 3 – A morte do justo.
Óleo sobre tela, acervo do Museu da Inconfidência, Ouro Preto (Brasil), século XIX.
Fonte: BANCO SAFRA. Museu da Inconfidência. São Paulo, 1995. p. 290.

FIGURA 4 – A morte do pecador.
Óleo sobre tela, acervo do Museu da Inconfidência, Ouro Preto (Brasil), século XIX.
Fonte: BANCO SAFRA. Museu da Inconfidência. São Paulo, 1995. p. 291.

FIGURA 5 – A morte do justo.
Litogravura, acervo da Igreja
de Nossa Senhora do Carmo,
Sabará (Brasil), século XX.
Foto: Jader Barroso Neto.
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moribunda, um espírito maligno segura o espelho da
vaidade. O pároco, em vão, empunha um crucifixo
tentando convencer a enferma a arrepender-se de
seus pecados, mas esta vira-lhe o rosto em sinal de
desprezo. Perto de sua mão esquerda, encontra-se um
baú de trastes e um saco de moedas, representando a
avareza e o apego material.
Em Sabará, na sacristia da Igreja de Nossa Senhora
do Carmo, e, em Campanha, no Museu Regional do
Sul de Minas, encontramos dois conjuntos – idênticos entre si – de litogravuras datadas do século
XX. A estampa da morte do pecador é igual àquela
que compõe o acervo do Museu Regional Casa dos
Otoni, localizado no Serro (Veja FIG. 2). Entretanto,
a representação da morte do justo é diferente das que
foram descritas anteriormente.
Na FIG. 5, podemos observar um leigo visualizando o Julgamento Individual e recebendo a dádiva
da salvação. Ele está deitado em seu leito, segurando
crucifixo de madeira com a mão esquerda e um
rosário com a destra. Postado ao lado do moribundo, um anjo aponta para a cena celeste onde a
Trindade Divina aguarda a alma eleita. Ao fundo,
com espada em punho, outro ser angélico expulsa
do recinto o diabo derrotado. À beira da cama, sem
desesperação, a esposa e os filhos do enfermo acompanham os últimos sacramentos ministrados pelo
pároco. No primeiro plano, sobre a mesinha, há um
livro aberto (provavelmente a Bíblia Sagrada) e um
frasco de vidro contendo o óleo da extrema-unção.
No canto esquerdo do quadro, próximo ao cortinado rubro, um jovem em posição de orante (mãos
unidas e cabeça reclinada) auxilia com preces o bom
desfecho da vida do agonizante. A conduta do justo
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é admirável. Com fé, resignação e perseverança ele
aceita a vontade do Criador, despede-se dos entes
queridos e renuncia aos prazeres mundanos. Seu
comportamento diante da morte está em perficiente
conformidade com o modelo exemplar da Dormição
da Virgem Maria – expressão usada pela Igreja
Latina para designar o momento do falecimeto da
mãe de Jesus.
A imaginária dormicionista e a iconografia
proveniente da Ars Moriendi difundiram, de
maneira pedagógica e persuasória, o padrão cristão de “bem morrer”, mas também enfatizaram a
responsabilidade de cada um sobre seu próprio
destino eterno. No que diz respeito a esta questão,
a literatura religiosa do seiscentos e do setecentos
foi consensual. O Catecismo Tridentino ensinava:
Recordemos, además, que todos los hombres
habremos de comparecer dos veces delante del
Señor para dar cuenta de todos y cada uno de
nuestros pensamientos, palabras y acciones, y
para escuchar su sentencia de Juez.”18

Manuel Bernardes, comentando as palavras do
Apóstolo Paulo em Gálatas (6, 7-8), exortava: “(...)
não nos enganemos: de Deus ninguém zomba: o
que cada um semear, isso colherá: será a sua morte
conforme for a sua vida.”19 A obra de Nuno Marques
Pereira também advertia:
(...) nem uma criatura racional pode escapar de
ser julgada naquele Diviníssimo Tribunal, diante do Retíssimo juiz dos bens e males, que neste
mundo tiver feito, até o último instante da hora
da sua morte.”20

A VIVÊNCIA DO “BEM MORRER” EM MINAS GERAIS
Para alcançar a graça da redenção – objetivo de
toda a cristandade –, era necessário que os fiéis zelassem por uma existência virtuosa, sendo primordial a
prática contínua da autoavaliação. Os devotos deveriam resistir às tentações deste mundo, fixar os pensamentos na eternidade, arrepender-se de seus pecados
e confessá-los a um sacerdote, pois só assim conseguiriam caminhar rumo à bem-aventurança celestial.
O oratoriano Manuel Bernardes, em seus Exercícios
Espirituais, recomendava: “(...) aprende o modo com
que podes fazer o juízo de Deus mais antecipado, e
mais vagaroso que é julgando-te a ti mesmo todos os
dias.”21 Destacando a importância da contrição e do
sacramento da penitência, o pio autor insistia:

A justiça e a misericórdia divina jamais condenariam
as almas que, enquanto estiveram unidas ao corpo,
respeitaram e obedeceram aos preceitos estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Esta concepção religiosa
foi reiterada nos diversos manuais do “bem morrer”,
produzidos desde o declínio da Idade Média. As
orientações contidas no Retiro Espiritual Para Hum
Dia De Cada Mez, obra voltada para a meditação e
preparação daqueles que desejavam uma boa morte,
cuja oitava edição – “mais correta e exata” – data de
1818, reafirmavam a estreita relação entre a vida e o
fim último dos justos. No trecho transcrito abaixo
podemos perceber como o “bem viver” e o “bem
morrer” estavam aliançados.

Se fores contra ti testemunha fiel não dissimulando as culpas, e testemunha veloz, não retardando a penitência, não te causará horror, mas
alegria, que o Supremo Juiz seja testemunha
veloz, e testemunha fiel. Porque sendo fiel, não
te imputará de novo os pecados, que já perdoou,
e sendo veloz, não te dilatará mais o prêmio, que
já mereceste.22 (sic)

Considera quanto é suave o morrer para aquele, que tem vivido bem. A morte é castigo do
pecado: não é, pois, propriamente falando, só as
almas manchadas com o pecado, que ela deve
causar aflição? E pode deixar de causar grande
consolação, e alegria aqueles, que têm vivido no
exercício das virtudes cristãs? Poderá deixar de
morrer contente quem morre santo?

A boa morte era sinônimo de salvação e, portanto,
consequência de uma vida ilibada, ou seja, estava
diretamente vinculada a uma conduta terrena pautada
pela interiorização e prática dos valores ético-cristãos. Neste sentido, os justos não tinham razão para
temerem um falecimento súbito, pois ainda que lhes
faltassem o tempo necessário para as preparações
ante mortem suas atitudes cotidianas e seus testemunhos pios garantiam o prêmio da redenção eterna.

A morte dos justos é preciosa diante de Deus, diz
o Profeta, ela é agradável. O que é precioso, estima-se em qualquer lugar que esteja, tem-se muito
cuidado dele. Assim, ainda que os justos morram
destituídos de todo o socorro humano, ainda que
morram subitamente, a sua morte nunca é improvisa, Deus tem um singular cuidado dela: e como
poderia deixar de ser feliz esta morte, sendo tão
preciosa nos seus olhos?23
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Desde o medievo, a Igreja foi enfática em recomendar aos fiéis que se preparassem continuamente
durante a vida e que estivessem atentos aos mandamentos de Deus, porque no momento derradeiro
poderia não haver tempo para contrições. Entretanto,
sabemos que existe uma grande diferença entre o
dever ser e o que realmente se efetiva no cotidiano.
Na Capitania das Minas, conforme observou a
historiadora Adalgisa Arantes Campos, a vivência
e a experiência religiosa do leigo foram marcadas,
essencialmente, pelo aspecto devocional. Nada de
heroísmos em nome da fé, comportamentos ilibados e práticas penitenciais excessivas. O homem
do qual tratamos, cuja cultura está sedimentada
historicamente na expressão barroca, “quer se
salvar, mas – salienta-se – dentro de uma perspectiva bastante aclimatada às exigências temporais.”24
Na região aurífera predominava a crença no
milagre e o culto aos santos, mas também a valorização do mundo das ocupações (status) em
detrimento da mortificação e expiação dos pecados em vida, a extroversão e a licenciosidade.
O jejum e a continência sexual eram raramente
acatados, sendo levados a efeito somente em dias
de grande significação do calendário litúrgico. As
obras de misericórdia eram feitas, basicamente, na
iminência da morte e a participação nos diversos
sacramentos, principalmente o matrimônio, era
demasiadamente irregular.25
O cisterciense Dom Frei Manuel da Cruz,
primeiro bispo de Mariana e fundador do
Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, prestando contas à Sagrada Congregação do Concílio
de Trento sobre seu governo episcopal, escreveu no
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ano de 1757 um relatório decenal. Na sexta seção
deste documento, o benemérito prelado expôs suas
observações sobre a vivência moral e religiosa nas
Minas. Segundo ele:
O território desta região aurífera, a nenhum
outro inferior na incontável multidão de habitantes e adventícios, sobrepuja as maiores
Cidades do Orbe na torpeza diversificada dos
vícios. Porquanto estende-se longe com enorme
multidão de indivíduos nele dispersos e projeta-se para o alto, mais que as outras, com vértices
de montes muito elevados, alicia os habitantes
para os campos demasiado amplos dos vícios,
precipita-os no abismo bastante profundo da
ambição, atrai os mineiros para o incitamento
do mal, a saber, a extração do ouro: pois que
eles, envolvendo seus irmãos com inumeráveis ardis de injustiça, roubando em benefício
próprio, através de demandas dolosas, os veios
do ouro alheio, ensoberbecem-se com a altivez
demasiado arrogante da avareza. Daí encontrarás vários de seus vizinhos iludidos e apegados aos hábitos da ambição, vaidade, soberba
e aos falazes prazeres carnais, impelindo-os
talvez a estas faltas a abominável ganância do
ouro. Nem digas que alguns eclesiásticos ficam
imunes de se queimar nesta desonra, já que a
eles, não sem motivo, pode aplicar-se aquele
dito de Kolkocius: Procuram Libras não livros,
obedecem às moedas, não às monições, ajudam
alguém com preço, não com prece. Inclinados
por demais a estes vícios, no entanto, torna-os
grandemente merecedores de um único louvor a
copiosa liberalidade para com os Santos, graças
à qual rios de ouro são destinados a promover o
esplendor de todas as Igrejas.26

De acordo com a análise coesa do bispo cisterciense, a situação de sua diocese era aviltante. Na
capitania, sobrepujava a corrupção e a degradação
dos bons costumes, sendo motivo de elogio apenas
a “liberalidade para com os Santos” praticada pela
população viciosa. Nem os padres resistiam aos
prazeres mundanos e à concupiscência da carne.
Os católicos da região aurífera almejavam a
salvação e desejavam o “bem morrer”, mas não se
preocupavam em viver cotidianamente segundo
as regras e preceitos da fé que professavam. Para
compensarem a vida desregrada que levavam e
assegurarem uma boa morte, os devotos dedicavam-se ao culto santoral com extremado apreço e
pompa. Agremiando-se em associações leigas, eles
honravam seus padroeiros, contribuindo materialmente para construção e decoração de templos,
realização de festas, procissões e caridades. Além
disso, garantiam o acompanhamento confrarial em
seus funerais, sepultamento em covas internas (ad
sanctos) e missas em sufrágio de suas almas. No
momento derradeiro, não dispensavam o direito de
testar o auxílio sacerdotal, sendo prática receberem

ao menos um dos três sacramentos ante mortem, a
saber: eucaristia, penitência e extrema-unção. 27
Do ponto de vista estritamente doutrinal, a regra
do “bem morrer” pressupunha a norma do “bem
viver”. Neste sentido, a salvação era o coroamento
da vida cristã e, por isso não deveria ser preocupação e objetivo apenas dos moribundos. Longe de
atingirem o padrão de perfeição comportamental
e espiritual ensinado pela Igreja, a população católica mineira – e em geral o corpus de fiéis do período moderno – caminhava por perigoso atalho.
Sem saberem se haveria tempo para contrições, os
devotos burlavam a moral do cristianismo e deixavam a reparação dos erros para o último instante
da existência terrena. Embora a literatura piedosa,
a homilética e a retórica persuasória das artes visuais tenham destacado a importância da conduta
humana durante a vida, a simplificação da experiência religiosa persistiu. Isso significa que a teoria
e a prática nem sempre andam de mãos dadas. A
tradição popular, contrariando a doutrina oficial,
preferia acreditar que a graça eterna era responsabilidade apenas da Misericórdia divina.
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extrema-unção era realizada pelo sacerdote. Com óleo bento de
oliva ele ungia partes do corpo do moribundo (olhos, ouvidos,
nariz, boca, mãos e eventualmente os pés), pedindo o perdão
de Deus por todo pecado cometido através destes sentidos.
Segundo as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia: “Os
efeitos próprios deste sacramento são muitos, e principalmente
três. O primeiro é, perdoar-nos as relíquias dos pecados, pelos
quais faltava satisfazer da nossa parte, ficando por isso aliviada
a alma do enfermo. O segundo é, dar muitas vezes, ou em todo,
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ou em parte a saúde corporal ao enfermo, quando assim convêm
para bem de sua alma. O terceiro é, consolar ao enfermo, dandolhe confiança, e esforço, para que na agonia da morte possa
resistir aos assaltos do inimigo, e levar com paciência as dores da
enfermidade.” Cf. VIDE, D. Sebastião Monteiro da. Constituições
Primeiras Do Arcebispado Da Bahia... op. cit., Livro 1, Título
XLVII, nº 193. p. 81-82. (a grafia foi atualizada nesta transcrição);
HERNANDEZ, Pedro Martin (trad., introd e notas). Catecismo
Romano... op. cit. cap. V. p. 592-609.

EL BARROCO EN LA
MISIÓN JESUÍTICA DE MOXOS
Victor Hugo Limpias Ortiz

a estructuración de la experiencia cultural llevada a cabo por la Orden Jesuita
en la región de Moxos en los siglos XVII
y XVIII, en las llanuras y bosques amazónicos de la Audiencia de Charcas, actual Bolivia,
es el tema de este trabajo. Se intenta demostrar que
esta experiencia de ocupación del territorio se fue
definiendo a partir de la combinación de dos criterios
de organización del espacio: un criterio simbólico que
estableció una serie de referencias arquitectónicas
distribuidas en un marco urbano propio del barroco,
y un criterio productivo que entendió y convirtió a
las reducciones en grandes establecimientos industriales y agropecuarios. Como consecuencia de esta
perspectiva dual, los jesuitas junto a los indígenas,
construyeron pueblos nuevos en todo sentido: en lo
social, en lo tecnológico, en lo estético y lo espacial,
tanto a nivel urbano como regional.
La aplicación parcial de la estética arquitectónica
y la especialidad del barroco, como instrumento
formal de jerarquización del espacio, no explican
por sí mismas el espacio misional en Moxos. De

L

hecho, las preocupaciones simbólico-religiosas han
sido básicamente entendidas como el factor de organización fundamental en la definición espacial de
las reducciones jesuitas en Sudamérica, ignorando
la dimensión “productiva” de la arquitectura y el
urbanismo misional, particularmente en cuanto al
diseño urbano de la reducción.
En este marco, resulta particularmente interesante el esfuerzo de los misioneros en utilizar el espacio
de la reducción de varias maneras, primero como
instrumento de catequización permanente de los
indígenas, construyéndole de manera que tal recuerde sistemática y permanentemente la presencia de la
divinidad en la misión; segundo, como medio para
lograr el control social por grupos y por familias,
y tercero, como estructura capaz de asegurar una
mayor eficiencia productiva.
Para explicar esta estrategia jesuítica, el enfoque
del análisis se concentra en los aspectos materiales,
particularmente en la arquitectura y el urbanismo. A
pesar de que la mayor parte de las edificaciones han
sido reemplazadas y el trazado urbano modificado,
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existen una serie de documentos textuales y gráficos,
así como de algunos ornamentos sobrevivientes que
permiten reconstituir las características espaciales de
las reducciones mojeñas, con razonable consistencia.
Se advierte que no se ahonda en algunos detalles de
la cultura misional, salvo aquellos que se reconoce
como importantes en la identificación de la relación
entre la cultura intangible y la economía en relación
a la cultura material, urbana y arquitectónica.

En definitiva, y reconociendo que el proyecto jesuítico era fundamentalmente movido por el
deseo sincero de evangelizar a los nativos, se busca
demostrar cómo la combinación de la impronta
cultural mojeña con la estética y el espíritu barroco
importado por los sacerdotes jesuitas definieron un
mestizaje material que contribuyó tanto a la propagación de la fe como a la producción agropecuaria y
exportaciones hacia el mercado virreinal.

1. INTRODUCCIÓN
El conjunto de reducciones de la Misión Jesuítica
de Moxos, fundada y organizada por misioneros de la
Orden de Loyola entre el siglo XVII y XVIII, se constituye en una notable experiencia de modificación de la
cultura y el hábitat de la región mojeña, hasta entonces ocupada por naciones de las llanuras y los bosques
tropicales del corazón de Sudamérica. Algunas de
esas naciones estaban originalmente constituidas por
nómades que vivían de la caza y la pesca, pero otros,
como los Baures, ya habían logrado organizarse en
sociedades relativamente complejas, capaces de construir decenas de kilómetros de terraplenes, canales,
centenares de terraplenes residenciales y miles de
hectáreas de camellones destinados a la agricultura.
Siendo la región de Moxos una pampa aluvional
con bosques periféricos a ríos amazónicos, entre los
que se destaca el Mamoré, convivían allí varios pueblos nativos o naciones, cada uno conformado por
varios pequeños grupos dominados por un cacique y
diseminados en un determinado territorio, y con una
lengua común. Las naciones más importantes eran
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los Moxos y los Baures, ambos de lenguajes de origen
arawak. Otras cuatro naciones importantes eran la
Cayubaba, Canichana, Movima e Itonamas. Una vez
que los diferentes pueblos que conformaban la nación
de Moxos tuvieron los primeros contactos con los
españoles, prevaleció el nombre de estos para nominar
a toda la región.1
El éxito misional en Moxos tuvo como antecedente
favorecedor a la pre-existencia de modos de organización social lo suficientemente avanzados como
para facilitar las posteriores tareas de organización
social jesuítica. Debido a que la región es una sabana inundadiza, los primeros habitantes del territorio
se vieron obligados a construir una compleja red de
islas artificiales para fines residenciales, conectadas
mediante canales y terraplenes de varios kilómetros
de extensión, acompañadas por camellones de cultivo, lagunas artificiales y diques para el control de las
inundaciones y asegurar la productividad agrícola. Las
obras hidráulicas de Moxos y Baures, mencionadas
por varios cronistas virreinales, fueron estudiadas por

Erland Nordenskiöld, e investigadas desde los años ´60
por Keneth Lee y William M. Denevan, y más recientemente, por Heiko Prümers, Clark Erickson, Umberto
Lombardo, Efraín Barbery, y otros.2
El ordenamiento “urbano” presentaba algunos elementos comunes en diferentes regiones. Un espacio
abierto, en posición central en relación al conjunto de
casas, flanqueado por el bebedero y la casa del cacique, constituía el núcleo espacial del conjunto. Era
de hecho, una “plaza” ceremonial. Aun que no existían calles en el sentido occidental, cronistas como
Schmidel mencionan que los Jarayes contaban con un
camino de acceso de ocho pasos de ancho, bordeado
de flores y pulcramente limpio, que llegaba hasta la
casa del cacique.3 Esto no es otra cosa que lo que
hoy se entiende como una avenida, lo que demuestra
que estos pueblos poseían y aplicaban criterios de
jerarquización urbana. Así, a pesar de su precariedad, las construcciones y el urbanismo prehispánico
en Moxos presenta cualidades dignas de destacar y
son un antecedente importante en cuanto definen
patrones posteriores de construcción y asentamiento,
que influirán en el modo en que se desarrollará estas
mismas actividades durante la colonia.
A pesar de que los archivos peruanos contienen
buena parte de la documentación secuestrada a
los jesuitas al momento de la expulsión, así como
informes de superiores y hasta cartas personales
de los misioneros, el Archivo Nacional de Bolivia
en Sucre es el principal depositario de documentos
mojeños. Para este trabajo han sido particularmente
significativas los testimonios textuales que dejaron
los padres Eguiluz, Altamirano, Éder y otros, tanto
en el siglo XVII como en el siglo XVIII. También

son ilustrativos los informes de los gobernadores y
viajeros del siglo XIX, quienes pudieron reconocer
las características de Moxos antes de que sufran
alteraciones significativas. Entre los documentos
gráficos se destacan los grabados de D´Orbigny
(1832), uno de los cuales nos muestra con notable
precisión la estructura urbana y elementos constituyentes de la Misión de Concepción de Baures.
También son importantes las acuarelas de Melchor
María Mercado (1859), y los grabados de Gibbon
(Trinidad, 1852) y Keller (Exaltación, 1874). La
fotografía del templo de Trinidad en el Álbum del
Centenario (1925) y los dibujos de Jorge Coimbra
(1945) también ofrecen la oportunidad de apreciar
las cualidades de la arquitectura misional mojeña.
Las más recientes fotografías de Rogers Becerra
y Antonio Carvalho, de ornamentos y restos de
columnas, son también ilustrativas.
Es lícito reconocer como referencias importantes
para el análisis, el diseño urbano persistente en la
mayor parte de los pueblos mojeños actuales, y
los pocos templos construidos posteriormente a la
expulsión de los jesuitas en 1767. Estos generalmente imitaban a los preexistentes, en un proceso
similar al reconocido en Chiquitos (caso de Santa
Ana) y deben reconocerse como parte de la misma
categoría de análisis. Al respecto, es bueno señalar
que aunque buena parte de los templos dibujados
por Mercado eran post-jesuíticos, debido al traslado de algunos pueblos y la fundación de nuevos, el
espíritu barroco se mantuvo vigente en Moxos hasta
bien entrado el siglo XIX, tal como lo señalan varios
investigadores.4 Por su estrecha relación histórica, y
por su contemporaneidad, también son referentes
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importantes los contemporáneos templos madereros de Chiquitos, seis de los cuales se salvaron de la
destrucción definitiva al ser restaurados y reconstruidos por el desaparecido Hans Roth desde 1972
hasta 1999, en una labor que tuvo mucho del sabor
misional original.5
Finalmente, como resabio de un pasado de
esplendor, están los púlpitos, ornamentos y restos

de columnas y vigas que todavía existen en Moxos y
en algunos museos del país y el exterior. Estos remanentes materiales demuestran sin lugar a ninguna
duda que en la región existieron artistas y artesanos
de excepcional calidad, tanto europeos como indígenas, y que el barroco se manifestó con toda su
exhuberancia en el espacio misional moxeño, aprovechando la madera de la región.6

2. HISTORIA
Para referirse a las Misiones de Moxos es necesario
puntualizar su independencia de las de Chiquitos,
con las que regularmente han sido mencionadas en
la bibliografía misional. De hecho, dentro del marco
de la experiencia jesuítica en América, Moxos y
Chiquitos presentan algunos elementos comunes,
pero también importantes diferencias. Entre sus
diferencias más notables está el hecho que, mientras
las misiones de Moxos surgen bajo el impulso del
Provincial de la Orden en Lima, las de Chiquitos lo
hacen bajo el impulso del Provincial del Paraguay
pero más específicamente del Colegio de Tarija.7
Aunque dependían administrativamente de dos
provincias jesuitas ubicadas en ambos extremos del
continente, ambas misiones se relacionaban con el
mundo a través de Santa Cruz de la Sierra, de cuya
gobernación hacían parte. En este sentido, Santa
Cruz se convirtió en el único y obligado punto de
contacto entre dos de las mayores provincias jesuíticas de Sudamérica. Es lícito suponer que en varias
ocasiones, los misioneros que pasaban de viaje
hacia o desde las misiones debieron coincidir en el
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colegio que la Orden tenía en la ciudad.8 Ello permite inferir un grado de interrelación e intercambio
de experiencias entre ambas, más allá de las pocas
situaciones mencionadas en las comunicaciones
oficiales. Al respecto, vale la pena mencionar que
desde la fundación de las primeras reducciones,
realizadas en Moxos por los padres Castillo, Marban
y Barace y en Chiquitos por los padres Arce y Rivas,
hasta la expulsión de la Orden en 1767, la relación
con Santa Cruz de la Sierra fue compleja y contradictoria: mientras los cruceños representaban una
amenaza constante para la libertad de los indígenas,
eran éstos quienes defendían a las mismas de los
avances de los bandeirantes paulistas y “mineiros”.9
Las varias misiones jesuíticas americanas se regían
bajo los mismos decretos reales y se administraban
bajo los mismos criterios y modelos administrativos
de la Orden. Sin embargo, la autonomía de cada
región, junto a las diferencias geográficas y culturales, permitió el surgimiento de diferencias, dentro
de un marco común estructural. Por ejemplo, aunque las misiones de Moxos y Chiquitos, junto a las

del Paraguay, presentan experiencias urbanísticas y
arquitectónicas con varios elementos comunes, existen diferencias entre ellas. Urbanísticamente, todas
ellas descartan la cuadrícula como alternativa de
diseño urbano y más bien aplican un modelo alternativo, de características propias, pero con matices
distintos en cada región. Arquitectónicamente ocurre lo mismo, adoptando al principio en todas ellas
la misma tipología maderera, pero ganando detalles
diferenciadores en el proceso.
Fundación de Moxos
Fueron variados los intentos españoles de ocupar la
región durante los siglos XVI y XVII. Desde la primera
expedición que partió desde Lima al mando del capitán Pedro de Candia en 1538, hasta la penúltima de
Alonso de Cerezeda, Andrés Pardo y Miguel de Oña,
enviados en 1671 por el gobernador de Santa Cruz, los
informes fueron cambiando desde un absoluta desesperanza hasta el reconocimiento de que era crítico y
también posible lograr la incorporación de la región
a la corona. Las trágicas muertes de dos misioneros
a manos de los indígenas, el franciscano Gregorio de
Bolívar y del agustino Felipe de Paz, no fueron suficientes para que un jesuita de Santa Cruz de la Sierra,
el Hermano José del Castillo, decida buscar en Lima el
apoyo necesario para emprender el que sería el último
y exitoso intento de convertir a los mojeños.10
A Castillo lo motivó particularmente el éxito relativo del Hermano Coadjutor Juan de Soto, quien convivió más de dos años en armonía con los mojeños,
junto a los misioneros José Bermudo y Julián de Aller.11
Luego de convencer al Provincial de Lima, Castillo

regresó a Santa Cruz acompañado de los misioneros Pedro Marbán y Cipriano Barace, el primero de
los cuales fue designado como Superior de la futura
Misión. Tanto Barace como otros jesuitas consideran a
Castillo como “autor y gran promovedor de esta insigne obra…”12 A principios de 1675, los tres misioneros
partieron hacia el Mamoré, y para el 28 de junio, el P.
Marbán tomaba posesión de ese territorio. Gracias a
varios informes positivos que enviaron a Santa Cruz y
a Lima, en 1682 lograron la incorporación de nuevos
misioneros: Antonio de Orellana y José de Vega, dando
impulso definitivo al emprendimiento. La fundación
de Nuestra Señora de Loreto en abril de ese mismo año
señala el inicio formal de la Misión de Moxos.13
Entre 1682 y 1744, la Orden de la Compañía de
Jesús fundó en Moxos un total de 25 pueblos, entre
los que se destacan los todavía existentes: Loreto, el
primero, luego Trinidad (1687), San Ignacio (1689),
San Javier (1691), San Borja (1693), San Pedro (1697),
que sería durante muchos años la sede principal,
Concepción (1708), Exaltación (1709), San Joaquín
(1709), Reyes (1710), Santa Ana (1719), Magdalena
(1720) y Desposorios de Buenavista (1723), en Santa
Cruz. En el momento de la expulsión sólo quedaban
16, pues ya algunos habían desaparecido (San José, San
Luis, San Pablo, San Patrocinio, San Juan Bautista y dos
Santa Rosa y dos San Miguel), otros desaparecerían
posteriormente (Santos Simón y Judas, San Nicolás,
San Martín) mientras que algunos se trasladaron a nuevos sitios (Loreto, San Ignacio, San Joaquín, San Pedro
entre ellos), abandonando el sitio original. Después
de la expulsión en 1767, se fundaría otras reducciones
siguiendo el modelo misional jesuítico (caso de San
Ramón), en pleno periodo secular español.14
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3. SOCIEDAD
Los jesuitas lograron combinar exitosamente la
organización social nativa, respetando su estructura
y liderazgos originales, con la tecnología europea,
aprovechando la inyección de capital que le proveía
la Audiencia de Charcas y la Provincia Jesuítica
limeña. El éxito del emprendimiento se fundamentó
en la fundación progresiva de pueblos reducidos,
conforme la labor de evangelización se iba consolidando. La creación de centros poblados seguros,
en donde el indígena se sentía protegido de las
temidas malocas de los bandeirantes, y en los cuales
podía vivir y crecer en armonía con sus semejantes,
pudiendo inclusive moverse entre una población y
otra sin mayores contratiempos, contribuyó a lograr
un éxito básico, tanto social, como económico, y
también, espiritual. El Orden Jesuítico, con todas
sus bondades, generó en el nativo una confianza
extraordinaria, que se tradujo en su total inmersión
en el desarrollo de una cultura mestiza que se ancló
en la música, la religión, la arquitectura y la producción agropecuaria.
El aparato productivo de las misiones se sustentaba en una organización interna claramente estructurada. Cada reducción, que podía tener hasta cerca
de 3.000 habitantes, era dirigida por dos jesuitas
aunque a veces solamente uno estaba a cargo. Los
sacerdotes eran apoyados por una serie de líderes
indígenas comandados por el cacique mayor de la
parcialidad original. Un alférez y dos tenientes apoyaban a éste, además de los dos alcaldes de familia y
los dos de pueblo. Estos ocho formaban el Cabildo,
y eran nombrados cada 1 de enero.
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El pueblo se dividía en parcialidades y cada una
de éstas era dirigida por un capitán y su segundo.
Esto era particularmente importante en reducciones
en donde convivían dos o más pueblos diferentes. Había también alcaldes para cada uno de los
gremios de tejedores, herreros, carpinteros y constructores, y también para cada estancia productiva,
muchas de ellas en las proximidades del pueblo y a
orillas de los puertos principales. Las mujeres y los
jóvenes menores de 17 años también eran liderados
por un alcalde especial.15
Toda esa estructura conformaba un sistema de
jerarquías suficientes para asegurar una ordenada
y sistemática vida cotidiana, a la vez que permitía
una actividad productiva sin contratiempos. El
urbanismo que definía los espacios colectivos de las
misiones, además de establecer las jerarquías simbólico-religiosas necesarias para mantener al indígena
consciente de la presencia divina, también contribuía al orden interno y a la producción de bienes y
productos. La combinación del orden jerarquizado
propio del barroco europeo encajó perfectamente
con la intencionalidad productiva de los jesuitas,
conscientes de que la labor evangelizadora que
realizaban necesitaba de una estructura económica
capaz de sostenerla a largo plazo.
Los jesuitas establecieron en cada pueblo talleres de carpintería, telares y sastrería, curtiduría y
zapatería, trapiches, fundición y herrería. Al mismo
tiempo, ya sea en las proximidades de la reducción
o en los puertos fluviales de embarque, poseían diferentes plantaciones: cañaverales, cacaotales, algodo-

nales, arrozales, maizales y cafetales, y contaban con
ranchos en donde criaban ganado vacuno y caballar.
Cada pueblo tenía su propio aserradero y matadero.
Igualmente, contaban con su propia flotilla de carga
fluvial. René Moreno indica que “...puede calcularse
en 60 barcos o canoas la dotación media de cada
pueblo para el debido trajín de las chacras, conducción de productos de receptoría y transportes
personales de unos a otros pueblos...”16
Aunque las reducciones de Moxos nunca pudieron autosostenerse completamente, los jesuitas,
junto a los indígenas, fueron capaces de organizar
un aparato productivo articulado con el resto de
la Audiencia y el Virreinato, que permitió el sostenimiento de los 35.000 habitantes que en algún
momento poblaron las diferentes reducciones mojeñas. La estructuración del entorno urbano necesario
para llevar adelante la experiencia cultural jesuita
estuvo definido tanto por una estética barroca en
su composición espacial urbanística, como por un
criterio productivo de organización del espacio, que
convirtió a la Misión en un gran establecimiento
industrial y agropecuario.
Moxos, además de requerir permanentemente
el apoyo de la Provincia Peruana y contribuciones
reales, demandó el establecimiento de una red de
estancias y fincas, cuya producción y rentas suplía
el déficit. Algo particular en el caso de Moxos es
que las estancias que apoyaban económicamente su
sostenimiento no se encontraban dentro de su área
de influencia, sino a centenares de kilómetros, en los
valles de Cochabamba y Chuquisaca, e inclusive en
el Bajo Perú, e incluso pertenecían, jurisdiccionalmente, a otras misiones.

Una de las diferencias marcadas entre Moxos y
Chiquitos tiene que ver con los resultados de su economía. Mientras Chiquitos logró autosostenerse en
buena medida, las misiones de Moxos aparentemente sólo lograron una relativa subsistencia alimentaria. Block es contundente cuando indica que:17
“...a pesar de sus esfuerzos impresionantes,
nunca pudieron cubrir los gastos con su propio
trabajo. Los utensilios de metal... y los bienes
suntuarios dedicados a fines religiosos exigían
grandes erogaciones de dinero... Sólo con la combinación de los aportes de la Corona y las inversiones en la economía civil lograron los jesuitas
hacer florecer las reducciones de Mojos... La
empresa de Mojos demostró ser cara desde sus
comienzos...”

Para sostener a Moxos, la Provincia Peruana de la
Orden Jesuíta tuvo que valerse de al menos cuatro
fuentes de ingresos diferentes: el aporte de la propia
administración central de la Provincia, las contribuciones reales que abarcaban donativos específicos
y estipendios anuales por cada sacerdote, las donaciones que incluían limosnas y legados de bienhechores del Alto y el Bajo Perú, y la renta anual de
capitales invertidos. Estos últimos provenían tanto
de las rentas generadas por una serie de estancias y
fincas situadas en los valles de Charcas, y en la costa
peruana, como de las exportaciones de los productos generados en las mismas reducciones mojeñas,
las que también contaban con sus propias fincas.18
Asimismo, su sostenimiento no hubiera sido posible
sin la habilidad financiera de la Orden, la que permitió, con una flexibilidad pragmática notable, transferencias monetarias y de bienes, así como préstamos
a terratenientes utilizando los fondos que la Corona
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les entregaba. Parte fundamental de las estrategias
financieras empleadas por los jesuitas la constituía
la adquisición y administración de establecimientos
agrícolas y ganaderos, los que se mantenían bajo su
propiedad en tanto produjeran rentabilidad, y se
vendían apenas mostraban su inviabilidad.19
La documentación existente indica que las
Misiones de Moxos eran sostenidas en buena medida por la rentas generadas por la producción de una
red de estancias ubicadas en los valles orientales de
Chuquisaca, al norte de Santa Cruz de la Sierra, en
la zona del valle de Pojo en Cochabamba y otras
situadas en la costa peruana. Algunos de estos establecimientos fueron donados a la Orden, o fueron
adquiridos por la administración provincial.20 En
algunos casos, es posible que hayan quedado bajo
custodia jesuita si el propietario no pudo cubrir la
deuda contraída, pero tal situación, difícilmente
podía quedar documentada, y es de esperar que tan
situación se haya presentado legalmente como una
donación.
Un benefactor especialmente importante fue el
General Juan de Murga, cuyo legado en estancias
peruanas rindió 500 pesos anuales entre 1698 y
1725, cuando fallece. A partir de entonces, la mitad
de sus estancias fueron donadas a la Orden. En 1704,
el viñedo de Callejas la Baja fue donado por Gabriel
Encinas. La administración provincial adquirió dos
estancias en el valle de Pojo, destinadas a producir
vino la primera, cereales y ganado la segunda, para
las reducciones. Estas eran Challwani y La Habana.
Los datos sobre la producción de éstas no son claros,
pues mientras se indicó que producían pérdidas a
mediados del Siglo XVIII, se estimó que rentaban
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30.000 pesos anuales al momento de la expulsión,
en 1767. En algún momento Challwani pasó a propiedad del gobernador de Moxos, León Fernández
de Velasco, quien las declaró con un valor de 54.000
pesos y contaba con 80 esclavos negros.21
En la zona oriental de Chuquisaca, y en las
proximidades de Mizque, los jesuitas administraban varias fincas menores: Palca, San Nicolás de
Umiriqui, Jesús y María, Pampas del Tigre y Cuesta
Negra. Según Barnadas, las tres últimas eran administradas por el jesuita Karl Hirschko, y aunque
“nunca rindieron grandes sumas de dinero a las
misiones,... incrementaron sus contribuciones proveyendo de vino y cereales...”22 Ellas fueron donadas
por los herederos de Melchor de Rodas al Colegio de
La Plata. En 1662, el Colegio la vendió a Jerónimo
de Soria, pero la viuda, María de Cuéllar, la cedió
otra vez al año siguiente.23
Las estancias de la costa norte peruana fueron más
productivas. Ellas pertenecían al Colegio Máximo de
San Pablo de Lima y producían 2.439 pesos anuales
al momento de la expulsión. Las haciendas azucareras
de San Jacinto y San Antonio de Mutakachi, constituyen un buen ejemplo de inversión rentable de la
Compañía, ya que fueron adquiridas a bajo precio
en 1709, ante el endeudamiento de sus propietarios
originales. Block puntualiza la especial relación entre
el Colegio de Lima y las reducciones de Moxos, al
aportar el Colegio con capitales y personal administrativo. San Jacinto poseía 81 hectáreas de cultivo, dos
molinos, un complejo de refinación y 101 esclavos,
mientras que San Antonio de Mutakachi poseía 13
hectáreas, dos molinos y solamente 24 esclavos. Desde
1710, las inversiones se concentraron en ésta última,

que empezó a producir vino en 1713 y para 1720 ya
contaba con sus “propios talleres de alfarería para la
fabricación de botijas y botellas”.24 En 1725 se adquirió
la estancia Huaura (Wawra), y en 1739 se adquirió el
“gran viñedo” de Umay, en el valle Pisco, a un costo de
80.000 pesos, de los cuales se pagaron al contado 5.403
pesos. Las reducciones de Moxos habrían de pagar el
resto al Colegio de San Pablo, de su producción, en una
demostración más de su impresionante flexibilidad
financiera, que generó para Moxos, solamente en 1748,
la impresionante suma de 11.188 pesos de 8 reales de
beneficios e intereses.25 El cómo justificar semejante
escala de apoyo económico a una región marginal de la
Provincia se puede entender desde la perspectiva estratégica, tanto de la Corona española como de la misma
Orden Jesuita, de proteger las fronteras de su territorio,
asegurando su control en términos de conversión y de
producción, tal como lo señala certeramente David
Block.26
Los establecimientos agrícolas y ganaderos de la
Orden durante la colonia eran generalmente administrados por un sacerdote que actuaba como administrador. Si la hacienda se ubicaban en las proximidades de las reducciones, éste era apoyado por
un indígena con el cargo de Alcalde de Hacienda, y

los trabajadores eran igualmente indígenas. Por otro
lado, los establecimientos ubicados fuera del área de
las reducciones, como las mencionadas previamente, podían contar con hasta dos sacerdotes y la mano
de obra estaba constituida por esclavos negros. Vale
la pena destacar que, al momento de su expulsión,
la Orden Jesuita era la mayor propietaria de esclavos
negros de todas las colonias españolas, con más de
7.000 de ellos bajo su control.27
Las reducciones mojeñas exportaban buena parte
de su producción, aprovechando por un lado la red
de colegios jesuíticos, que le permitía colocar sus
productos en Charcas, Potosí, La Paz y el Cusco; y
por otro lado, estableciendo su propia red de distribución de productos en Santa Cruz de la Sierra
y Cochabamba. Los productos de exportación más
comunes de las reducciones de Moxos eran el azúcar
y alcohol de caña, el algodón y telas, cacao, sebo, miel
y arroz. Entre las manufacturas que se exportaban se
encuentran muebles, instrumentos musicales, tejidos
litúrgicos y productos de cuero. A cambio, importaban toda clase de adornos litúrgicos y diferentes
herramientas de hierro, papel, vestimenta para los
religiosos, espejos, vidrio, vino y tabaco.28

4. URBANISMO
La estructura urbana de una misión de Moxos
estaba originalmente conformada por el conjunto
arquitectónico principal, la plaza y los cuarteles o
residencia de los indígenas. En primera instancia, se
aprecia que su ordenamiento responde a un criterio

de ocupación centrado en el templo, en la Casa de
Dios, como elemento articulador de todo el conjunto y corazón espiritual de la comunidad.29 La plaza
abierta es físicamente el centro de la misión, con la
cruz marcando dramáticamente el predominio de
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la iglesia sobre el terreno, y su generosa amplitud
contribuye a destacar la presencia del templo, el que
actúa como verdadero núcleo material y espiritual
de la comunidad. La definición del espacio de la
plaza, definida lateralmente por los cuarteles y posiblemente por las escuelas, contribuye a realzar la
presencia del conjunto religioso de uno de sus lados.
La escenográfica centralidad del templo y la valoración que hace de él la plaza, junto a las posas y la
cruz, intenta remarcar simbólicamente la presencia
de Dios en la Misión.
Por ello, no es de extrañar el impacto que causaba
en el visitante semejante articulación de espacios y
volúmenes, hábilmente ordenados para recordar en
todo momento el por qué y el para qué de toda manifestación de vida. Es elocuente el viajero francés cuando dice “...La extensión, la distribución de las casas y
sobre todo la plaza... me dieron ocasión para admirar
una vez más los trabajos extraordinarios de los jesuitas
en esas regiones...” y posteriormente indica que “...La
Plaza, bastante grande, está dotada de capillas en sus
cuatro esquinas y ocupa su centro una cruz adornada con hermosas palmeras cucich. Está rodeada por
numerosas casas de indios, bien alineadas y ubicadas
de manera que favorezcan la libre circulación del aire.
Todo respira grandeza y orden en esta misión...”30
Contribuyó a la aceptación indígena de la propuesta misional el hecho que la plaza no era una exclusividad española. Al respecto, los cronistas comentan que
los poblados indígenas contaban con un gran espacio
en el centro de sus comunidades, cerca de la cual
estaba el bebedero o casa de los hombres. De hecho,
tanto el espacio de la plaza como tampoco las calles
rectas o avenidas, no les eran ajenos a los indígenas
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pues varios poblados contaban con ellos antes de su
contacto con los europeos.31
La inserción del espíritu barroco en la experiencia
misional en la amazonía boliviana era inevitable, a
pesar del carácter marginal de las reducciones en la
selva y las pampas al norte y este de Santa Cruz de
la Sierra, por dos razones fundamentales. Primero,
debido a que los sacerdotes jesuitas, principales
protagonistas del proceso, se habían educado en las
ciudades y monasterios de la Contrarreforma, proceso en el cual la Orden de Loyola era protagonista
de primer orden; por lo tanto, no es de extrañar que
sus esfuerzos de catequización estuvieran marcados
por los ideales estéticos, teológicos y sociales que
marcan a la sociedad barroca en la península y el
resto de Europa. En segundo lugar, debido a que
el interés jesuita en desarrollar un proyecto social
sostenible a largo plazo, en un marco humano ingenuo al que se veía necesario controlar en todas las
facetas de su vida para lograr su salvación, no podía
encontrar mejor modelo espacial a implementar que
el barroco.
De esa manera, la experiencia misional implicó la “construcción” de una sociedad barroca en
pleno corazón del continente, demarcando moral
y materialmente las jerarquías y límites necesarios
para lograr el éxito de una empresa catequizadora
sostenible. Para el misionero jesuita, este proceso de
reproducción de su propia sociedad (“mejorada”, en el
sentido del acatamiento del orden) implicó la adopción-a veces forzada-de una serie de adaptaciones,
en donde se reconoce algunos aportes indígenas y
geográficos. Sin embargo, ese esfuerzo catequizador y
productivo implicaba como resultado que las nacio-

nes indígenas reducidas reemplacen para siempre sus
dioses y creencias, sus costumbres de alimentación y
vestimenta, su moral y su ética, su vivienda, su música, su organización social, sus mecanismos de supervivencia, sus sueños y hasta sus miedos. El sacerdote
jesuita piensa y actúa en base a una ética que justifica
la imposición a todo el espacio de una estética que
controle la totalidad del espacio, y genera entonces
una espacialidad que favorece los controles sociales
necesarios para asegurar una actividad productiva y
preservar la nueva fe.
La presencia de la modernidad que implica el
barroco impuesto en las pampas y selvas amazónicas tiene que ver también con el sentido productivo
de la reducción, concebida como una fábrica de
almas, salvadora de hombres, y en eso, no difiere del
espíritu europeo que impulsa la Contrarreforma. El
pragmatismo jesuita es capaz entonces, de construir
un espacio doblemente productivo, espiritual y
económicamente, otorgando una dimensión integradora de la vida, desconocida hasta entonces en la
América española.
El misionero no tuvo otra alternativa que trasladar su experiencia cultural a la misión, adaptándose menos que imponiéndose. De esta manera,
cuando emprende la tarea de construir los templos,
los misioneros lo hacen a partir “de su propia imaginación”.32 Para ello, “...necesario les fue hacerse
Arquitectos para fabricar templos, ... y enseñar
a los indios el oficio de carpinteros, el uso de las
herramientas y proporción del edificio en todas
sus partes.”33 No pudiendo ejecutar la tarea solo, el
misionero está obligado a entrenar al indígena en
todo lo concerniente al proceso de construcción.

Precisamente por lo elemental de su formación
arquitectónica, la repetición era la opción más fácil
y en este marco, no se podía esperar soluciones
arquitectónicas demasiado diferentes a las que él
mismo había experimentado en Europa y su paso
por el Perú y Charcas.
Como en todo proceso complejo y en donde participa gran cantidad de actores, en Moxos resultó
inevitable la introducción de elementos no europeos, aportados por el indígena a través del tiempo, y también aportados por el propio misionero,
una vez que resultó influenciado por el entorno en
el cual se desenvolvía. El “mestizaje” que sufre el
barroco europeo al reproducirse en la misión afectó
tanto la selección de alternativas, como los procesos
y los resultados. Los indígenas contribuyeron decisivamente no solamente en la construcción de los
templos, sino también en el tallado de las esculturas
y relieves, en la fabricación de los muebles, las telas,
seguramente más allá del simple aporte manual. En
este sentido, al referirse al púlpito de San Ignacio,
Altamirano indica que es “...muy airoso y entallado; y se conoce lo hábil de la gente, pues todo es
obrado por manos mismas de los indios...” y esto lo
dice a principios del siglo XVIII, cuando todavía las
misiones habrían de funcionar por más de medio
siglo.34 Tampoco hay que olvidar que los indígenas
administraban, hasta la llegada de los españoles y los
misioneros, una compleja y variada mitología, que
hasta entonces había encontrado en la cerámica una
expresividad morfológica original. Esta habilidad ya
desarrollada colectivamente, sin duda debió canalizarse después de la catequización, en la ornamentación de los templos.
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Como se indicó previamente, la misión
se estructuraba urbanísticamente en base al
conjunto arquitectónico principal (a describirse
posteriormente), la plaza y los cuarteles. En este
sentido, la experiencia urbanística de Moxos es
muy similar a Chiquitos y Paraguay, pero existen
diferencias evidentes, como se verá a continuación.
Plaza con cruces y posas
La plaza era el corazón de la misión, dominada
por la presencia imponente de la iglesia, el colegio,
el campanario y las escuelas de letras y de música.
Éder remarca que “en el centro de la reducción estaba la plaza, perfectamente cuadrada, midiendo cada
lado ciento sesenta pasos.”35 En ella se desarrollaban
todas las actividades más significativas: procesiones,
semana santa, rogativas, velorios, bienvenidas y
festejos de índole religiosa. Actúa, de hecho, como
un gran atrio. Dando más detalles, continúa Éder
indicando que “En cada esquina de la plaza hay una
cruz muy grande con capillas para la celebración
de las procesiones... En el centro de la plaza había
también una cruz, mayor que las demás, protegida por una reja y rodeada de árboles debidamente
distribuidos...36 La cruz central, como en el caso de
San Ignacio de Moxos, podía estar “llena de incrustaciones del brillante nácar de las conchillas de agua
dulce” como indica D´Orbigny, levantada sobre un
podio y rodeada de una varanda de madera como
nos la dibuja Mercado en San Joaquín, San José y la
misma Concepción, y cerca de ella, cuatro palmeras
plantadas en cruz.
Las posas son una tipología arquitectónica pro226
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piamente americana, tal como ya lo han abundantemente explicado Mesa, Gisbert, Gutiérrez y otros
investigadores.37 Ellas contribuían a enriquecer
el ceremonial a escala urbana, preservando el
estrecho y milenario vínculo entre el nativo y la
naturaleza, en donde hasta la llegada de los conquistadores moraban sus dioses. Al parecer las
posas existieron en todas las misiones de Moxosno así en en Chiquitos- una vez que no solamente
Éder da testimonio de ellas, sino también Verdugo
en 1760.38 El conjunto “ideal” de cuatro posas de
Concepción, una en cada esquina de la plaza, es
dibujado por D´Orbigny con relativa precisión
y las ubica en la planta general de la misión. Se
trataba de simples construcciones a dos aguas con
el mojinete enfrentado a la plaza, estableciendo
una especie de ochave a la misma. Se las reconoce
como elementos puntuadores del espacio y por
ello, su rol en la conformación del espacio barroco misional es digno de destacar. La presencia de
las posas en Moxos, y posiblemente en Chiquitos,
se entiende como una extensión de la tradición
andina de iglesias con atrio y posas, y deben verse,
por lo tanto, como consecuencia de la permanente
relación de los misioneros con Charcas y Lima.
Viviendas
Las viviendas en la reducción eran cuarteles, en
donde varias familias vivían separadas por muros
divisorios transversales dentro de un solo módulo
a dos aguas, paralelo a uno de los costados de la
plaza. Contaban con corredores exteriores en ambos
lados y eran de una sola planta, todas levantadas

un palmo del nivel del terreno. Se construían de la
misma manera que los templos, aunque su cubierta
no necesariamente era de teja, siendo en la mayor
parte de los casos, de hojas trenzadas de palmeras
o jatata. Éder informa que las casas eran de tabique
y a veces de adobe e indica también que “cada casa
mide diez varas de altura, veinticuatro de largo y
trece de ancho, de manera que el espacio destinado a
la vivienda era de ocho varas, siendo el corredor que
rodea la casa de dos varas y media de anchura...”39
Un aspecto importante de destacar, por el impacto
escenográfico que debía causar, es el uso del color en
los muros. Éder indica que las casas “se blanqueaban
por dentro y por fuera; no con cal, sino con una tierra
blanquísima igual o mejor que aquella. La base de
las paredes, los dinteles de las puertas y ventanas se
pintaban con tierras de diferentes colores jaspeados,
con bastante gusto...”40 El número de cuarteles variaba de una misión a otra, pudiendo aproximarse al
centenar.41
Estructura urbana productiva
El plano levantado por D´Orbigny en Concepción
de Mojos es ilustrativo al respecto del sentido productivo de la misión mojeña. De hecho, en ese gráfico se evidencia el criterio productivo que complementaba al sentido barroco del espacio. Dejando de
lado la orientación tradicional este-oeste del templo,
los misioneros adoptaron en Concepción un crite-

rio más eficiente, desde la perspectiva productiva.
Construyeron los espacios religiosos paralelos a la
zona pantanosa del sudoeste y levantaron los cuarteles residenciales en forma asimétrica, haciéndolos
coincidir con las plantaciones de algodón, cacao,
café, caña de azúcar, maíz y arroz.
En el plano se observa también una red de caminos de acceso a las plantaciones, así como las divisiones claras de las diferentes parcelas productivas.
Se cuenta más de una decena de edificaciones con
fines aparentes de apoyo a las actividades productivas, una vez que no se articulan espacialmente con
los cuarteles residenciales. Una de ellas se encuentra
en el puente sobre el Río Negro, otras cerca o dentro
de los cafetales y cañaverales, otras cerca del algodonal este. Es interesante la alameda de palmeras que
es rematada en otra edificación, en el sector sudeste.
Cinco jardines o chacras menores, bien delimitadas,
se levantan en diferentes sectores.
En Concepción de Baures, la simetría ha sido
sacrificada para favorecer la proximidad de los
habitantes con la zona productiva. Esta aplicación
del eficientismo productivo, que modifica el esquema ideal de urbanización jesuita, puede entenderse
perfectamente como una expresión pragmática del
sentido productivo de la Orden, capaz de modificar-o complementar-el modelo urbanístico preestablecido, con tal de favorecer un desplazamiento
eficiente de los indígenas en el interior de la misión,
lo que incrementa su productividad.42

Victor Hugo Limpias Ortiz

227

Foto del templo de la Reducción de Trinidad, poco antes de su demolición en 1920. Foto Album Centenario de Bolivia.

Reducción de Concepción, perspectiva general de la plaza, posas, templo y
cuarteles. Dibujo de Victor Hugo Limpias, 2002.
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Plaza y templo de la Reducción de Exaltación. Keller, 1876.

Colegio de la Reducción de Exaltación. Acuarela de Melchor María Mercado, 1859 (ANB)
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Plaza, templo, posa y colegio de la Reducción de Concepción. Grabado de Alcide D`Orbigny, c. 1832.
Obs: Al atrio cubierto no fue considerado en la representacion.

Portada del templo de la Reducción de Magdalena sin el atrio cubierto. Acuarela de Melchor María Mercado, 1859 (ANB)
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Plano de Concepción de Moxos. Relevamiento de Alcide D´Orbigny, c. 1832.

Cuadro comparativo de plantas de templos entre las misiones de Paraguay, Chiquitos y
Moxos. Esquemas ideales de Victor Hugo Limpias, 2002.
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Portada del templo de la reducción de Concepción. Acuarela de Melchor María Mercado, 1859 (ANB). Compárese el atrio cubierto
con el grabado de D`Orbigny.

Reducción de San Ramón, perspectiva del templo y colegio. Dibujo de Victor Hugo Limpias,
2002.
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Portada del templo de la reducción de San Joaquín. Acuarela de Melchor María Mercado, 1859 (ANB).

Plaza y templo de la Reducción de Trinidad. Gardner Gibbon, 1852.
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5. ARQUITECTURA
Coincidiendo con otras experiencias jesuitas hispanoamericanas, el conjunto arquitectónico principal estaba conformado por el templo, el colegio o
casa de los misioneros, y el campanario o torre.
El templo pseudoperíptero de atrio profundo
El templo barroco mojeño es una estructura
maderera de planta renacentista, pseudoperíptera con atrio sexástilo, con una gran nave de tipo
salón, construida con muros de adobe y cubierta
con troncos de palma o teja. La permanencia de la
planta renacentista con presbiterio de ángulo recto
en los tempos americanos durante el barroco, se
debió probablemente a dificultades insalvables para
incorporar la espacialidad dinámica y compleja que
implican los muros curvilíneos, las bóvedas ovoidales y las transparencias fenomenales profundas del
barroco europeo. De todas maneras, y a pesar de la
rigidez muraria, los espacios interiores presentaban
una riqueza expresiva esencialmente barroca gracias
a la exhuberancia de la ornamentación arquitectónica (retablos y altares) y estatutaria, la riqueza
polícroma de los revestimientos y la policromía
dominante.43
El aporte local se reconoce primero en todo lo
concerniente a la tecnología empleada; desde los
materiales de construcción, pasando por el sistema
estructural y concluyendo en el proceso constructivo. Todo ello se fundamenta en un sistema estructural maderero y no en el sistema de muro portante,
de adobe o piedra, que se aplica en la región andina
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de Charcas. La aplicación de un sistema estructural
maderero tiene que ver tanto con la disponibilidad
de materiales como con la familiaridad tecnológica del indígena. El proceso de construcción también fue consecuencia de las condiciones locales,
impuestas por los materiales disponibles y el sistema
adoptado. De hecho, los sacerdotes levantaron sus
templos siguiendo el mismo procedimiento constructivo que los indígenas aplicaban en la construcción de sus chozas originales. En una carta de 1747,
el padre José Gardiel explica el mismo:
“Todos estos edificios se hacen de diversos modos
que en Europa, porque primero se hace el tejado, y
después las paredes. Clávanse en tierra grandes troncos de madera, labrados a azuela. Encima de ellos
se ponen los tirantes y soleras; y encima de éstas las
tijeras, llaves, latas y tejado; y después se ponen los
cimientos de piedra, y 2 ó 3 palmas hasta encima de la
tierra y de ahí arriba es la pared de adobes, quedando
los troncos o pilares, que aquí llaman horcones, en el
centro de la pared, cargando todo el tejado sobre ellos
y nada sobre la pared. Esto se hace por no haberse
hallado cal en todo este territorio... Hácense en las
naves de enmedio y en donde ha de ser la pared,
unos hoyos de 9 pies de profundo y 12 ó 14 de círculo. Enlósanse bien, y con máquinas de arquitectura
meten dentro los horcones labrados ya en forma de
columnas, o cuadrados para después aforrarlos con
tablas de cedro pintadas y doradas. Los 9 pies que
quedan dentro están sin labrar, y aún con parte de las
raíces del árbol para mayor fortaleza y se quema esa
parte para que resista a la humedad...”44

El clima lluvioso y húmedo debió deteriorar
rápidamente los muros de los primeros edificios
construidos en el siglo XVII, lo que obligó a los
sacerdotes a aplicar una solución tecnológica de
fuerte impacto formal que protegiera a los mismos,
como son los corredores laterales cubiertos. La
ampliación de los faldones obligó a que sus aleros
sean sostenidos con pies derechos de madera, adicionados tanto hacia los costados como hacia los
frentes, generando un atrio (nártex) cubierto. Así
surgió el templo maderero períptero de Moxos, de
igual manera que las demás misiones jesuíticas de
Chiquitos y el Paraguay.
El atrio cubierto es una solución única en la arquitectura colonial americana. Este espacio que servía
de antesala de la portada, excepcional en América,
aunque motivado por el rigor del clima tropical,
debió contribuir particularmente a la escenificación
de las complejas ceremonias y rituales urbanos de
la iglesia, en donde participaba toda la población.
Es, junto a las galerías laterales, un espacio que contribuye a reforzar el sentido barroco del espacio, al
generar y expresar dinamismo y profundidad, dramatizando la policromía de la arquitectura y seguramente facilitando la complejidad y expresividad de
la decoración efímera de las celebraciones religiosas.
Algo muy interesante y digno de destacar de
Moxos es que, a diferencia de los atrios cubiertos de
Chiquitos y Paraguay en donde sólo abarcan una crujía o intercolumnio, en Moxos se llegó a adoptar dos
y al parecer, hasta más intercolumnios, generando un
atrio cubierto que más parecía un salón abierto con
una superficie de 150 hasta 300 metros cuadrados,
capaz de albergar más de un centenar de fieles. Al

parecer, esta solución más radical se dio después de
la expulsión de los jesuitas, particularmente en San
Ramón (ver el dibujo de Mercado), y después pudo
haberse aplicado en Trinidad y otros templos.
Otro aspecto original de Moxos, es el tratamiento
de la portada protegida por el nártex cubierto mencionado. Los dibujos de Mercado son los que mejor
permiten reconocer las características curiosas e
indudablemente barrocas de su decoración. Tanto
en la simplicidad del tratamiento en Concepción
de Baures y en la prolífica ornamentación de
Magdalena, así como en Exaltación, San Joaquín
y San Ramón, se reconoce el mismo concepto de
pilastras adosadas a modo de cirios. Éstos por un
lado sostienen el corredor maderero en voladizo que
sirve tanto para interconectar las puertas del coro
como para balcón a modo de capilla abierta; y por
otro, estructuran la decoración de la portada de la
misma manera que en un retablo.45
Los corredores o galerías exteriores y el gran atrio
cubierto frente a la plaza, conforman una estructura
semiperíptera, la cual genera un espacio semicubierto que mientras protege eficazmente a los muros de
adobe de la lluvia y a los fieles del sol tropical; contribuye a la integración volumétrica de los templos con
la fábrica urbana en su conjunto. El sentido dual de
estos espacios, al reproducirse en las demás edificaciones de la misión, establece un sentido de unidad a
todo el conjunto.46
El interior de los templos exige una consideración
importante, especialmente en lo que concierne a las
“tres naves” que tanto mencionan los cronistas, sean
misioneros u oficiales reales o de gobierno. De hecho,
la solución espacial interna de Moxos, Chiquitos y
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Paraguay se encuadra mejor en el concepto de nave
salón, muy común en el centro de Europa y bastante
popular en el barroco.47 Desde una perspectiva arquitectónica, las dos hileras de columnas madereras no
necesariamente implican una subdivisión del espacio interior en tres naves, como popularmente se lo
puede interpretar. La percepción del espacio en estos
templos es total y no fragmentada, como ocurriría
con una edificación de sección basilical. En Moxos,
así como en Chiquitos, sólo hay un gran espacio. Las
columnas interiores sólo están allí porque tecnológicamente eran necesarias para lograr una capacidad
funcional suficiente para que las dos mil o tres mil
almas puedan caber en su interior. De haber existido
los medios tecnológicos para salvar la luz del ancho
del templo sin apelar a columnas intermedias, se
hubiera construido así. En otras palabras, las columnas interiores fueron el producto de una limitación
tecnológica y no la consecuencia de un ideal arquitectónico.
El modelo original, el punto de partida de los
templos barrocos de Moxos, pudo haber sido la
antigua Catedral de Santa Cruz de la Sierra, el primer templo maderero que conocieron los jesuitas
que llegaron a esa ciudad desde Lima, para desde
allí partir a Moxos y también a Chiquitos. La descripción que se hace de ese templo, anterior a las
reducciones, coincide con el tipo aplicado en las
misiones.48
Altamirano describe al segundo templo de Loreto,
inaugurado en 1691, como siendo “... de adobes crudos... su medida, ciento ochenta pies de largo y su
latitud de sesenta pies geométricos; de tres naves,
entablado con madera de cedro, su techumbre bien
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labrada. Tiene cinco altares cuyos tabernáculos
se van haciendo labrados con toda curiosidad; y
en particular el altar mayor con retablo igual a la
capacidad del testero que termina el presbiterio de
la Iglesia, tan cabal en sus medidas y entablados con
sus nichos, columnas, cornisas y arquitrabes como
pudiera el maestro más inteligente y experimentado hacerlo”. Al lado de la gran nave, se levantaban
otras salas, también descriptas por Altamirano: “...
la sacristía que está inmediata al templo (es) bien
capaz, con alacenas suficientes para guardar los
cálices consagrados y la boxilla toda que sirven a los
santos sacrificios y al adorno especial en las fiestas
más solemnes...” y más adelante dice que “...hay otra
pieza menor que la sacristía y más curiosa en medio
de la cual está la pila Bautismal con el sumidero
necesario para desaguarla cuando convenga. Dicho
baptisterio tiene inserta en la pared otra alacena
cerrada con llave, dónde guardan las alhajas ordinarias para los bautismos... En dicha alacenita se
guarda también las alhajas que sirven según el ritual
de España en los matrimonios y velaciones...”49
La ornamentación arquitectónica del templo
debió sustentarse en el tallado barroco (fuste salomónico) de las columnas interiores y exteriores,
tal como nos la dibuja Mercado en el atrio de
Exaltación; o en su defecto, pudieron ser de fuste
simple, apenas ochavado, como se percibe en San
Joaquín y Trinidad. Aunque los dibujos de Mercado
no los muestran, por su poca precisión y distorsión
de perspectiva, no debe descartarse el uso de arcos
de arriostre entre columnas, tal como las vemos en
Chiquitos. De hecho, cuando D´Orbigny escribe
que la iglesia de Magdalena “...es muy amplia, cons-

truida en el gusto gótico... y pertenece al estilo más
florido de la Edad Media...” Para la primera mitad
del siglo XIX, cuando el francés visita las misiones, la historia del arte y la arquitectura estaban en
pañales, y hasta un erudito como D´Orbigny podía
confundirse entonces. Mesa y Gisbert ya alertaron
sobre esta evidente confusión.50
Por otro lado, el contacto permanente de los misioneros con Lima permitió a los templos adornarse con
gran cantidad de objetos adquiridos en los viajes. El
P. Diego Francisco Altamirano indica que estaban “...
sus Iglesias bien alhajadas con ornamentos ordinarios
y ricos de todos colores y con lámparas bien grandes
y curiosas, blandones y candeleros. Ultra de los cálices, custodias, prijides y vinagreras con salvillas, todo
hecho de plata y aún ramos del mismo metal...”51 y
después que (El Padre Marban) “...volvió del Perú con
provisión de alhajas, que de limosna adquirió, conducentes al adorno de las Iglesias, que liberal repartió
entre todas...” para posteriormente indicar que “... para
proveer de ornamentos a las Iglesias concurrieron los
Rectores de los principales Colegios, cuales son el de
San Pablo, del Cuzco, de Chuquisaca y Potosí...”52 Tal
aporte de Charcas y Lima no se limitaba a unos cuantos adornos, sino que implicaba cantidades significativas de materia prima, además de grandes esfuerzos
económicos y de transporte. El mismo Altamirano
indica que “...desde que se comenzaron estas reducciones de los Moxos, año de 1675 hasta el presente, tiene
gastados más de cien mil pesos, así en los costosos
viáticos de los sujetos á los Moxos, que desde Lima
son 600 leguas, como en ornamentos para las iglesias,
cálices, píxides, custodias, lámparas, imágenes de talla
y pincel, guiones con sus cruces de plata, pálios, ves-

tuario, sustento de vino y harina para las misas, chaquiras, cuchillos y demás donecillos para el atractivo y
conversión de los indios...”53
Con el tiempo, Moxos fue capaz de producir sus
propios adornos. En este sentido, fue importante el
aporte de un grupo de misioneros centroeuropeos,
entre los que destacan el germano Padre Borinie,
los bávaros Adalberto Martereer y Franz Faltik,
Juan Reher de Praga, Francisco Javier Durheim,
de Augusta y Juan Bautista Koening. Aunque no se
conoce exactamente las fechas en las que estuvieron trabajando en Moxos, lo debieron hacer entre
1716 y 1767, construyendo los templos, tallando
retablos, esculturas y platería, construyendo muebles, y pintando murales y cuadros religiosos.54 Así
como Martin Schmid marcó el espacio barroco en
las Misiones de Chiquitos, este grupo de arquitectos
y artistas definió el barroco en Moxos, llamando
poderosamente la atención la atención de viajeros
como D´Orbigny, quien creyó, erróneamente, que
las excepcionales esculturas de San Pedro de Moxos
eran “...estatuas de madera esculpidas e Italia por los
mejores maestros del siglo pasado...”55
D´Orbigny remarcó que “...por sus monumentos,
por el número de las estatuas de santos, por las joyas
que adornaban a sus vírgenes y niños Jesús, por las
planchas de plata que decoraban sus altares y, más
que nada, por las hermosas tallas de madera de su
iglesia, San Pedro no tardó en rivalizar no sólo con
las catedrales de Europa, sino también con las más
ricas iglesias del Perú. Cuando entregaron la misión
a los curas, después de la expulsión de los jesuitas
en 1767, inventariaron en ella 80 arrobas (casi 1.000
kilos) de plata maciza...” (Tomo IV, pág. 1476)...”56
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Existen algunas referencias a las ventanas y vidrios
de estos templos. Al referirse al crucero del templo
de San José, Altamirano indica que sus ventanajes
“aclaran y hermosean” la iglesia. Por su parte, Mesa
y Gisbert señalan que los vidrios del templo de
Trinidad llegaron desde Cochabamba en 1767.57
Colegio de doble columnata maderera
El colegio y el templo se construían uno al lado
del otro y definían todo un sector de la gran plaza.
Generalmente se construían simultáneamente pero
a veces el colegio se construía antes que el templo.58
Se trataba de un edificio multipropósito, con grandes salas que servían indistintamente de depósito,
comedor, vivienda de misioneros, talleres y hospital,
Generalmente se construían transversales al templo y
de una sola planta, aunque hay algunos de dos plantas
como el de las misiones de Concepción, Magdalena y
San Ramón, ésta última fundada después de la expulsión de los jesuitas. La disposición es completamente
diferente a la de Chiquitos, en dónde se construía
paralelamente al templo. Esta diferencia posiblemente se manifestó por influencia del modelo de disposición de los cabildos seculares.
El plano que levantó D´Orbigny en Concepción,
así como los dibujos de Mercado, permiten reconocer
las características de la casa de los misioneros. Las
habitaciones se construían alrededor de uno o dos
patios, compartiendo los fondos con la iglesia, en
lo que debió ser el huerto de los misioneros. Al
igual que los templos, estaban rodeados de corredores
cubiertos o galerías exteriores, inclusive dentro de
los patios. Es posible reconocer en los dibujos cierta
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ornamentación en las fachadas, ventanas balaustradas
de arco adintelado, portón principal en planta baja y
puertas en la planta alta, cuando ésta existía.
Campanario de adobe y madera
No son mencionados en las crónicas coloniales,
pero sin duda debieron existir desde entonces, una
vez que las campanas han jugado un rol importante
en la definición de la vida misional, llamando a la oración, a misa, al velatorio, a la procesión, a la defensa
y hasta al amor. Mercado nos permite reconocer sus
cualidades mejor que cualquier otro, al dibujar cuatro
de ellos: Magdalena, Concepción, San Joaquín y San
Ramón, estos dos últimos post-jesuíticos (San Joaquín
se trasladó en 1796). Los dos primeros presentan tres
cuerpos, con el primero de base mayor y el tercero
menor. Entre cada cuerpo existe un pasamanos, aprovechando la diferencia de anchura. En los dos casos, las
campanas se encuentran en el tercer y último cuerpo,
cubierto con techo piramidal de cuatro aguas, en cuyo
vértice se ubica una cruz. En el caso de Magdalena se
trata de una edificación de gran altura, aparentemente
más alta que la cumbrera del templo.
El campanario de San Joaquín es el de menor envergadura aparente (hay que dudar de las proporciones de
Mercado) y cuenta con sólo dos cuerpos, pero siguiendo la misma lógica estructural de los anteriores. Por
su parte, el de San Ramón, el más nuevo de los tres, es
también el de mayores dimensiones y complejidad. Se
trata de una estructura de cuatro cuerpos que necesariamente debió superar con creces la cumbrera de su
templo. El último cuerpo parece haberse resuelto con
balcones en voladizo colgados de la cubierta.

6. CONCLUSIONES
Resulta evidente que la manipulación teatral de
la realidad que supone la construcción del espacio
misional en Moxos, fue básicamente influenciado
por dos preocupaciones articuladas y complementarias entre sí: la espiritual y la productiva. Mientras
la primera se concentraba en la catequización permanente de los indígenas, definiendo un espacio
capaz de recordar sistemática y permanentemente
la presencia de la divinidad en la misión; la segunda preocupación fue capaz de complementar la
primera con un diseño eficiente en términos de
promoción y control de la productividad. El sentido
espiritual y el interés productivo, si bien se complementan, en ningún caso puede interpretarse como
dos dimensiones paralelas igualmente significativas.
Sería injusto pretender que los misioneros valoraran
equitativamente a esas dos preocupaciones, pero es
también cierto que comprendían la necesidad de
convertir su proyecto en una experiencia sostenible,
y por ello, su pragmatismo se evidencia no solamente en el diseño mismo de la misión moxeña, sino en
los complejos mecanismos financieros que llevaron
a cabo para sostenerla.
Por otro lado, complementariamente a las dos
motivaciones anteriores, otro par de influencias
contribuyeron a determinar el resultado misional
material. Estas son la cultura indígena y la geografía
mojeña. Lo indígena incorporó diferentes procesos
constructivos (sistema maderero y cubierta) y elementos espaciales (cuarteles) y al mismo tiempo
confirmó el uso de otros (plaza, calles y avenidas) al
serles familiares. El más importante aporte indígena

fue sin duda su organización social, la cual preservó
estructura y jerarquía, asegurando la preservación
de muchos aspectos de la cultura originaria.
Como resultado de esa amalgama de influencias
recíprocas, se destacan seis características como
particulares a Moxos, diferente a lo acontecido en
Chiquitos y Paraguay. Primero, la definición de la
reducción como un emplazamiento productivo;
segundo, la plaza con posas y cruces puntuadoras y
jerarquizadoras del espacio central; tercero, el atrio
profundo del templo con dos o más crujías semicubiertas; cuarto, la decoración con pilastras-cirios
en las portadas; cinco, la disposición del colegio en
frente abierto hacia la plaza y transversal al templo,
y sexto, la excepcional calidad de la estatuaria.
Al margen de la polémica que implica el uso
de adjetivos para la experiencia misional “barroco mestizo”, “barroco hispanoamericano”, “barroco
andino”, etc.), se puede afirmar que las peculiaridades de la sociedad misional en Moxos-junto a
las de Chiquitos-permiten reconocerlas como una
experiencia cultural material que va más allá de ser
reconocida como variante regional más precisa del
barroco en América (“barroco misional maderero”,
“barroco amazónico”, “barroco maderero”, “barroco
mestizo maderero”), pudiendo simplemente calificarse como urbanismo y arquitectura misional
mojeña o chiquitana.
En síntesis, todo indica que la experiencia misional de la Orden de la Compañía de Jesús en las
pampas y bosques de Moxos, además del interés
central catequizador, se desarrolló influenciada
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por las preocupaciones productivas, sintetizando
a su manera varias fuerzas motivadoras: lo espiritual y lo económico, lo indígena y lo geográfico,
lo religioso y lo español. Aparte de cualquier valoración contemporánea de lo ocurrido en tiempos
virreinales, la supervivencia de la cultura mojeña

en nuestro tiempo, preservando varios de los elementos sociales y culturales que se definieron en
el siglo XVIII, es una demostración contundente
de la eficacia del proyecto jesuítico en la sabana
beniana, y también, del arraigo del espíritu barroco
en la sociedad mojeña.
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Joaquim José da Natividade:
mestre pintor do período do
rococó mineiro
Olinto Rodrigues dos Santos Filho

O Homem
ouco se sabe sobre a vida de Joaquim José
da Natividade. Como ele próprio declarou,
em uma querela onde aparece como testemunha, nasceu na Comarca de Sabará,
em data ainda não identificada, por volta de 17711. A
Comarca de Sabará era bastante extensa, abrangendo
grande parte da região norte e nordeste do atual estado de Minas Gerais. Não podemos, portanto, saber
o local certo de seu nascimento. Parece que ainda
jovem Natividade foi para o arraial de Congonhas
do Campo, onde trabalhou nas obras do famoso
Santuário do Senhor de Bom Jesus de Matozinhos,
por volta de 1790. No Livro de Receita e Despesa do
Santuário, de 1757-1825, aparecem, nas páginas 17 e
22, três referências ao pintor: por pintar uma “caixinha”, por encarnar a imagem de São Francisco e por
pintar a casa dos milagres. Todos os serviços eram
muito pequenos e pelos quais recebeu 26 oitavas de
ouro2.

P

A caixinha era, na verdade, um pequeno oratório de esmoler que o ermitão levava ao pescoço
quando perambulava pelas estradas, recolhendo
esmolas. Talvez, o documento possa se referir a um
oratório ainda existente na Basílica de Congonhas,
não inventariado por não ter sido apresentado pelo
Reitor da Basílica, padre Benedito Pinto da Rocha,
uma vez que se encontrava em sua residência.
A imagem de São Francisco de Paula encontra-se
ainda no retábulo do altar colateral. Quanto à casa
dos milagres, nos dias atuais, praticamente nada
existe de pinturas, além de um painel a têmpera sobre
madeira, representando o Bom Jesus de Matozinho,
obra atribuída a João Nepomuceno Correia e Castro.
Ainda na época em que viveu em Congonhas,
deve ter trabalhado na capela da fazenda Boa
Esperança, no atual município de Belo Vale, onde
o forro e os painéis laterais são atribuídos a João
Nepomuceno Correia e Castro. Na virada do século
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XVIII para o XIX, vamos encontrar Natividade na
Comarca do Serro do Frio, como tenente da Sexta
Companhia do Regimento, posto do qual foi destituído por estar ausente da Comarca, como informa
o seu antigo comandante, o sargento-mor Simão da
Silva, em 14 de janeiro de 1805. Para o seu posto
foi nomeado José Antônio de Oliveira, por ordem
do capitão general e Governador de Minas, Pedro
Maria Xavier de Ataíde e Mello3.
A partir de 1804-1805, o tenente Natividade passa
a viver na vila de São João Del Rei, em uma casa
no início da rua de São Francisco para o Bonfim,
possivelmente próximo ao atual local da portaria da
Universidade Federal de São João Del Rei, ou casa
logo acima. Sua casa aparece lançada no 2.o Livro da
Décima Urbana, entre 1826 e 1829, habitada por ele
e avaliada em 972 mil réis, no primeiro ano, em 648
reis no último. A partir de 1830, a casa aparece alugada, por ano, a 14 mil e 400 réis até 1836, quando
apareceu o último lançamento de imposto4.
Deduz-se desta documentação que o pintor se
mudou com a família, possivelmente para o sul de
Minas, onde decorou as igrejas de São Tomé das
Letras, Baependi e Liberdade.
Joaquim José da Natividade não era casado, mas
vivia em concubinato com Joaquina Cândida de
Jesus, com quem teve uma filha por nome de Jesuina
Onória de Jesus. A filha foi reconhecida pelo pai. Ela
mesma declara que existia um documento em juízo
tratando do assunto5.
Esta filha de Natividade casou-se com o tenente
Cassemiro José Gomes da Silva Flores, a quem traiu
com José Dias de Oliveira. O marido traído denunciou a esposa por adultério, gerando daí uma curiosa
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e lamentável peça onde as fraquezas e intimidades
dos dois são colocadas da forma mais aberta e
deplorável. Isto se passa em 18196.
Antes da denúncia, o tenente Natividade havia
doado à sua filha, por escritura pública, datada de 8
de novembro de 1815, algumas jóias e outros bens
assim descritos:
Dois pentes de pedras de prender os cabelos
de topázio, digo de Crisólitas, um maior outro
menor, um par de brincos grandes da mesma
pedra e um colar grande de ouro, bem assim
cavalo de cor alazão patiado(?) de idade de dez
anos, e também uma cabra aopina(?) sua cria de
idade de cinco anos pouco mais ou menos.

A essa época Jesuina já estava casada com
Cassemiro e é curioso como as condições da doação
não permitem que o genro possa se dispor de nada.
Deveria ser ele um gastador. As condições dizem o
seguinte:
a doada e seu marido não poderão dispor, vender ou a alienar ou dar em penhor, adereço de
ouro lavado... não poderão, dispor, alienar e
barganhar o referido cavalo... 7

Mais adiante, o documento de doação diz que
a escrava (cabra) “he tam somente dos serviços e
uso dela sem que a possa per si o seu marido testamenteiros e sucessores, vender alienar a mesma
escrava...”8 e se esta tiver filhos também não terão
direitos sobre eles.
Percebe-se claramente que o pai, preocupado
com a filha, lega-lhe um pequeno patrimônio para

caso de necessidade, mas que o marido não poderia
dispor de nada.
Na denúncia que o marido fez de sua mulher, em
1819, chega a dizer, na petição, que ela cometia adultério com José Dias de Oliveira, “que este a desencaminhava para com ela ter amizade ilícita... estando na
casa do suplicado como de seus pais e estes prestando
auxilio para cometerem semelhante delito”9.
Com a confusão formada, a mulher do tenente
Natividade, Joaquina Cândida denuncia o marido
da filha, Cassemiro, por ter furtado um rosário de
ouro, um par de brincos de crisólitas em prata, um
par de bixas de ouro, uma memória de ouro com
pedras escuras, sete fios aljôfares pérola, um lenço
de seda furta-cores de amarelo e encarnado, xale
inglês encarnado e matizado, tudo no valor de 44
mil e 990 reais. Nas declarações das testemunhas,
uma diz que ouviu dizer que Cassemiro tomara de
sua mulher uns papéis e que ele lhe deu uma pancada com um candeeiro, e ela bateu em uma mesa
fazendo uma contusão10.
Cassemiro é recolhido à cadeia da Vila e depois
contrata um advogado que consegue livrá-lo da
culpa, após ele fazer uma escritura pública de perdão de sua mulher, em 2 de outubro de 1819, alegando que fora mal aconselhado por pessoas inimigas
da paz e da honra das famílias11.
Mas, o que interessa neste imbróglio todo, é que
Natividade se declara “natural de Sabará, solteiro,
homem branco, morador nesta vila de São João Del
Rei, que vive de sua arte de pintura, de idade que diz
ser de quarenta e nove anos...”. Se ele tinha quarenta
e nove anos em 1820, portanto, nasceu por volta de

1771 e estava vivo ainda em 1836, pois a casa ainda
está lançada em seu nome.
Faleceu, na verdade, no dia 7 de setembro de
1841, na Vila de Santa Maria de Baependi, sul de
Minas, solteiro. O seu corpo foi encomendado pelo
vigário local, acompanhado pela cruz da fábrica e
pela Irmandade do Santíssimo, sendo enterrado no
cemitério da Matriz. Faleceu com cerca de 70 anos.
O assento de óbito foi lançado no Livro nº 5, f. 76
da Paróquia de Baependi, atualmente no Arquivo
Diocesano de Campanha que transcrevo a seguir:
Aos sete dias do mês de setembro de mil oitocentos e quarenta e hum anos faleceu nesta Villa de
Santa Maria de Baependi com todos os sacramentos o Tenente Joaquim José da Natividade,
soltro foi acompanhado pelo Reverendo Parocho,
e hum sacerdote, que lhe disseram missa de
corpo presente; a Irmandade do Santíssimo, e
a Cruz da Fabrica, e sendo encomendado jazz
no cemitério desta Matriz e para constar fiz este
assento, que assigno.
O Coajo Julião Carlos Rangel da Sa.

É curioso que o escrivão tenha registrado no original o estado de viúvo e depois rasurado e escrito
por cima solteiro, o que prova que Natividade nunca
chegou a se casar com Joaquina Cândida de Jesus, que
a essa época já havia falecido. À margem do assento
de óbito, consta “o Tente Joaqm Je. da Natividade, br. S.
Idrop. 72. Encomendado, solteiro”, o que quer dizer
que provavelmente morreu de hidropisia, aos 72 anos
de idade, o que leva a crer que teria nascido em 1769
e não em 1771 como havia declarado anteriormente.
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O Aprendizado
Conforme informações colhidas no arquivo do
Santuário de Congonhas do Campo, em 1790,
Joaquim José da Natividade executava pequenos
trabalhos para a Irmandade do Senhor Bom Jesus.
Nessa época, ele estava com 19 anos e, certamente, no início da carreira. Provavelmente o seu aprendizado tenha sido com o pintor João Nepomuceno
Correia e Castro, que foi responsável pela pintura do
forro da nave e de toda a decoração do santuário do
Bom Jesus12 de Matozinhos, onde está representado
um resumo da História Sagrada até a morte de Jesus.
Há uma nítida influência das figuras pintadas por
Nepomuceno nas de Natividade, principalmente no
tratamento das expressões faciais, barbas cabelos e
mesmo no colorido.
Por volta de 1790-1800, foi construída a fazenda

Boa Esperança, no antigo arraial de São Gonçalo
da Ponte, hoje Belo Vale, com capela, onde existem
pinturas no forro e nas paredes, atribuídas a João
Nepomuceno Correia e Castro, mas que pode ter
contado com a colaboração de Natividade, a julgar-se
pela estrutura da pintura do teto, de nuvens e outros
detalhes que lembram a pintura daquele artista. No
início do século XIX, o pintor tinha visto as pinturas
do guarda-mor José Soares de Araújo, nas igrejas
do Carmo e do Rosário de Diamantina e na igreja
de Santana do Inhaí, ou ainda as pinturas de outro
artista, como o forro do Bom Jesus de Matozinho do
Serro, datado de 179713.
Quando o pintor chega a São João Del Rei, por
volta de 1805, já é um artista formado, vivendo de
sua arte de pintura.

A OBRA
Não há referência de documentação primária
sobre as pinturas de forro atribuídas a Natividade
até o presente momento. Em São João Del Rei, até
hoje, a única referência é a execução de um risco de
um chafariz em 1812, encomendado pela Câmara
Municipal, obra não executada ou desaparecida14.
A identificação se deu a partir de uma pequena
referência no Almanak Sul Mineiro para o anno de
1884, de Bernardo Saturnino da Veiga15, em que
diz ser, a pintura da igreja de São Tomé das Letras,
atribuída ao hábil pincel do pintor Joaquim José da
Natividade, natural de São João Del Rei16.
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Na igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, daquela
cidade, recentemente, foi removida a repintura de quatro painéis do forro da sacristia do lado da Epístola,
representando os quatro evangelistas, e constatou-se
que a pintura original era de muito melhor qualidade
do que a que até agora conhecíamos. Carlos Magno
de Araújo, restaurador de São João Del Rei, atribuiu a
Natividade a autoria desta pintura. Embora não possamos afirmar com segurança, há grande semelhança
das quatro figuras dos evangelistas com outras pinturas
nos tetos de São Tomé da Letras, apesar da pintura de
São João Del Rei ter recebido reintegração cromática.

O forro em quatro painéis triangulares, emoldurados por talha em rocalha com fecho ao centro,
apresenta as figuras de São Mateus, São Marcos, São
Lucas e São João, acompanhados dos tetramorfos: o
touro, a águia, o leão e o homem, dentro de cercaduras em rocalhas coloridas.
Próximo a São João Del Rei, no distrito de São
Miguel do Cajuru, na igreja dedicada a este arcanjo,
as pinturas da nave, da capela-mor e dos retábulos foram também atribuídas a Joaquim José da
Natividade. O forro da nave desta capela desenvolve-se em perspectiva arquitetônica já de estilo
rococó, circundado por balcões com vasos de flores
e púlpitos. Nos cantos, por trás dos balcões, assomam as figuras trágicas dos quatro doutores da
igreja: Jerônimo, Ambrósio, Agostinho e Gregório
Magno. Estas figuras apresentam longas barbas
desgrenhadas e vestes com rendas da mais delicada
transparência. Dos balcões, partem oito pilastras
com colunas que sustentam arcos onde se apoiam a
moldura de uma grande tarja composta por frisos,
rocalhas, vasos e guirlandas de flores.
Ao centro da tarja, aparece, sobre fundos de céu
com nuvens grisadas, a visão da Santíssima Trindade
entre cabeças de anjos. Cristo sustenta uma cruz
negra e Deus Pai o globo celeste e o cetro real. Na
parte inferior da tarja, ainda sobre nuvens, revela-se a imagem de São Miguel ajoelhado, adorando a
Trindade. Aos lados, aparecem os outros dois arcanjos Gabriel e Rafael. Trata-se de uma composição
muito elaborada, tanto na perspectiva arquitetônica
quando na tarja central e na decoração floral.
O forro da capela-mor é composto por um emaranhado de rocalhas com pequenas flores nas extre-

midades, abrindo ao centro em tarja com a figura do
arcanjo de pé, sobre nuvens. Este forro perdeu a sua
parte central onde estava a imagem de São Miguel
e foi totalmente refeito há cerca de 20 anos e, no
ano de 2001/2002, foi restaurado juntamente com o
forro da nave.
Merece especial atenção o forro do antigo coro,
que, na verdade, segue o da nave. Essa pintura
apresenta frisos em quadro, contendo guirlandas
com laços atando instrumentos musicais, do início
do século XIX, como violinos, violas, flautas de
madeira, tendo no centro uma espécie de troféu da
Paz composto por duas trompas, dois clarins e um
fagote, atado por fitas e com flores.
A pintura decorativa dos três retábulos e do arco-cruzeiro, com tintas e ouro, está muito repintada
ou em péssimo estado de conservação, necessitando
de restauro.
No antigo distrito de Conceição da Barra, atual
município de mesmo nome, localiza-se a Matriz
de Nossa Senhora da Conceição que ostentava um
belo forro na nave atribuído por Myriam Andrade
Ribeiro de Oliveira ao tenente Natividade. O forro
da nave era constituído por balcões com púlpitos,
plintos com vasos de flores e guirlandas e no canto
os quatro evangelistas. Ao centro, sobre um fundo
em céu aberto com nuvens em círculos, aparecia a
visão da Santíssima Trindade coroando a Virgem
Maria. Este forro chegou a ser desmontado e restaurado pela equipe de restauradores de Manuel
Godoy, de Ouro Preto, patrocinado pela própria
comunidade, mas após estar consolidado e imunizado, foi colocado no chão do cinema e nunca mais
foi montado. O padre local simoníacamente vendeu
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esta importante obra de arte do patrimônio mineiro.
Ainda do mesmo autor, eram quatro grandes telas
dos doutores da igreja que ornavam a capela-mor,
também vendidas com o beneplácito da Comissão
de Obras da Igreja e do bispo de São João Del Rei,
Dom Delfim Ribeiro Guedes17.
Restou na bela igreja de Conceição da Barra,
além dos três retábulos policromados e dourados,
o pequeno forro do átrio, sob o piso, com dois painéis representando A Volta do Filho Pródigo e O
Sacrifício de Abrão, com alguma repintura e em mal
estado de conservação, mas certamente de autoria
de Natividade.
Na igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição
de Carrancas, antigo distrito de São João Del Rei, o
forro da capela-mor, incrivelmente bem conservado
pode ser atribuído ao tenente Natividade. Um verniz
que cobriu a pintura com exagerado brilho sobre a
têmpera protegeu a camada pictórica, não deixando
que se desprendesse do suporte. Ainda disse-nos o
Padre Jair, que ele havia protegido o forro com chapas de zinco sob o telhado. Esse forro, embora de
menor dimensão, tem a mesma estrutura do desaparecido foro de Conceição da Barra. Um balcão
circunda toda a extensão do forro, com púlpitos,
ressaltos e frisos decorado com vasos de flores, e,
nos ângulos, as figuras dos quatro evangelistas em
meio corpo. Ao centro, em círculo de nuvens e cabeças de anjos, sobre o azul, a figura da Virgem Maria
é elevada ao céu, com braços abertos e lavada por
raios de luz divina18.
Três retábulos e o arco-cruzeiro, com douramento,
pintura branca, marmorizado e florais, podem ter
sido policromados por Joaquim José da Natividade.
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É notável o colorido vivo em tons azuis, verdes e vermelhos parecendo estar na sua tonalidade original.
Na zona rural do atual município de São Vicente
de Minas, também antigo distrito de São João Del
Rei, localiza-se a capela do Divino Espirito Santo.
Essa ermida teria pertencido a uma fazenda hoje
desaparecida. Lá existia um belo conjunto de três
retábulos, púlpito e forro, certamente todos executados por Natividade. O forro apresenta a mesma estrutura dos demais, com o balcão parapeito, ornados
com vasos de flores, aqui sem os evangelistas ou doutores e, ao centro, em tarja solta na abóboda celeste, a
visão da virgem Maria sendo coroada pela Santíssima
Trindade. O curioso neste forro é a inexistência da
coroa da Virgem na pintura, o que leva a crer que
havia um objeto de talha tridimensional complementando a composição. Essa capela estava sendo saqueada por ladrões que já haviam levado grande parte da
talha. Por decisão do pároco da Matriz de São João
Del Rei, o padre Sebastião Raimundo de Paiva, com a
autorização do Bispo, a talha e forro foram desmontados e recolhidos ao depósito da paróquia da catedral
de São João Del Rei, onde ainda se achava. No ano
de 2012, foi construída uma cópia de igreja em estilo
colonial na antiga Rua das Flores e colocadas nela as
peças provenientes da capela de São Vicente, ou seja,
retábulo do altar-mor, dois retábulos colaterais, púlpito e forro da capela-mor, devidamente restaurados
e complementados. No dia 26 de maio de 2012, foi
inaugurada e sagrada a dita capela e franqueada ao
público19.
Já no sul de Minas, encontra-se a Matriz de Santa
Maria de Baependi, igreja construída em fins do
século XVIII e século XIX, com fachadas alteradas

José Joaquim da Natividade — ca. 1769-1841
Forro da nave da Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo
São Miguel do Cajuru (distrito de São João Del Rei)
Foto de Sérgio Fernandes

José Joaquim da Natividade — ca. 1769-1841
Forro da capela mor da igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição
Carrancas
Foto de Sérgio Fernandes
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no final do século XIX e início do XX, mas ainda
guardando retábulos de talha ao estilo rococó do
início do século XIX. É curioso que essa igreja tenha
um transsepto com cúpula centrada onde se fez
profusa decoração de talha de gesso tardo-rococó e
neoclássico, permanecendo na capela-mor o retábulo rococó, de princípios do século XIX.
No retábulo lateral, dedicado a Nossa Senhora da
Piedade, identificou-se uma pintura mural, no fundo
do camarim, atribuível a Joaquim José da Natividade.
Trata-se das figuras de São João Evangelista, a
Madalena e a Virgem Maria, em torno da cruz plantada no calvário. A tipologia das figuras, o colorido
das vestes e a movimentação revelam o pincel do
artista em questão. Nessa igreja, existe uma imagem
do Senhor Morto que teria sido policromada por
Joaquim José da Natividade, segundo informação do
Conselho Municipal de Patrimônio daquela cidade.
No antigo arraial de São Tomé das Letras, até
meados do século XX distrito de Baependi, o pintor
Natividade deixou talvez a sua obra prima nos dois
forros da Matriz. Igreja com decoração em três retábulos simples de estilo rococó, datados do início do
século XIX, ostenta dois belos forros em abóboda
de berço com pinturas da melhor qualidade e no
mais fino gosto rococó. Obra executada no primeiro
quartel do século XIX.
O forro da nave é executado em perspectiva
arquitetônica rococó, típico da última fase, onde
um balcão contorna todo o teto, com púlpitos, ressaltos, vasos de flores e os quatro doutores da igreja
nos cantos. Em céu aberto com nuvens, formando
uma tarja, aparece a visão da Trindade Celeste entre
muitas cabeças de anjos e, logo abaixo, aparece, em
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uma nuvem separada, a figura do apostolo Tomé de
joelhos, segurando uma fita com a inscrição “Senhor
Salvai- nos a Todos”. Nas extremidades dos balcões,
aparecem duas figuras de pelicanos pousadas sobre
os púlpitos. A camada pictórica deste forro encontra-se em excelente estado de conservação, e as cores
ainda muito vivas, com um impressionante céu azul
com nuvens grisadas de bela luminosidade. A composição da tarja está centrada na figura da pomba,
símbolo do Divino Espirito Santo, com movimento
circular das nuvens lembrando um redemoinho no
céu. A estrutura desta pintura lembra a do desaparecido forro de Conceição da Barra e os de Manuel
Victor de Jesus na igreja das Mercês de Tiradentes e
de Nossa Senhora da Penha do Bichinho.
O forro da capela-mor é composto por balcões
circundantes com frisos, ressaltos e púlpitos com
flores e concheados, tendo nos ângulos as figuras dos
quatro evangelistas. Do balcão partem oito elementos rocalha que vão sustentar uma tarja oval com
molduras também em rocalhas coloridas, contendo
a visão do apóstolo São Tomé, tocando o estigma
do peito de Jesus. A visão desenvolve-se como um
quadro voltado para os fiéis e não para a figura dos
Santos, em espaço celeste. Ao centro, Cristo está
de pé, rodeado pelos doze apóstolos, de joelhos,
sendo que Tomé, à frente de Cristo, está em destaque. Sobre suas cabeças, uma fita ondulada com a
inscrição: “Tomé vê, apalpa, não sejais incrédulo,
mas sim crede nele. Senhor meo e Deos meo”. A
composição deste forro lembra a estrutura do forro
da capela-mor da capela de Nossa Senhora da Penha
da França do Bichinho, de autoria de Manuel Victor
de Jesus, ou ainda o da capela-mor do Santuário do

José Joaquim da Natividade — ca. 1769-1841
Fundo de altar (detalhe) da igreja Matriz de Nossa
Senhora da Conceição
Carrancas
Foto de Sérgio Fernandes

José Joaquim da Natividade — ca. 1769-1841
Forro da capela-mor (detalhe) do Santuário do Senhor
Bom Jesus do Livramento
Liberdade (antigo arraial do Bom Jesus do Livramento)
Foto de Sérgio Fernandes
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Bom Jesus de Matozinhos de Congonhas do Campo,
pintado por Bernardo Pires da Silva em 1773-74,
quando ainda Natividade era criança. Há ainda uma
pintura decorativa em rocalha no forro do átrio da
igreja, com centro em reserva e inscrição “Ver e crer,
disse Tomé”.
Estes dois forros foram identificados como de
autoria de Joaquim José da Natividade, em 1884,
por Bernardo Saturnino da Veiga, no Almanak Sul
Mineiro para o anno de 1884, à página 537. A partir
dessa identificação, se atribuiu a Natividade todas
as outras obras até hoje identificadas, mas o forro
da nave de São Tomé das Letras continua sendo sua
melhor obra.
Próximo a São Tomé das Letras e Baependi
localiza-se a pequena cidade de Liberdade, antigo
arraial do Bom Jesus do Livramento, cuja capela
teve provisão para construção em 11 de abril de
1773. O atual templo, hoje santuário de peregrinação, leva na fachada a data de 1785, talvez do
término da edificação da igreja. Esse templo teve
profundas alterações na sua planta, com a abertura
das laterais, acréscimo nos fundos, lados e torres,
mas mantém intacta a capela-mor com seu retábulo, forro e dois altares colaterais, além da tarja do
arco-cruzeiro, hoje perdido. O forro da capela-mor
foi executado em modelo de caixotões, arcaicos
para a época, em uma série de nove painéis com
molduras, representando os passos da Paixão, a
saber: Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras,
Prisão de Jesus, Açoite na Coluna, Coroação de
Espinhos, Julgamento por Pilatos, Verônica Enxuga
o Rosto de Jesus, Crucificação, Morte de Cristo
na Cruz e Ressurreição de Cristo. A pintura foi
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atribuída a Joaquim José da Natividade pela análise estilística comparativa com outras pinturas do
artista. O colorido vivo, a conformação das cabeças, os tipos de barbas desgrenhadas, a maneira de
caimento das vestes e a forma das mãos são típicas
de Natividade.
Além do forro, restou a tarja do arco-cruzeiro
em motivos de rocalhas em azul, amarelo e vermelho, contendo o símbolo da Irmandade do Bom
Jesus do Livramento: coroa de espinhos e três
cravos. A pintura do forro e do retábulo deve ser
posterior a 1824, uma vez que na visita pastoral de
Dom Frei José da Santíssima Trindade faz citação
aos três retábulos e não cita as pinturas. Talvez seja
das últimas pinturas feitas pelo artista no sul de
Minas, posterior a sua mudança de São João Del
Rei, em 183020.
Além destas obras de porte, pode ser atribuído
ao mestre um quadro de passo, representando Jesus
com a cruz às costas a caminho do calvário, hoje
recolhido na igreja Matriz de Nossa Senhora da
Conceição, na cidade de Prados. É pintura de boa
qualidade, estando em bom estado de conservação,
com um vigoroso colorido e tratamento refinado
das figuras de feições europeias21.
O restaurador e pesquisador Carlos Magno de
Araújo, de São João Del Rei, atribuiu a Joaquim José
da Natividade uma série de estofamento de imagens
sacras com buquê de três flores sobre o douramento
e tratamento em sgraffito. Incluem-se nesta série
algumas imagens de retábulos de São Miguel do
Cajuru e pequenas imagens de oratórios domésticos.
Há ainda a informação de poder ser de sua autoria
a pintura de oratório particular na cidade de São

Brás do Suaçuí e algumas tábuas remanescentes de
um forro de igreja de Nossa Senhora do Rosário na
cidade de Resende Costa22.
Outra hipótese levantada por Carlos Magno é de que
os projetos de retábulos das igrejas, onde Natividade
pintou os forros, possa ser de sua autoria, uma vez que
obedecem a um mesmo padrão, com desenho muito
semelhante. Incluem-se nesta relação os retábulos
de São Miguel do Cajuru, de Conceição da Barra, da
capela do Espirito Santo, da Matriz de Carrancas, da
Matriz de Andrelândia, da Matriz de São Tomé das
Letras e talvez do Bom Jesus de Liberdade.
Há ainda que se aprofundar nas investigaçõs sobre
vida e a obra deste pintor que, até a pesquisa atual, era
apenas um nome citado a partir da identificação feita
por Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, em 1981.
Ao sul de São João Del Rei, na atual cidade de
Lavras, antigo arraial de Santana das Lavras do Funil,
do extenso terreno de São João Del Rei, encontra-se
a capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos,
originalmente Matriz dedicada a Santana, tombada
pelo IPHAN, ainda conservando suas características
arquitetônicas e artísticas. Na capela-mor, existe
um forro em abóboda de berço com pintura em
perspectiva de estilo rococó que pode indubitavelmente ser atribuída a Natividade. Recentemente
restaurado, esse forro apresenta estrutura composta
por balcões periféricos tendo ao centro uma tarja
de nuvens com a representação da Santa Parentela:
Santana e São Joaquim, São José e Nossa Senhora e
o Menino Jesus, o que indica que originalmente essa
igreja era dedicada a Santana.

José Joaquim da Natividade — ca. 1769-1841
Forro da nave da igreja Matriz de São Tomé
São Tomé das Letras
Foto de Sérgio Fernandes
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Notas
1

SÃO JOÃO DEL REI. ARQUIVO DO ESCRITÓRIO TÉCNICO DE SÃO
JOÃO DEL REI; IPHAN/MG. Auto de Querella de Cassemiro José
da Silva Flores contra sua mulher Jesuina Onória de Jesus. 1819.
In: Livro de Autos de Querelas nº 4, 1811-23. Em 1820, no libelo
acusatório, à folhas 17, aparece: “O Tenente Joaquim José da
Natividade, homem branco, solteiro, natural da Comarca de
Sabará, morador nesta Villa que vive de sua arte de pintura, de
idade que deve ser de quarenta e nove anos...”.

2

MARIANA. ARQUIVO ECLESIÁSTICO DA ARQUIDIOCESE DE
MARIANA. Livro nº 1 de Despesas do Santuário do Senhor Bom
Jesus de Matozinhos de Congonhas do Campo; 1757-1825.

3

Carta de Pedro Maria Xavier de Ataíde e Melo, governador de
Minas Gerais, ao príncipe regente D. João, informando ter dado
baixa do posto de tenente da 6ª Companhia do 1º Regimento
do Serro do Frio, que pertencia a Joaquim José da Natividade.
A.H.U Com. Ultra – Brasil MG – Cx 174 Doc: 45. In: Boschi, Caio
C. (Coord). Inventário dos manuscritos avulsos relativos a Minas
Gerais existentes no Arquivo Histórico Ultramarino; Lisboa. Belo
Horizonte, Fundação João Pinheiro, 1998. v. 2, p. 316. (Mineiriana).

4

5

6

SÃO JOÃO DEL REI. ARQUIVO DO ESCRITÓRIO TÉCNICO DE SÃO
JOÃO DEL REI; IPHAN/MG. Livros de lançamentos do imposto da
decima urbana nº 1, 1826. f. 31; nº 2, 1827; s/nº; nº 3, 1828. f. 32;
nº 4, 1930-31. f. 32; Livro nº 6 f. 25; nº 5, 1835. f. 36; nº 8, 1836. f.
36. Em 1826 diz: “Rua São Francisco para o Bomfim. D.ª de Joaqm.
José da Natividade habitada pelo mesmo, e avaliada por anno
na forma da Ley em dez mil e setecentos de que vem a decima
novecentos e setenta e dous r — $972”.
SÃO JOÃO DEL REI. ARQUIVO DO ESCRITÓRIO TÉCNICO DE SÃO
JOÃO DEL REI; IPHAN/MG. Auto de Querella de Cassemiro José da
Silva Flores contra sua mulher Jesuina Onória de Jesus. 1819. In:
Livro de Autos de Querelas nº 4, 1811-23. f. 42-42v.
No mesmo documento acima citado, é dito que: “Sua mulher
se prostituía e cometia adultério com José Dias de Oliveira... e
que a desencaminhava para com ella ter amizade ilícita o que
facilmente conseguia chegando a entrar, e a estar o suplicado
com a suplicada, sua mulher, de dia e de noite não só em casa do
mesmo suplicado como na de seus pais, e estes prestando auxílios
para cometerem semelhantes delitos, vindo por este modo dar
coito com escândalo público, a vista e face da vizinhança... no
dia 15 de Janeiro de 1819 José Dias se achava com sua mulher

no portão da casa dos ditos seus pais cometendo adultério... e
chegando o suplicante repentina e violentamente no dito lugar
achou aos suplicados unidos e abraçado... Diz ainda o denunciante
que José Dias além de fazer dadivas de quantias avultadas não só
para a sua mulher como aos suplicados seus pais, que a tinham em
sua companhia...”.
7

SÃO JOÃO DEL REI. ARQUIVO DO ESCRITÓRIO TÉCNICO DE SÃO
JOÃO DEL REI-IPHAN/MG, CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO. Escritura
de doação que fez o outorgante o Tenente Joaquim José da
Natividade a outorgada Dona Jesuina Onória de Jesus como abaixo
se declara; 1815. In: Livro de notas nº 1, f. 102-102v.

8

Livro de notas, supracitado.

9

SÃO JOÃO DEL REI. ARQUIVO DO ESCRITÓRIO TÉCNICO DE SÃO
JOÃO DEL REI; IPHAN/MG. Auto de Querella de Cassemiro José da
Silva Flores contra sua mulher Jesuina Onória de Jesus. 1819. In:
Livro de Autos de Querelas nº 4, 1811-23. f. 41-41v.

10 SÃO JOÃO DEL REI. ARQUIVO DO ESCRITÓRIO TÉCNICO DE SÃO
JOÃO DEL REI; IPHAN/MG. Livro de Autos de Querela nº 4, 181123. Auto de Querella que dá Joaquina Cândida de Jesus moradora
nesta Villa de Cassemiro José Gomes da Silva Flores, homem
branco, casado, morador nesta Villa cujo sumário está no livro
delles a folha 37, em 7 de janeiro de 1819. O juiz manda colocar o
denunciado no rol dos culpados, em 7 de Janeiro de 1819.
11 A carta de perdão concedida a Jesuina Onória de Jesus não foi
localizada no Arquivo do Escritório Técnico de São João Del Rei;
IPHAN/MG, mas está citada por Sebastião de Oliveira Cintra nas
Efemérides de São João Del Rei. 2 ed. Belo Horizonte: Imprensas
Oficial do estado de Minas Gerais, 1982.
12 MARIANA. ARQUIVO ECLESIÁSTICO DA ARQUIDIOCESE DE MARIANA.
Livro nº 1 de Despesas do Santuário do Senhor Bom Jesus de
Matozinhos de Congonhas do Campo; 1757-1825. f. 17 e 22.
13 Como consta na carta do Governo de Minas Pedro Maria Xavier de
Ataíde e Melo, em 12 de Julho de 1805, e na carta do sargentomor Simão da Silva, Natividade exerceu o cargo de tenente da
6.a Companhia do Regimento do Serro do Frio “até há pouco
tempo e se acha morando na Villa de São João”. É possível que
o pintor tenha visto os forros pintados pelo guarda-mor José
Soares de Araújo, nas igrejas de Diamantina com perspectiva
arquitetônica e o do Bom Jesus do Serro, datado de 1797, já no
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mais fino gosto rococó. Confira: Carta de Pedro Maria Xavier de
Ataíde e Melo, governador de Minas Gerais, ao príncipe regente
D. João, informando ter dado baixa do posto de tenente da 6.a
Companhia do 1.o Regimento do Serro do Frio, que pertencia a
Joaquim José da Natividade. A.H.U Com. Ultra – Brasil MG – Cx 174
Doc: 45. In: Boschi, Caio C. (Coord). Inventário dos manuscritos
avulsos relativos a Minas Gerais existentes no Arquivo Histórico
Ultramarino; Lisboa. Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro,
1998. v. 2, p. 316. (Mineiriana).
14 Citado por CINTRA, Sebastião de Oliveira. Efemérides de São João
Del Rei. 2 ed. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do estado de Minas
Gerais, 1982.
15 Confira: VEIGA, Bernardo Saturnino da. Almanak sul mineiro para o
anno de 1884. Campanha: Typographia Monitor Sul Mineiro, 1884.
16 Na década de 70, a historiadora da arte Myriam Andrade Ribeiro
de Oliveira, em visita a igreja de São Tomé das Letras, deparou com
um pequeno quadro na sacristia com um texto que identificava as
pinturas dos forros como de autoria de Joaquim José da Natividade,
natural de São João Del Rei. Posteriormente identificou-se que a
citação vinha do Almanak Sul Mineiro para o anno de 1884, de
Bernardo Saturnino da Veiga.
17 Em 1981 fui a Conceição da Barra de Minas, que àquela época
chamava-se Cassiterita para ver a restauração da igreja. Cheguei
a ver os altares em obra, as quatro telas dos doutores da igreja já
reenteladas e o forro consolidado e montado no chão do cinema.
Na época escrevi um artigo para o jornal Estado de Minas sobre
a bela iniciativa de restaurar a igreja com recursos da população
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local. Não imaginaria que o padre venderia criminosamente todas
as pinturas já restauradas com o dinheiro dos fiéis.
18 É louvável o zelo com que o vigário local e a população mantêm
conservada esta igreja. Aqui se faz atribuição da pintura a
Natividade.
19 Conforme reportagem intitulada “História reescrita”, publicada no
jornal Estado de Minas, em 26 de maio de 2012, à folha 28.
20 Confira: SANTÍSSIMA TRINDADE, José da, Dom Frei. Visitas
pastorais de Dom Frei José da Santíssima Trindade; 1821-1825.
(Estudo introdutório Ronald Polito de Oliveira, estabelecimento
de texto e índices José Arnaldo Coêlho de Aguiar Lima, Ronald
Polito de Oliveira). Belo Horizonte: Centro de Estudos Históricos e
Culturais/Fundação João Pinheiro; Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais, 1998. p. 204. (Mineiriana).
21 Esse belo quadro de Jesus com a cruz às costas geralmente é
atribuído ao Ataíde, mas durante o inventário dos bens moveis
do IPHAN, constatamos ser a pintura de Natividade. O quadro
fica guardado na Matriz, só indo para o Passo por ocasião das
procissões de Passos e Dores, na Semana Santa.
22 Essa informação sobre as tábuas que hoje servem de assoalho do
camarim da igreja do Rosário de Resende Costa e deste oratório
fixo, em casa particular de São Brás do Suaçuí, devo ao amigo
Carlos Magno de Araújo. Quanto ao estofamento das imagens ver:
ARAÚJO, Carlos Magno. A Pintura de Joaquim José da Natividade
na imaginaria da Região do Campo das Vertentes e Sul de
Minas. Imagem Brasileira (Centro de Estudos da Imaginária
Brasileira), Belo Horizonte, v. 1, p. 147-9, 2001.

Um Olhar Pedagógico sobre o
papel do Patrimônio Cultural
Imaterial: Os Griôs de Atibaia
Mônica de Ávila Todaro

a Conferência Geral da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura, realizada em Paris,
de 17 de outubro a 16 de novembro de
1989, considerou-se que a cultura tradicional e popular faz parte do patrimônio universal da humanidade
e é um poderoso meio de aproximação entre os povos
e grupos sociais existentes e de afirmação de sua identidade cultural.
Foi reconhecida a extrema fragilidade de certas
formas da cultura tradicional e popular e, particularmente, seus aspectos correspondentes às tradições orais. Por perceber o risco de essas manifestações da cultura desaparecerem, considerou-se que
os governos deveriam desempenhar um papel decisivo na preservação da cultura tradicional e popular.
Decidiu-se que a “salvaguardia del folclore” deveria ser objeto de uma recomendação aos Estados

N

Membros da ONU, conforme o disposto no parágrafo
4 do Artigo IV da Constituição, dando a seguinte
recomendação:
La Conferencia General recomienda a los
Estados Miembros que apliquen las disposiciones que a continuación se exponen, relativas a la
salvaguardia de la cultura tradicional y popular,
adoptando las medidas legislativas o de otra
índole que sean necesarias, conforme a las prácticas constitucionales de cada Estado, para que
entren en vigor en sus territorios respectivos los
principios y medidas que se definen en esta recomendación. La Conferencia General recomienda
a los Estados Miembros que comuniquen la presente recomendación a las autoridades, servicios
u órganos que tengan competencia para ocuparse de los problemas que plantea la salvaguardia
de la cultura tradicional y popular.
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Definição de cultura tradicional e popular
A cultura tradicional e popular é o conjunto
de criações que emanam de uma comunidade
cultural fundada na tradição, são realizadas por
um grupo ou por indivíduos que reconhecidamente respondem às expectativas da comunidade
– enquanto expressão de sua identidade cultural e

social – às normas e aos valores que se transmitem
oralmente ou de outras maneiras. Suas formas
compreendem, entre outras, a língua, a literatura,
a música, a dança, os jogos, a mitologia, os ritos,
os costumes, o artesanato, a arquitetura e outras
artes.

Preservação da cultura tradicional e popular
A cultura tradicional e popular, enquanto expressão cultural, deve ser preservada por e para o grupo
(familiar, profissional, nacional, regional, religioso,
étnico, etc.). Para isso, os Estados Membros da ONU
deveriam:
a) elaborar um inventário nacional de instituições
interessadas na cultura tradicional e popular,
de modo a incluí-las nos registros regionais e
mundiais de instituições desta índole;
b) criar sistemas de identificação e registro;
c) estimular a criação de uma tipologia normalizada da cultura tradicional e popular mediante
a elaboração de:
i) um esquema geral de classificação da cultura tradicional e popular, para a orientação
a nível mundial;
ii) um registro geral da cultura tradicional e
popular;
iii) classificações regionais da cultura tradicional e popular, especialmente mediante
projetos piloto.
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A preservação se refere à documentação relativa às tradições vinculadas à cultura tradicional e
popular, e seu objetivo consiste em que os pesquisadores e os portadores da tradição possam dispor de
dados que lhes permitam compreender o processo
de modificação da tradição. Ainda que a cultura
tradicional e popular viva, dado seu caráter evolutivo, nem sempre permite uma proteção direta. Para
tanto, seria conveniente que os Estados Membros:
a) estabelecessem serviços nacionais de arquivos
onde a cultura tradicional e popular pudesse
ser armazenada adequadamente e ficar disponível;
b) estabelecessem um arquivo nacional central
que pudesse prestar determinados serviços
(difusão de informação sobre materiais da cultura tradicional e popular e normas para o trabalho relativo a ela, inclusive sua conservação);
c) criassem museus ou seções de cultura tradicional e popular nos museus existentes;
d) privilegiassem as formas de apresentar a cultura tradicional e popular que realçam os teste-

munhos vivos dessas culturas (modos de vida,
saberes materiais ou imateriais).
Para isso, se faz-se necessário o entendimento
de que cada povo possui direitos sobre sua própria
cultura. Portanto, é preciso tomar medidas para
garantir o apoio econômico das tradições vinculadas à cultura tradicional e popular, tanto dentro
das coletividades como fora delas. Tal fato só seria
possível se os Estados Membros:
a) elaborassem e introduzissem nos currículos,
tanto escolares como extra-escolares, o ensi-

no e a aprendizagem da cultura tradicional e
popular, destacando o respeito desta no sentido
mais amplo possível, para fomentar um melhor
entendimento da diversidade cultural e das
diferentes visões de mundo;
b) prestassem apoio moral e financeiro aos indivíduos e instituições que estudem, fomentem
ou possuam elementos da cultura tradicional
e popular;
c) fomentassem a investigação científica relativa à
cultura tradicional e popular.

Difusão da cultura tradicional e popular
Deve-se sensibilizar a população sobre a importância da cultura tradicional e popular como elemento da identidade cultural. Para que se tome
consciência do valor da cultura tradicional e popular e da necessidade de conservá-la, é essencial
proceder a uma ampla difusão dos elementos que
constituem esse patrimônio cultural. Para favorecer
uma difusão adequada, seria conveniente que os
Estados Membros:
a) fomentassem a organização de eventos nacionais, regionais e internacionais, como festivais,
documentários, exposições, seminários, cursos
de formação, congressos, etc., e apoiassem a
difusão e publicação de seus resultados;
b) estimulassem a difusão do material da cultura
tradicional e popular na imprensa, televisão,
rádio e em outros meios de comunicação de
massas nacionais e regionais;
c) incentivassem os municípios, associações e

demais grupos que se ocupam de cultura
tradicional e popular a criar empregos para
especialistas em cultura tradicional e popular
que se encarreguem de coordenar atividades na
região;
d) apoiassem os serviços existentes e criassem
outros novos para a produção de materiais
educativos e estimulassem seu uso nas escolas
e nos museus;
e) facilitassem o acesso às informações adequadas sobre a cultura tradicional e popular por
meio dos centros de documentação, bibliotecas, museus e arquivos, assim como de boletins
e publicações periódicas especializadas;
f) intensificassem a promoção de reuniões e intercâmbios entre particulares, grupos e instituições
interessados na cultura tradicional e popular,
tanto a nível nacional como internacional;
g) encorajassem a comunidade científica internaMônica de Ávila Todaro
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cional a adotar um código de ética apropriado
relativo ao respeito para com as culturas tradicionais.

Por tudo isso, pergunta-se: quem são as pessoas
que podem transmitir estes saberes para as gerações
mais novas?

Tesouros humanos vivos
‘Los tesoros humanos vivos son individuos que
poseen en sumo grado las habilidades y técnicas
necesarias para producir determinados elementos
de la vida cultural de un pueblo y mantener la
existencia de su patrimonio cultural material”.

Em dezembro de 2003, a UNESCO realizou
a Segunda Proclamação de Obras-Primas do
Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade no
intuito de distinguir as formas de expressão populares e tradicionais, tais como as expressões e tradições
orais, a música e a dança, os rituais e a mitologia, os
conhecimentos e as práticas referentes a natureza e o
savoir-faire tradicional. Seu principal objetivo é sensibilizar a opinião pública para o reconhecimento do
valor de seu patrimônio, incentivar os governos a
adotar medidas jurídicas e administrativas para sua
salvaguarda e prestar assistência à salvaguarda dos
bens proclamados.
Segundo o IPHAN, os bens são agrupados por
categoria e registrados em livros, classificados em:
Livro de Registro dos Saberes, para os conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das
comunidades; Livro de Registro de Celebrações,
para os rituais e festas que marcam vivência coleti-
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va, religiosidade, entretenimento e outras práticas
da vida social; Livro de Registros das Formas de
Expressão, para as manifestações artísticas em geral;
e Livro de Registro dos Lugares, para mercados,
feiras, santuários, praças onde são concentradas ou
reproduzidas práticas culturais coletivas. Já estão
registrados como Patrimônio Imaterial os seguintes
bens brasileiros: Arte Kusiwa dos Índios Wajãpi;
Ofício das Paneleiras de Goiabeiras; Samba de Roda
no Recôncavo Baiano; Círio de Nossa Senhora de
Nazaré; Ofício das Baianas de Acarajé; Viola-decocho e, mais recentemente, o Jongo.
Preservar um bem cultural de natureza imaterial
é apoiar sua continuidade de modo sustentável. É
atuar no sentido da melhoria das condições sociais e
materiais de transmissão e reprodução que possibilitam sua existência. É preciso, para isso, lançar um
olhar pedagógico para os tesouros humanos vivos
e promover uma convivência intergeracional que
garanta a transmissão destes saberes. Por isso, no
município de Atibaia, (SP), a Secretaria de Educação
entendeu por bem criar o Projeto “Educação e
Convivência Intergeracional”. Nele, idosos transmitem saberes ligados à Cultura tradicional e popular
de uma cidade que tem mais de 400 anos.

Patrimônio cultural imaterial: os griôs de Atibaia
Dona Orlanda, conhecida como a primeira “Griô”
que aderiu ao Projeto como voluntária, é uma contadora de histórias, ou “causos”, como ela mesma
prefere dizer, que caminha pelas escolas de Atibaia
(SP), aprendendo e ensinando sobre a cultura oral e
sobre as personagens do folclore, como: a mula sem
cabeça, o lobisomem e o saci. Dona Margaridinha
dá forma ao papel crepom, criando flores de diferentes tipos. Dona Irene, Iracema, Maria Helena e
Rosa carregam consigo uma “caixinha de memórias”,
feita por elas, que ajudam a contar suas histórias de
vida e a de sua comunidade. Dona Adelaide é a mais
conhecida e simpática “fuxiqueira” da cidade. Seu
Sebastião, conhecido como “Tião”, canta e encanta
com suas composições próprias criadas a partir do
que ele chama de “Amnésias”. Seu Benedito (ou Seu
Ditão) possui ares de Gepeto, pois transforma palitos de picolé em brinquedos, assim como miniaturas
de móveis. Dona Anália também cria brinquedos:
bonecas de pano do tipo “bruxinha”, que, por não
terem nada de estereotipadas, auxiliam na busca e
construção da identidade, na contramão daquilo
que algumas pessoas consideram como “pedagogia
do capricho”.
Griô é o “abrasileiramento” da palavra francesa griot, usada por jovens africanos que foram
estudar em universidades francesas. Movidos pela
preocupação com a preservação de seus contado-

res de histórias, que carregam consigo a tradição
oral (“a morte de um griot representa um incêndio em uma biblioteca”, diziam), consolidaram um
conceito e uma atividade secular entre seu povo,
também expressado na palavra dielis. São pessoas
que por diversas razões, circunstâncias e habilidades, acumularam conhecimentos que pertencem às
suas comunidades e que podemos entender como
“patrimônio cultural imaterial”. São as práticas,
representações, expressões e técnicas - junto com os
instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes
são associados - que as comunidades, os grupos e,
em alguns casos, os indivíduos reconhecem como
parte integrante de seu patrimônio cultural. Este
patrimônio cultural imaterial é transmitido de geração à geração.
Aproximando-se do Programa da UNESCO,
“Living Human Treasures”, literalmente: Tesouros
Humanos Vivos, o projeto “Educação e Convivência
Intergeracional” tem nos Griôs, acima citados, verdadeiros “Mestres dos Saberes”. O projeto visa preservar esses bens, incentivando a transmissão desses
saberes como forma de potencializar a integração
entre pessoas de diferentes idades. Essas ações educativas que já ocorrem no município desde 2005, são
vinculadas à Secretaria de Educação da Estância de
Atibaia e se prestam a preservar e a reinventar nossa
cultura.

Mônica de Ávila Todaro
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O projeto “Educação e convivência intergeracional”
I - Fundamentos teóricos
Em menos de 20 anos, o Brasil passou do 16º
para o 10º lugar entre os países de maior população
idosa do mundo. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) prevê que, em 25 anos, chegaremos a ter 15%
de idosos da população total, como já é possível
verificar nos países da Europa, nos Estados Unidos,
no Canadá e no Japão, nos quais o envelhecimento
populacional seguiu um lento processo em virtude da cobertura dos sistemas de proteção social e
melhoria das condições de habitação, alimentação e
trabalho. A ONU (Organização das Nações Unidas)
aponta que o Brasil, por volta do ano 2020, tende a
ser o país mais envelhecido da América Latina, com
32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. No
município de Atibaia (SP), o número de habitantes
com mais de 60 anos de idade já representa algo em
torno de 11% da população, segundo o CENSO realizado no ano de 2000.
A gerontologia é a ciência que se ocupa em estudar e desenvolver pesquisas relativas aos idosos,
à velhice e ao envelhecimento. O envelhecimento
populacional é um fato que merece atenção. Ele
muda o paradigma que permeia o senso comum,
o qual faz acreditar que o no Brasil é um país de
jovens.
A velhice possui diferentes marcadores. Segundo
convenções atuais, a pessoa só é considerada idosa,
nos países em desenvolvimento, a partir dos 60 anos
de idade. Para a biologia, a velhice ocorre logo em
seguida à maturação sexual. Porém, muitas pessoas
acreditam que a velhice é um estado de espírito e
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por isso independe da idade cronológica e de outros
marcos. Os idosos recebem o rótulo de “velhos”
quase sempre acompanhado de preconceito relativo
à contraposição entre a velhice e a idéia errônea de
juventude eterna. Tal fato faz com que desprezemos
a experiência adquirida pelo sujeito idoso.
A criação e a experiência de aplicação deste projeto estão vinculadas:
• à preocupação com o possível preconceito de
crianças e adolescentes, advindo de crenças
e atitudes negativas em relação aos idosos, à
velhice e ao envelhecimento;
• ao respeito e a convivência entre pessoas de
diferentes idades (tema em 1999 do Programme
of Action, no World Summit, onde se afirmou o
conceito de uma sociedade para todas as idades,
naquele que foi considerado o ano internacional dos idosos);
• à divulgação de saberes dos idosos traduzidos
pela experiência e memória.
II - Contextualização
Por causa do aumento da preocupação com a
educação para uma boa convivência entre pessoas de diferentes idades, vários países passaram
a desenvolver pesquisas experimentais ligadas ao
tema “mudança de atitudes em relação a idosos” e
relações intergeracionais: Aday (1996); Bales (2000);
Carstensen (1982); Caspi (1984); Chowdhary (2000);
Crites (1998); Davis (1981); Dellmann (1997);
Falchikov (1990); Feldman (2002); Glass (1980);

Kaplan (1994); Kiernan (2002); Krout (2002);
Kuehne (1997); Lambert (1990). Essas investigações mensuram atitudes de um grupo de crianças,
adolescentes ou adultos em relação aos idosos e
apresentam como delineamento um pré-teste, uma
intervenção (de caráter educativo) e um pós-teste.
O projeto Educação e Convivência Intergeracional
surgiu da necessidade de se criar espaços no contexto
escolar a fim de promover a inclusão, no currículo
escolar, da reflexão a respeito de temas relativos aos
idosos, à velhice e ao envelhecimento. O projeto, por
contar com a convivência entre pessoas de diferentes
idades, é uma alternativa para a formação educacional para a cidadania num país que precisa reconhecer
o envelhecimento populacional, promover atitudes
de respeito em relação às pessoas idosas e valorizar os
saberes ligados à cultura tradicional e popular.
III - Objetivo
Fazer com que as crianças e adolescentes do
município de Atibaia (São Paulo), por meio de ações
educativas que possibilitem a convivência intergeracional, reflitam sobre suas atitudes em relação
aos idosos, colaborem para o desenvolvimento de
suas comunidades, entendam a escola como espaço
dialógico e os idosos como mediadores na construção de uma sociedade mais justa e respeitosa e,
também, conservem a cultura tradicional e popular,
transmitindo-as às novas gerações.
IV - Descrição da experiência
a) População
O projeto atingiu, até o momento 2180 estudantes
de 1ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, de escolas

públicas e privadas do município de Atibaia (São
Paulo), entre 7 e 14 anos e 65 idosos entre 60 e 80
anos de idade, que participam das atividades de
maneira voluntária, promovendo a difusão de seus
saberes como griôs.
b) Duração
O projeto “Educação e convivência intergeracional” foi criado em Janeiro de 2005 e apresentado
à Secretaria de Educação e Cultura de Atibaia em
Fevereiro do mesmo ano. Aprovado, foi implantado
em parceria com a instituição asilar Vila São Vicente
de Paulo e teve previsão de término em Dezembro
de 2008.
c) Método
Utiliza-se o método do tipo experimental com
delineamento que prevê pré-teste, aplicação das
ações educativas e pós-teste para mensurar as atitudes dos mais jovens em relação aos idosos.
O instrumento de avaliação utilizado foi adaptado da Escala Neri (1991), por Todaro (2005), de
acordo com o conceito “os idosos são”, compreendendo os domínios: cognição, agência, relacionamento social e persona, e contendo 14 itens com
adjetivos bipolares
A primeira parte do procedimento consistiu em
enviar o projeto para a coordenadora pedagógica
das escolas. Cada escola escolhia a ordem de realização das ações educativas, e, junto à autora, determinavam um cronograma.
Para realizar a coleta dos dados (pré-teste e pós-teste), contatou-se pessoalmente a diretora de cada
uma das escolas. Após esse contato inicial, formalizou-se o compromisso de parceria para a realização
do projeto.
Mônica de Ávila Todaro
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Ao contarmos com a colaboração da diretora,
dispomos-nos também a nos reunir com as professoras e com os pais ou responsáveis pelas crianças
a fim de passar informações prévias sobre o nosso
trabalho. Com isso, firmou-se um compromisso
ético. A divulgação das fotos dos alunos e dos idosos
é feita com o consentimento de ambos. O caráter

da participação é voluntário e os dados individuais
obedecem ao critério da confidencialidade.
Toda a comunidade escolar foi comunicada sobre
a devolução dos dados, para que pudessem conhecer
os resultados e verificar o impacto da aplicação do
projeto nas atitudes dos alunos (crianças ou adolescentes).

V - Conclusões
Como se pode perceber nos resultados do projeto, as atitudes das crianças sofreram um impacto
quando comparamos os dois momentos (pré-teste
e pós-teste). Destacam-se principalmente os aspectos cognitivos traduzidos pelos adjetivos “Claros X
Confusos” em que se nota um incremento da atitude positiva, demonstrando que as crianças passaram
a ter uma imagem do sujeito idoso significativamente diferente da que tinham antes da implantação do
projeto. Quanto aos atributos “Lentos X Rápidos”,
nota-se também uma drástica mudança. Os itens
relativos à inteligência, à criatividade, à atenção e à
segurança também se modificaram. O objetivo de
proporcionar reflexão foi alcançado e pode ser notado pelo impacto que o projeto causou nas atitudes
dos alunos. O que ajudou especialmente para a realização e para os resultados positivos da experiência
foi a integração proporcionada pelo diálogo aberto
e franco entre os participantes de todas as idades e a
possibilidade da convivência com idosos portadores
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de saberes ligados à cultura tradicional e popular.
Estes resultados corroboram as pesquisas feitas por
Aday (1996); Bales (2000); Carstensen (1982); Caspi
(1984); Chowdhary (2000); Crites (1998); Davis
(1981); Dellmann (1997); Falchikov (1990); Feldman
(2002); Glass (1980); Kaplan (1994); Kiernan (2002);
Krout (2002); Kuehne (1997) e Lambert (1990), que
encontraram dados que comprovam a importância
que as relações intergeracionais têm para com a
mudança de atitudes de gerações mais novas em
relação aos mais idosos.
Conclui-se que um olhar pedagógico lançado
sobre o papel dos idosos como “griôs” pode promover mudanças nas relações intergeracionais e
fazer com que os mesmos passem a ser reconhecidos como tesouros humanos vivos, responsáveis
pela difusão do patrimônio cultural imaterial. Para
modificar atitudes é preciso sensibilizar os sujeitos.
Pois, como diz Paulo Freire: “A cabeça não pensa o
que o coração não sente”.
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IMAGENS SACRAS ‘PAULISTINHAS’:
UM LEGADO BARROCO?
Ailton S. de Alcantara

INTRODUÇÃO
m contrapartida à vasta gama produtiva de
imagens sacras no Brasil desde o século XVI,
representações intimamente relacionadas às
crenças relativas aos mistérios cristãos e,
dessa forma, corroborando com as reminiscências
alegóricas tão valorizadas em nossa cultura, podemos
ponderar as muitas questões que levaram à diversidade
da produção de esculturas devocionais no país, que
tiveram um importante papel na difusão das manifestações religiosas, vinculadas a uma rede de intercâmbio doutrinária estreita com as circunstâncias sociais
e políticas, designadas a convencer, por meio da fé
católica. Sendo elas muito eficazes para a proliferação
do conceito divino dos dogmas cristãos, evidenciavam
uma enorme capacidade de comunicação por meio
imagético, inspiradas em pessoas consideradas benditas, santificadas, consagradas a Deus, pelo seu testemunho de fé. Além do mais, materializavam os arquétipos
de virtudes e, a partir de determinada característica,
atribuía-se uma alcunha ao então santo. Portanto,
eram exercidas todas as petições com referências ao

E

seu campo de domínio, um direcionamento de graças
a serem alcançadas, cumprindo a função de persuadir,
para as quais estas imagens foram configuradas.
Isto nos levou a refletir sobre sua trajetória, até
chegar ao século XIX. Por conseguinte, almejamos
neste artigo evidenciar a produção de imagens sacras
Paulistinhas em particular, pela sua simplicidade,
singularidade e solicitação, de provável inspiração
portuguesa, proveniente da cidade de Estremoz,
origem da maioria das imagens sacras de cunho
erudito para o culto coletivo. Estas foram apenas
mais um tipo de representação neste segmento sacro,
dentre outras que foram confeccionadas neste ínterim com materiais diversificados, como as artesanais
em nó de pinho e as industriais feitas de gesso, todas
imprimindo seus sentimentos religiosos, sociais e
políticos. Acreditamos serem as Paulistinhas o fruto
da transformação, ou seja, um desdobramento que
a imagem sacra, feita de barro, sofreu desde que
foram modeladas as primeiras imagens para o culto
católico, na capitania de São Vicente.
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UMA NOVA CONCEPÇÃO DE IMAGEM SACRA: AS PAULISTINHAS
A simplificação da forma das Paulistinhas e a
sua pequena dimensão expressavam em síntese os
pormenores das imagens sacras exuberantes encontradas nos altares das igrejas, sem submergir sua
essência mais íntima, ou seja, o caráter divino e, por
isso, queremos aproximá-las das imagens confeccionadas nas oficinas dos mosteiros, sobretudo dos
beneditinos, pois, em 1670, estes monges se instalaram em uma fazenda na cabeceira do rio Parateí,
na então freguesia de Stª Ana das Cruzes de Mogy.
Como ressalta o pesquisador Eduardo Etzel:
Os beneditinos vieram logo depois dos jesuítas,
por volta de 1589, estabelecendo-se em Santos e
São Paulo. Com o correr dos anos, ampliaram
muito suas posses, radicando-se em Parnaíba,
Sorocaba e Jundiaí. Em 1670 compraram terras
na Villa de Sant’Ana das Cruzes de Mogy, hoje
Mogi das cruzes, a fazenda Paratiy [...]
Nela havia uma imagem de Nossa Senhora do
Rosário, feita por Frei Agostinho de Jesus, justamente no último quartel do século XVII. É
sugestiva a presença abundante de paulistinhas
na região onde se radicaram os beneditinos.
(ETZEL,1971, p. 64-65).

Estes se destacaram por produzir uma imaginária
de relevância, muito conhecida e admirada, cujas
invocações mais difundidas foram São Bento e
Santa Gertrudes, como também diversas invocações
a Virgem Maria e Sant’Ana. Todas estas solicitações
foram reinterpretadas, sobretudo em seus atributos,
nas imagens Paulistinhas que foram perfilhadas
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pelos devotos, à procura de uma equivalência,
mobilizados por uma compaixão religiosa e que, por
meio destas representações eloquentes, buscavam
munir suas necessidades devocionais. Dessa forma,
estimularam a produção de um número significativo desse tipo de escultura sacra, por mais de um
século, já que foram encontradas estas pequenas
imagens desde a segunda metade do século XVIII,
em pequeno número, sendo o século XIX um período fértil de sua produção e difusão, até chegar às
duas primeiras décadas do século XX, com maior
originalidade, impelidas mais pelo simbolismo do
que pelo seu aspecto formal.
Estas pequenas imagens deram prosseguimento
a uma técnica típica no estado de São Paulo de
imagens modeladas em barro, como já foi mencionado anteriormente, em específico na obra de Frei
Beneditino Agostinho de Jesus, um expressivo ceramista sacro do período seiscentista. Foram encontradas muitas Paulistinhas que privilegiavam as
invocações cultuadas em especial pelos beneditinos, sobretudo as imagens de São Bento e Santa
Gertrudes e diversas invocações à Virgem Maria,
estabelecendo uma estreita ligação com imagens
de cunho erudito produzidas em barro cozido na
região e dando sequência ao exercício da confecção
individual de imagens sacras, para participar da
festividade litúrgica. Também nos deparamos com
invocações de outra natureza surgidas conforme as
necessidades ou por sincretismo cultural.
Presumimos que frei Agostinho de Jesus não
trabalhou tantos anos isoladamente, tendo deixado

discípulos que também criaram peças em barro e
talvez mais tarde, por seus descendentes, tivessem
tido influência na confecção das imagens sacras
Paulistinhas. Somente uma tradição ou educação
artística com conhecimentos da técnica de pintura
da terracota explica a alta qualidade dessas imagens
que poderíamos, sem exageros, chamar de tânagras
paulistas.
Acerca do tema em apreço, ao nos voltarmos para
o culto de imagens sacras no decorrer da história
do Brasil, constatamos por meio deste estudo o
quanto os religiosos missionários foram empenhados em uma educação doutrinária, como também
em celebrar a memória dos santos, que pereceram
em testemunho de fé, voltados para a contemplação
da sua espiritualidade, incitaram cada vez mais a
confecção de imagens, feitas de barro ou madeira
com padrão estético tão sofisticado quanto as que
vinham importadas da metrópole, tanto que podemos estabelecer uma hierarquia de produção, a
título de função e relevância:
• Primeiro as imagens sacras se destacaram junto
ao culto oficial das igrejas católicas, elevadas
aos seus retábulos ricamente decorados para
compor o cenário desse imaginário celestial,
nas quais foram veneradas e creditadas como
intermediadoras de graças alcançadas;
• Depois as imagens sacras foram participar das
cerimônias públicas, como imagens processionais de roca para serem vestidas, que os fiéis
seguiam, carregando-as em andores enfeitados, com elementos da natureza envoltas em

tecidos, com cores simbólicas, cabelos naturais
e atributos reais, muito reverenciadas, fascinavam os fiéis que verbalizavam ladainhas em
sua glória;
• As imagens monumentais foram confeccionadas para compor o teatro sacro, infelizmente
em menor número, mas não em menor importância, conjuntos escultóricos requeriam um
investimento econômico maior e equipe especializada, o que não teve continuidade devido à
transitoriedade dos ciclos econômicos.
Em virtude do que foi mencionado, no decorrer dos tempos, o aumento de pessoas leais a estes
princípios cristãos, praticantes dessas manifestações
religiosas, crédulas neste memorial de salvação,
demandaram um número significativo da produção
de imagens sacras, desta vez de menor porte, requerendo a presença de um santeiro que, apreensivo por
atender a esse novo mercado em expansão, confeccionou imagens sacras cada vez mais singelas e
acessíveis que adentraram os lares dos crédulos mais
fervorosos, que as colocavam em acanhados oratórios de madeira, para o culto doméstico, podendo
assim enaltecê-las de maneira mais restrita, na
privacidade do lar. Como enfatiza o pesquisador
Eduardo Etzel:
O que para mim não padece dúvida é que nos
séculos XVI e XVII todo culto era exterior, em
local público como igrejas e capelas. Nos inventários paulistas dos séculos XVI e XVII verifiquei
a extrema raridade dos oratórios domésticos.
Não havia o costume do santo dentro de casa,
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que só foi crescendo e se ampliando a partir de
meados do século XVIII, chegando aos oratórios
generalizados em todas as casas, ricas e pobres,
do século XIX. (ETZEL, 1984, p. 67).

Esta pequena imagem de devoção de cunho popular para oratórios nos permite estabelecer pontos
de tangência com as esculturas religiosas eruditas,
que foram modeladas ou esculpidas seguindo os
preceitos dos cânones clássicos que prezavam pela
harmonia anatômica, pelos aspectos formais, estilísticos e iconográficos da invocação retratada. Para
elucidar tais relações, vamos refletir sobre alguns
aspectos no tratamento final das imagens eruditas.
Aplicava-se a técnica do estofamento, antes
da pintura, uma camada de gesso, para cobrir as
imperfeições da superfície da escultura e, sobre esta,
era feito o douramento, uma aplicação de finíssimas
folhas de ouro, para depois sobrepor a policromia e,
por fim, esgrafitava-se a peça, por meio de incisões,
criando elementos decorativos florais ou geométricos, estética difundida pelos povos ibéricos.
Essa ascendência pode ser verificada em algumas
imagens sacras Paulistinhas, que apresentam soluções similares em seu panejamento, por imitar os
elementos decorativos e a aplicação de douramento
que, neste caso, é restrito ao barrado, sempre com o
intuito de atender ao apelo devocional, sem negligenciar a estética barroca.
Convém, por oportuno, ressaltar que no transcurso da sua confecção, em particular na produção do santeiro Dito Pituba, a modelagem das
Paulistinhas era feita por ação parcialmente hipotética, tanto na sua estrutura como na aplicação da
policromia, sendo ambos produto da tentativa do
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acerto, com a mesma matéria-prima, seja ela barro
ou madeira, temática e iconografia idêntica, e objetivamente a mesma acepção simbólica. Acreditamos
que os santeiros, talvez por apreensão sensorial, na
busca da confecção de um número expressivo de
imagens, sem terem noção dessa nova concepção
do aspecto formal, passaram a incorporar motivos
de inspiração abstratizante, no aspecto formal, na
postura e nos atributos, sem deixar de se submeter
às premissas da liturgia católica, à qual os religiosos
tinham tamanha afeição.
A policromia que era ricamente variada nas
imagens eruditas, já citadas, passa a ser limitada nas
Paulistinhas, isso se aplica também nas dobras dos
mantos e das túnicas. Posto que é por meio destes
pormenores que os santeiros interpretam a pujança
barroca, o movimento dos drapeados, ou seja, a sua
dramaticidade, verificados nas representações desta
pequena imagem, em poucas e discretas dobras,
por limitação da destreza, ou seja, os percalços
encontrados levaram os santeiros a esquematizações, constatadas por especialistas como soluções
criativas, pelas quais, afirmam eles, concepções
originais conferidas às Paulistinhas, que permaneceram a abarcar toda a religiosidade, encetada pelas
imagens sacras eruditas dos altares das igrejas, sem
se esquivar da persuasão, que é peculiar às esculturas religiosas.
Conforme mencionado alhures, o aspecto formal
destas imagens foi apurado pela capacidade criadora
dos santeiros e foram convertidas, sacralizadas e
veneradas pelos devotos que possuíam a convicção
de que a fé transcendia todas as formas, ignorava
os invólucros materiais das representações e ao

mesmo tempo tinham primazia por possuí-las para
meditação contemplativa. Por meio das percepções
sensoriais, estas pequenas imagens de devoção se
tornaram um elemento catalisador de sentimentos,
presentes nos lares de uma região rural carente,
despojados de vaidade e prepotência, traço típico
das pessoas humildes consumidoras destas imagens
sacras, cuja fé católica permeava o destino.
Feitas essas considerações, acreditamos serem, as
Paulistinhas, uma complementaridade desta cultura
barroca propagandista, que esteve essencialmente
presente nos séculos XVII e XVIII no Brasil, prolongando-se também pelo século XIX, como foi observado na pesquisa realizada sobre a obra de Veiga
Valle no estado de Goiás, desdobrado também
no estado de São Paulo, a respeito do que aduz a
pesquisadora Heliana Salgueiro:
[...] é o que propõe Mário de Andrade ao estudar a Capela de Santo Antônio, em São Roque.
Destacando o valor documental da obra, ainda
a analisa construtivamente. A capitania de
São Paulo, no século XVII, está tão estagnada
quanto a Província de Goiás, no século XIX.
A obra de Veiga Valle não pode prescindir da
análise estilística, mas deve ser considerada
em sua especificidade cultural. (SALGUEIRO,
1983, p. 27).

Depois de um período de reclusão, por não
possuir fontes para exploração econômica significativa, o estado de São Paulo experimentaria em
pouco tempo um período de ascensão econômica,
iniciada na região do Vale do Paraíba, com o cultivo
do café e, em razão disso, o aumento da população

humilde e católica, que se alojou nesta região. Para
este local, muitas romarias dirigiam-se incitadas por
uma fomentação religiosa, gerada pela aparição e,
como se há de verificar, a veneração de uma imagem
feita de barro, consagrada pelos fiéis como intermediadora de inúmeras graças alcançadas, identificada
como evocação a Nossa Senhora da Conceição, que
passou a ter o sufixo Aparecida.
Devido à constante exposição ao picumã das
chamas das velas e dos candeeiros, deu-se o escurecimento dessa peça, o que foi interpretado pelos
devotos como alusão a cor da sua pele, passando
a ser cultuada como santa de etnia africana. Foi
proclamada a “Rainha do Brasil” e sua padroeira oficial. Feitas essas considerações, os moradores do Vale do Paraíba se tornaram os maiores
consumidores de imagens sacras, consequentemente
das Paulistinhas. Estes devotos mobilizaram um
mercado, no qual, como portadores de uma fé
avassaladora, se tornaram os principais apreciadores de artefatos religiosos, destacando a cidade de
Mogi das Cruzes no Baixo Tietê, próxima ao Vale
do Paraíba, o local onde acreditamos ter surgido o
maior número destas representações sacras singulares. Acerca do tema em apreço, e parafraseando o
autor José Antonio Maravall, que traça os seguintes
esclarecimentos a respeito, acreditamos poder legitimar esta reflexão sobre a complementaridade de
um espírito barroco, atemporal atuante, vigoroso
e animador da numerosa produção das referidas
imagens de culto doméstico.
O barroco não é um conceito de estilo, mas
um conceito de época que se estende a todas as
manifestações integradas, há uma cultura fideísta,
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mergulhada em superstições, no qual a vida religiosa tem papel de destaque.
Neste contexto as Paulistinhas encontraram
espaço para serem confeccionadas, adquiridas e
veneradas, sejam elas moldadas a partir de fôrmas
ou modeladas imprecisamente, sua confecção resultou em um aspecto formal absolutamente singelo,
mas capaz de suscitar reações, até então provocadas
pelas exuberantes imagens barrocas expostas ao
culto coletivo. Estas imagens se encontram atualmente apreciadas no mercado de arte, tanto que
alguns colecionadores possuem armários apinhados, por serem singulares nesta obliquidade. No
que diz respeito a sua temática, tais características formais as diferem das demais imagens sacras
eruditas, às quais acreditamos estarem intimamente
ligadas por tradição vernacular e propagandista
de conduta moral. Em virtude do que foi mencionado, acreditamos que estas pequenas imagens,
com tamanha singeleza e considerada singularidade
levaram amiúde a função do culto.
Estas imagens sacras primam por uma padronização estrutural e, no seu interior, um cone,
geralmente com ranhuras residuais circulares, que
revelam a utilização de um instrumento para a
retirada de barro até próximo ao pescoço, deixando
as paredes bem finas, para melhor queima da peça.
Possuem uma tipologia análoga às demais barrocas
importadas ou produzidas em outras regiões do
Brasil, o que nos leva a acreditar ser uma escola de
imaginária barroca paulista, conforme aduzido anteriormente, sob a perspectiva reflexiva de época, com
as seguintes características estruturais e tipológicas:
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Características estruturais
• Cânon 6,5 em média;
• Anatomia parcialmente encoberta, marcada
por baixo relevo;
• Possuem uma penha alta facetada ou circular,
ligada ao corpo da imagem;
• Base furada em seu interior, em forma de cone
que vai até pouco mais da metade da peça;
• Aspecto formal simplificado quase geométrico e postura hierática na qual predomina a
frontalidade.
Características tipológicas
• Cabeça estática e geralmente proporcional,
poucas apresentam microcefalia;
• Rostos alongados;
• Sobrancelhas arqueadas;
• Olhos marcados com pinceladas precisas;
• Nariz reto e afilado;
• Boca pequena com pouca projeção de lábios;
• Braços marcados por breves talhos e pernas
paralelas, o que nos leva a acreditar, no uso de
fôrmas para sua confecção genérica, identificadas em particular nas produções da primeira
metade do século XIX;
• Os atributos para o reconhecimento da invocação e as dobras com discreto movimento da

vestimenta, modelados posteriormente e sujeitos às habilidades do santeiro;
• Podemos encontrar muitas imagens solitárias,
mas também há grupos;
• Na sua maioria, feitas de barro, porém também
encontramos algumas em madeira;
• Dimensão mais comum varia entre cinco e
dezessete centímetros, podemos encontrar
maiores com trinta ou até setenta centímetros, denominadas Paulistinhas de capela ou
simplesmente Paulistões;
• Decorações na túnica, com os seguintes
elementos: rosáceas; flores; folhagens e algumas apresentam douramento nas bordas.
A propósito dos procedimentos usados para
pintura, a aplicação da tinta nas imagens de barro
era feita depois do cozimento, com a peça seca e
ainda quente para maior absorção da tinta. As cores
que predominam no panejamento destas pequenas
imagens sacras eram o azul e o vermelho; o rosa para
a carnação das invocações de santos brancos; para a
invocação de São Benedito, o preto que também era
aplicado nos cabelos e barbas. Quando presentes, os
elementos decorativos são mais comuns nas túnicas
e o douramento nos mantos, sendo verificados em
poucas peças, porque se tratava de um acabamento
considerado de pompa, feito por um conhecedor
da técnica de pintura sobre o barro cozido, que
nos remete novamente à produção de imaginária
beneditina.
Quanto à iconografia sagrada, que
consiste em um elemento de descrição representado

visualmente, nos leva a reconhecer e classificar
tais invocações como santos mártires, apóstolos
de Cristo, ordens monásticas, evocações à Virgem
Maria, seja pela indumentária ou pormenores denominados atributos, objetos que se referem à passagem da vida do santo, em que se deu o testemunho
de fé, e na qual foi inspirada sua personificação,
decodificada como símbolo e transformada em
predicado pessoal ou de coletividade quando ligado
a uma ordem monástica. Geralmente o santeiro se
baseava nas iconografias das imagens retabulares
encontradas nas igrejas católicas da região do Vale
do Paraíba, muitas delas foram edificadas em louvor
a Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do
Rosário, a Sant’Ana e a São Benedito, todas personificações divinas muito populares, que serviram
de referências para a produção de pequenos similares, para o culto doméstico. Outras solicitações
surgiram, copiando modelos da ordem beneditina,
conforme trazido à baila, seguindo a tradição oral,
ou movidas pelas celebrações religiosas, como as
festas do Divino Espírito Santo, promessas, romarias
ou mesmo nas minúcias litúrgicas da própria Bíblia.
Como assinala Eduardo Etzel:
É curioso que a maioria, se não a totalidade, destas imagens esteja presente também na
série de barro, conhecida como paulistinha,
como Sant’Ana, Nossa Senhora da Piedade,
Nossa Senhora do Rosário, Santa Gertrudes, São
Gonçalo e São Bento. Esta comprovação parece
indicar a influência beneditina senão na feitura
dos paulistinhas pelo menos na sugestão de fazê-los. (ETZEL, 1971, p. 65).
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Vale lembrar que a relação entre o devoto e o
santo é feita de forma subjetiva e, por decorrência,
na maioria dos lares os oratórios possuíam vários
compartimentos para serem colocadas diversas
evocações que recebiam cuidados afetivos de todos

os membros da família, movidos pelo conforto da
fé católica, adquiriam as Paulistinhas por acreditarem na proteção divina que elas exerciam e, não
obstante, supriam suas inquietações religiosas na
comodidade do lar.

AS PAULISTINHAS DE DITO PITUBA
Depois de refletir sobre a relevância destas
imagens e estabelecer uma linha de tradição fecunda,
que garantiu a sobrevivência da produção individual
de imagens sacras por mais de um século, tendo o
século XIX como o ponto máximo de confecção
e elaboração, esta cultura devocional propiciou o
surgimento de um número expressivo de santeiros
que ultrapassou gerações, os quais se dedicaram à
feitura de imagens sacras para oratórios, que hoje se
apresenta em sua maioria anônima. Não há registros
documentais, por se tratar de imaginária doméstica;
o seu comércio não exigia recibo da fatura ou qualquer tipo de apontamento, o que nos deixa dúvida
sobre algumas autorias.
Na tentativa de cumprir a solicitação das mais
diversas evocações, foi necessário além do barro
usar a madeira para confeccionar imagens, cujas
características fundamentais da composição permaneceram semelhantes às das Paulistinhas, como a
peanha alta e o aspecto formal simplificado, elementos constitutivos, que nos levam a refletir que há
uma definição tipológica, no que diz respeito à sua
dimensão e também à sua natureza religiosa.
Dessa forma, se voltarmos a atenção para suas
funções de culto doméstico, dentro de um segmento
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social, não foram verificadas resistências, por parte
dos fiéis, para a aquisição desse tipo de imagens com
material diferenciado, pelo contrário, elas permaneceram, mesmo com as modificações supracitadas,
a intensificar a vida espiritual, por transpor subsídios que perpetuaram um ímpeto de fé, impressos
na matéria e decodificados na dissimulação, que
perduram nas diversas interpretações dos recursos
pertinentes à arte barroca. Cabe aqui, uma atenção
para as Paulistinhas de Dito Pituba, que terá um papel
de destaque neste artigo, nelas se revela a condição
indispensável para uma compreensão da proposta
reflexiva desta tipologia, correndo o risco de se particularizar em momentos compassivos, porém sem
perder de vista a relação específica no que diz respeito
ao conceito de época barroca e de produção diferenciada quanto ao seu aspecto formal.
O estudo nos leva a reconhecer que há uma autonomia na feitura das imagens sacras deste referido
santeiro, que se libertou da dependência de moldes,
procedimento pelo qual, acreditamos por evidências, muitas Paulistinhas foram moldadas. Seu zelo
pela ocupação nos levou a concluir, ao perpassar a
metodologia escolhida, que houve uma compreensão e assimilação estrutural, ou seja, a partir da sua

percepção do objeto, houve uma pregnância da sua
forma e por meio desta percepção mais aguçada,
por se tratar de um hábil artífice, buscou a melhor
maneira de dar sentido à representação, assim sendo
pôde então exercer sua capacidade criadora e neste
sentido combinou materiais e incorporou elementos
até então inusitados, legitimando ao máximo sua
singularidade. Em deferência, colhe-se o escólio de
Eduardo Etzel:
[...] acreditamos que no início Pituba, tendo
sentido as dificuldades do trabalho em madeira, preferiu a escultura em barro. Copiou paulistinhas com moldes (1881) como já fizera ao
imitá-lo com o trabalho em madeira (1874).
Ao mesmo tempo esculpiu livremente magníficas peças [...] a escultura em barro devia
tomar-lhe maior tempo, exigindo o complicado
processo de queima e pintura, coisa que só fez
quando morava na roça. Mudando-se para
a cidade e descobrindo o providencial prego,
dedicou-se às imagens de madeira presas sempre à base com pregos de grande tamanho.
(ETZEL, 1975, p. 76).

A esse empreendimento, chamamos de inventivas
soluções estéticas, para uma produção acelerada
e profusa, que levou o santeiro a ganhar sua vida,
atendendo às solicitações que cresciam, mediante a
busca de graças que, acreditavam os devotos, estas
pequenas imagens podiam intermediar, percepções
de um homem religioso, na qual o sentido da devoção estava no seu cotidiano.
No entanto, para o deleite dos pesquisadores, o
santeiro Dito Pituba deixou algumas imagens sacras

Paulistinhas modeladas com datas gravadas e assinadas com as iniciais do seu nome, atitude semelhante
à do santeiro precedente beneditino em imagens
eruditas feitas de barro. Podemos encontrar as letras
B A O (Benedicto Amaro de Oliveira) e frequentemente a letra P, referente à sua alcunha (Pituba), e
também afirmações de alguns informantes, herdeiros
de imagens deste tipo, dos seus antepassados que
testemunharam tê-las encomendado ou que “trocaram” diretamente com o próprio santeiro. Estes
dados foram usados para o confronto com as imagens
Paulistinhas que não possuem tais registros.
A partir da confirmação de sua lavra, houve
também a constatação de outras características que
apontam sua autoria, denominadas como cacoetes
do santeiro. Identificamos, em particular, nas suas
Paulistinhas, na parte que compreende a peanha,
no lado interno ou até mesmo externo, uma curiosidade, a letra S. Quando feita por ele é ligeiramente
inclinada, um tanto peculiar, que chega a ser um
dentre vários outros cacoetes do santeiro; isso
também se aplica ao feitio dos números do ano de
produção. Nas suas imagens em madeira quando
não confeccionadas em única peça, utilizava os
pregos industriais, conforme citado anteriormente
por Etzel, para a fixação da base ao corpo da
imagem; as representações da Virgem Maria foram
modeladas em sua maioria descalças, já em outras
evocações, por ele produzidas, podemos observar
que as mãos e os pés foram modelados anatomicamente desproporcionais.
No aproveitamento da policromia, preparava suas
tintas e misturava com um pigmento denominado
alvaiade, que constituía uma massa colorida sem
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nuanças, que encobria as imperfeições da superfície
das suas esculturas em madeira, tornando-a um
tanto abrasiva, o que nos remete a um desdobramento, em relação ao aspecto formal das imagens
sacras Paulistinhas, produzidas na primeira metade
do século XIX, como já foi enfatizado, que apresentam um respeitável apuro técnico. Sobre a composição ingênua das imagens do Divino Espírito Santo,
Dito Pituba esculpia liberto da convenção de ser uma
pomba, entidade procedente de uma configuração
não humana para a terceira pessoa da Santíssima
Trindade, instituída pelos Doutores da Igreja Católica
no aperfeiçoamento dos dogmas cristãos, o terceiro
membro da Divindade que se manifestou sobre os
apóstolos de Jesus Cristo. Mesmo não sendo estimado como um santo padroeiro, sua celebração
religiosa ganhou força na região do Vale do Paraíba,
promovendo inúmeras solicitações de produção para
compor o conjunto de seres celestiais que habitavam
os oratórios dos casebres. Em relação ao mencionado
pressuposto, Dito Pituba, exercendo sua admirável
criatividade, realizou, em madeira, vários pássaros
estáticos de asas fechadas, na maioria pousada sobre
uma peanha alta, com aspectos formais simplificados, tão singelos quanto as suas Paulistinhas, que nos
permitem enquadrá-las neste estudo tipológico.
O aludido santeiro, ao produzir suas esculturas
religiosas, interpretava a iconografia sagrada. Não
acreditamos que agia de má fé, por não distinguir
o perfil hagiográfico e voltado em atender as solicitações dos piedosos, confeccionava os atributos por
tradição oral ou segundo a sua inspiração, levando-se em conta o que foi observado, muitas invocações sofreram venerações equivocadas. No interior
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dos lares, o culto era realizado diante dos oratórios
contendo várias imagens de santos que eram celebrados por meio de terços, novenas ou simplesmente
orações individuais, ao amanhecer ou cair da tarde,
quando aflitos os devotos se ajoelhavam suplicando
fortalecimento. De acordo com a graça alcançada, se
referia à evocação de forma afetiva; quando não era
atendido, atribuía-lhe pequenas penalidades. Em
relação ao acenado pressuposto, acreditamos que os
devotos ignoravam as formas plásticas da imagem e
estavam totalmente vulneráveis ao vigor psicológico
e moral que ela exercia, a qual influenciava sobre seu
comportamento.
Independente de uma padronização formal ou
de material, o que justifica a produção do tipo
Paulistinhas em grande escala. Imagens sacras, muitas
vezes toscas, foram confeccionadas visando acalmar
os ímpetos, e para isso tinham apenas, como critério, que figurar os dramas e as paixões, jazidos nas
imagens dos mártires, sobrepujadas na representação
deles, por meio de um conteúdo simbólico capaz
de suscitar questionamentos sobre o quanto sua fé
suportaria as dificuldades inerentes à sua existência.
Uma visão restrita de mundo, no qual ele é suscetível
de ser ferido e, portanto, perecível e só a intervenção
divina poderia protegê-lo. Isso nos remete às potencialidades de um pensamento imaginativo, contidas em uma leitura subjetiva que é inerente ao ser
humano. As imagens sacras Paulistinhas, sobretudo
as do santeiro Dito Pituba, de que se trata no referido
estudo, se distinguem pela sua composição formal
peculiar, sem deixar de cumprir sua finalidade de
mobilizar os afetos, nas quais se manteve intrínseca
a persuasão para a construção de uma identidade

doutrinária e, em vista disso, tinham a empatia do
sistema político vigente. Em anuência aos argumentos apresentados, postura que convergia para uma
convivência social salutar. Cabe aqui, por adequar-se
ao assunto, o seguinte preceito do pesquisador José
Antonio Maravall:
Ao ter de se perguntar, com mais dramatismo
que em outros momentos, sobre o entorno de sua
existência, na medida em que a sente criticamente ameaçada o homem do barroco adquire
seu saber do mundo, sua experiência dolorosa,
pessimista, acerca do que o mundo é, mas também constata com simultaneidade tragicômica
que, aprendendo as manipulações de um jogo
hábil, pode favorecer resultados positivos. Da
noção dessa polivalente mistura do mundo,
retira os elementos para construir sua própria
figura (embora estejamos mais inclinados a pensar que, no fundo da questão, seja sua dolorosa e
variada experiência pessoal, dos demais homens
e de si mesmo que o levou a construir a visão de
mundo diante da qual se instala). Parece fácil
reconhecer uma conexão imediata e direta entre
o caráter conflitivo da época barroca e o pessimismo acerca do mundo e acerca do homem em
sociedade que naquela visão se expressa a todo
momento. (MARAVALL, 1997, p. 260).

Dessa forma, o santeiro Dito Pituba, seguindo
os paradigmas de sua crença religiosa, por meio da
imaginação ou mesmo da pura emoção, privilegiou
a vulnerabilidade contemplativa e soube imprimir
sua personalidade na produção de sua imaginária.
Convém evidenciar que o referido santeiro confeccionou imagens de barro e posteriormente em madeira

em tamanho maior que as convencionais conhecidas
para o culto doméstico. Essas de maior dimensão
apresentam as mesmas características formais das
imagens em discussão, às quais o estudo se refere
por serem conhecidas no Vale como Paulistinhas
de capela ou, como os colecionadores denominam,
Paulistões, atendendo aos requerimentos do culto
coletivo. Eram colocadas nas capelas de santa-cruz,
pequenos santuários edificados ao longo das estradas,
muito comuns no Vale do Paraíba.
Oportuno se torna dizer que não se pode negligenciar e sim reverenciar a percepção afetiva dos
religiosos mais fervorosos, por gerar um despertar de
diversas reações, presentes no imaginário fantástico
de cada um de nós. Dito Pituba foi um fazedor de
objetos sacros, que atuou por mais de 50 anos, tendo
seus melhores trabalhos realizados na juventude e na
meia idade, pois, quando mais idoso, suas imagens se
tornaram mais concisas, de qualidade questionável.
Convém ponderar a possibilidade de querer produzir
em maior quantidade, para atender uma clientela aflita
por adquirir seu santo de devoção, ou mesmo visando
maior estipêndio, gerado pela veemência de trocas.
Ao fazer referência a esse pressuposto, refletimos
sobre as possibilidades que o barro e a madeira
ofereciam para o exercício da capacidade criadora,
materiais receptores de vários estilos que o santeiro
manipulou e sublinhou por meio de representações
divinais perfiladas para um imaginário de natureza
valorativa, influente no particular, que converge para
uma identidade coletiva, de uma época de alegorias
articuladas por fortes emoções. Em análise última, ao
apreciar estas imagens de cunho popular, em museus
ou coleções particulares, podemos contemplá-las
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sem nos darmos conta da sua relevância cultural
por sintetizar tantas características, aqui verificadas,
que possam exprimir conceitos até então outorgados
somente às exuberantes imagens de cunho erudito.

Restritas aos lares, elas preservaram o passado, no
qual a espiritualidade fazia parte do cotidiano, ou
seja, se renovava a cada dia e que hoje, tratada como
fenômeno, nos permite formular teorias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificamos, por meio de nossas investigações, que
havia interesses locais que estimulavam a produção
de Paulistinhas por ser uma imagem que animava os
sentidos e que, independente da dimensão e de seu
aspecto formal, apresentavam indícios de inúmeros
fatores psicológicos, dessa forma revelando-se passíveis de ser decodificadas, pois continham elementos
que estão presentes no inconsciente coletivo do povo
daquela região. A cultura visual da época, que continuava com os preceitos barrocos, das deliberações
tomadas pelo Concílio de Trento (1545-1563) para
o avivamento da fé católica, sobretudo na camada
mais humilde da população, sublinhava as produções
artísticas que se dirigiam à religiosidade, articuladas
por interesses políticos vigentes para a consolidação
desta e, por conseguinte, participava da vida privada
e socioeconômica que valorizava as reminiscências
alegóricas. Sobre a aludida probabilidade, o papel
propagandista em conformidade ao fideísta continuava a ser cumprido por encontrar raízes nas comunidades em que foram produzidas. Dado o exposto,
os conceitos determinados pela ancestralidade altamente religiosa regida pela óptica da fé desprezavam
as coisas consideradas fugazes e sem valor do mundo
material e vislumbravam a espiritualidade, o que
remetia os devotos a uma sensibilidade mais genuína,
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a condição do paradigma.
Embora sua tangência com as imagens de culto
coletivo tenha favorecido sua aceitação no mercado,
como uma herança barroca. Assim o devoto podia ter
a preponderância sobre sua evocação de preferência,
por conseguinte sua área de domínio de intervenção,
direcionando exclusivamente a sua autoridade, sem
gerar o menor conflito com as repreensões difundidas
pelo catolicismo. O piedoso conseguia venerar seus
santinhos desassociado de juízo moral, por serem as
Paulistinhas confeccionadas com material vulgar sem
pompa, configuradas de forma simples, destacando
somente o paramento e o atributo para melhor atingir
seu desígnio de instrução das virtudes morais.
Este paradoxo estabelece uma congruência entre o
icônico e o simbólico que irá estender a sua tipologia
e que nos permite afirmar ser uma singularidade neste
segmento.
Por fim, em virtude de tudo que foi afirmado, a
confluência desses fatores verificados nesta obliquidade da pregnância formal acreditamos legitimar a
ideia de serem as imagens sacras Paulistinhas uma
distinta e atemporal escola de imaginária, proveniente
do desdobramento barroco, como se fosse um legado
de um período magnífico de produção de esculturas
sacras, ocorrido no estado de São Paulo.

Nossa Senhora do Rosário,
Século XIX – col. part.
Sem atrib. , barro cozido e
policromado - 18 cm

Nossa Senhora
século XIX - col. part.
Atrib. , Dito Pituba
madeira policromada - 14 cm
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São Gonçalo padre
Século XIX – col. part.
Atrib. , Dito Pituba
barro cozido e policromado - 16 cm
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São Gonçalo padre
Século XIX - col. part.
Atrib. , Dito Pituba
madeira policromada - 17 cm
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Sonata Nº2
“Sabará”
Anônimo
Antonio Carlos de Magalhães
Domingos Sávio Lins Brandão

Sonata No 2 – batizada por nós como
Sabará, pois sua origem é desta cidade
– é, até o presente momento, a única
sonata para teclado do período colonial
mineiro, quiçá brasileiro. Trata-se de uma sonata em
três movimentos, de autor desconhecido, recolhida
nos arquivos da Sociedade Santa Cecília de Sabará
pelo musicólogo Prof. Domingos Sávio Lins Brandão.
Aqui, pretendemos fazer uma breve análise formal da
peça, acrescida de alguns comentários interpretativos
e observações que pudemos perceber ao longo deste
nosso privilegiado contato com tão bela e valiosa
obra.

A

A Sonata é composta em três movimentos:
1º) Allegro, com estrutura formal muito próxima
dos esquemas da Sonata-Forma bitemática,
textura típica do classicismo do século XVIII;
2º) Adágio, com estrutura formal do lied instrumental, típica dos andamentos lentos empregadas nas composições relacionadas com o
gênero Sonata. Sua textura é clássica, segundo
os padrões do século XVIII.
3º) Rondó, de estrutura irregular quanto ao
esquema formal, textura típica do estilo
rococó cravístico.
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1º MOVIMENTO: ALLEGRO
Este movimento pode ser dividido em duas partes:
a exposição, que vai do compasso 1 ao 37, e o desenvolvimento, que vai do compasso 38 ao 93.
É curioso notar que este movimento não possui
uma reexposição, como era de se esperar na sonata-forma. Podemos dizer que ela foi preparada no
compasso 75, mas não houve, posteriormente, a
reexposição dos temas A e B, nem tampouco a volta
à tônica de Si b M, terminando o movimento na
tonalidade de Mi b M, subdominante de Si b M.
EXPOSIÇÃO: começa com o tema A e pode ser
dividida em três seções: a’, do compasso 1 ao Si do 1o
tempo do compasso 5; a”, do compasso 5 ao ré do 1º
tempo do compasso 9 e a’’’, do compasso 9 ao 11. Do
ponto de vista articulatório, podemos notar que o
início de uma seção é sempre o final de outra, o que
caracteriza a presença da elisão.

A ponte modulante pode ser notada nos compassos de 12 ao 14, fixando a tonalidade de Dó M,
dominante da dominante de Si b M.
Já o tema B se inicia no compasso 15, na tonalidade de Fá M, dominante de Si b M, como era de se
esperar, na estrutura da sonata-forma. Esse tema vai
do compasso 15 ao 18 e é reexposto, com variação,
do compasso 19 ao Fá do 1o tempo do compasso 22
(novamente a presença da elisão).
Daí, segue-se outra seção do tema B, que é uma
variação da seção a’’ do tema A, agora apresentado em Fá M até o compasso 25. Do compasso
26 ao 29, vemos uma outra seção do tema B que
funciona como uma preparação para a coda,
que vai do compasso 30 ao 37, toda delineada
em Fá M. É interessante notar a presença de um
novo motivo, que será largamente empregado no
desenvolvimento.

Podemos notar, nessa peça, uma maneira de
compor muito ao gosto de Carl Philip Emanuel Bach,
à qual, após uma seção do tema B bem contrastante
em relação ao tema A, seguem-se seções que, praticamente, são variações de seções do tema A, criando

o contraste muito acentuado do claro-escuro e do
Sturm und Drang (tempestade e sonho), isto é, a
mudança constante de afetos durante um mesmo
movimento.
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DESENVOLVIMENTO: Do compasso 38 ao
Fá 2 do 1 o tempo do compasso 42, o compositor
utiliza-se da seção a’ do tema A, só que agora, na
dominante (Fá M), como já era de se esperar na
sonata-forma.
Do compasso 42 ao 47, temos um trabalho baseado na seção a” do tema A, que começa em Fá M
e caminha para Sol m, sendo claramente afirmado
no compasso 48, com o acorde do 1o tempo. Do

compasso 48 ao 1o tempo do compasso 52, temos a
seção a’ do tema A apresentado em Sol m e terminando em Mi b M.
Nos compassos 52 e 53, o compositor volta a
trabalhar a seção a” do tema A, só que em Mi b M.
Já o compasso 54 ao 60, podemos observar uma
variação baseada no inciso apresentado na coda,
procedimento muito comum em peças escritas no
século XVIII.

Curiosamente, do compasso 60 ao 64, o autor
apresenta um motivo totalmente novo, baseado no
inciso c (imagem anterior) e, nos compassos 64 ao
66, ele faz uma variação do mesmo motivo, com
o uso de tercinas. Devemos notar que este procedimento não era esperado na estrutura clássica da
sonata-forma. Aqui, percebemos um motivo totalmente contrastante, em termos de afeto, com aquele

que vinha sendo exposto, caracterizando, mais uma
vez, a estética do Sturm und Drang de Carl Philip E.
Bach. Além disso, observamos um caráter bastante
“modinheiro” nesse motivo, que nos faz remeter
a uma “brasilidade” na obra. O mesmo pudemo
observar na 1ª seção do tema B e nos compassos 87
a 90.
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Nos compassos 67 a 69, o autor conclui a variação, reafirmando Sol m de forma cadencial. No
compasso 70, passamos rapidamente em Si b M,
chegando em Mi b M no compasso 71. Do compasso
71 ao 74, temos um trabalho em arpejos e oitavas
quebradas terminando em Si b M no compasso 75,
que é o mesmo motivo empregado no compasso 14.
Aqui, esperava-se o começo da reexposição, o que
não ocorre. O autor continua desenvolvendo todo
o material apresentado até o compasso 79. Eis aqui
uma grande inovação e surpresa: observamos neste
ponto o fenômeno musical que chamamos de “não
observância”, também presente em várias obras da
música do barroco mineiro.
No compasso 60-61-62 e 63, defrontamo-nos com
esta novidade: o autor introduz um motivo inteiramente inédito.
Segundo o formulário da sonata-forma, este
procedimento é imprevisto e quase inexistente nos
clássicos. Encontramos um exemplo significativo
de temas isolados e inéditos no Desenvolvimento
de obras como o Concerto em Ré Maior, op.61, para
violino e orquestra, de Beethoven, por exemplo.
O motivo inédito é variado por ornamentação,
em tercinas (característica marcante, até aqui, da
técnica de variação do autor), nos compassos 64, 65
e 66. Nos compassos 67 e 68, o compositor conclui
esta apresentação através de fórmulas tipicamente
cadenciais, evidenciando a tonalidade de sol menor.
A passagem fugaz por Si b M no compasso 70 nos
leva imediatamente ao tom de Mi b M. Harmonias
apoiadas na tônica e na dominante de Mi b M
são relevadas pelos arpejos realizados no registro
médio-agudo. Finalmente, a conclusão em 75, já

firmada em Si b M, e com o uso do mesmo recurso
rítmico empregado para a preparação do tema B
na Exposição (compasso 14), faz-nos antever a
Reexposição que, no entanto, não ocorre, ou se
ocorre, é de forma inédita. De fato, todo o trabalho
temático apresentado entre os compassos 73 e 93 apoiados por tercinas, arpejos, reminiscências do
tema A ou do tema B - está escrito de forma irregular; para ser Mi b M, o Lá deveria ser bemol, mas
não é. Porém, as harmonias básicas estão claramente
estruturadas em mi bemol.
Resta ainda dizer uma palavra sobre os sinais de
ritornello, indicados nos finais tanto da Exposição
(compasso 36) quanto do Desenvolvimento. Esta
indicação nos leva à reafirmação de que a obra se
subdivide, do ponto de vista formal, em duas grandes seções, ficando assim esquematizada:
Parte A – ritornello = A-A:
Parte B – ritornello = B-B
Usando, portanto, da concepção bitemática
com um imprevisto terceiro elemento temático
no Desenvolvimento (em Sol m, apresentado nos
compassos 60 ao 63), o autor não conclui a estrutura ternária da Sonata, assim como não volta à
tônica inicial, Si b M, o que foge tanto do formulário
teórico quanto da práxis da sonata-forma criada
ao longo dos últimos decênios do século XVIII e
durante o movimento romântico do século XIX,
em obras de autores como Beethoven, Schumann,
Schubert e Brahms, por exemplo.
A despeito de todas as conjeturas, hipóteses,
esforços de análise estrutural e formal, não podemos
concluir, sem incorrer em vários enganos, a respeito
das intenções do compositor, mesmo conhecido e
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contemporâneo, uma vez que, imaginamos, muitos
dos recursos empregados em qualquer processo
composicional são o resultado de uma assimilação
inconsciente, atingida pelo lento, progressivo e
repetitivo contato, permitido por inúmeras experiências dos indivíduos com a práxis musical de uma
determinada época. Apesar disso, devemos, uma
vez mais, fazer uma menção especial aos recursos
empregados pelo autor da Sonata Nº 2 para concluir
o primeiro andamento. Considera-se, nessas citações, que o andamento foi finalizado em Mi b M.
Observe-se que ao mesmo tempo que a sequência
musical dos compassos 67 e 68 conclui a variação
do motivo secundário apresentado nos compassos
62 ao 63, e variado nos compassos 64 ao 66, ela
interliga esta seção a uma outra, não citada de forma
destacada durante a análise formal. A seção que vai
do compasso 69 ao 75 é a seção típica de conclusão
do Desenvolvimento.
No compasso 76, ao invés de apresentar uma
Reexposição, o Autor continua o processo de trabalho
temático típico do Desenvolvimento, introduzindo
variações em tercinas e grupos de quatro semicolcheias, numa reminiscência das sequências em forma
de escala usadas na Exposição. Este processo estende-se até o compasso 80, a partir do qual se dá início a
uma cadência (Compassos 80 a 86).
O allegro da sonata vai terminar com a realização
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de uma coda (compassos 87 a 93), na tonalidade
da subdominante da tônica, fugindo assim da práxis
composicional de então. Seria um erro do compositor? Falta de conhecimento musical do mesmo?
Acreditamos que não. Trata-se da “não observância”
que já salientamos. Porém, é a matriz europeia, não
há dúvidas, o que confere a esta sonata uma característica sui-generis, assim como grande a parte da
produção musical mineira século XVIII.
Do compasso 80 a 86, temos uma cadência que
desemboca na coda, que vai do compasso 87 ao 93
(imagem anterior), terminando em Mi b M em vez
de Si b M.
Como já havíamos mencionado anteriormente, a
coda inicia-se em um motivo calmo e doce (como foi
indicado pelo próprio autor), bastante “modinheiro”,
em oposição à agitação proporcionada pelo jogo de
tercinas e arpejos apresentado anteriormente, o que
nos remete ao Sturm und Drang. E a passagem brusca
para ff do compasso 91 a 93 (imagem anterior) acentua ainda mais este caráter claro-escuro, tão comum
nas obras de Carl Philipe E. Bach.
2º MOVIMENTO: ADÁGIO
Podemos dividi-lo em quatro partes.
A parte A vai do compasso 1 ao 10, toda em Si b
M com ritornello.

A parte B vai do compasso 11 ao 22. Ao começar
esta parte em Si b M, a peça caminha logo para Fá
M (compasso 18), havendo, nos compassos 21 e 22,

uma preparação para a volta à parte A em Si b M,
tudo isso ocorrendo sem quebra do fluir contínuo
da rica melodia apresentada.

Na parte C, do compasso 22 ao 32, podemos
observar uma mudança no afeto, bem caracterizado
com o aparescimento do ff, o que reforça, mais uma
vez, a presença do Sturm und drang na peça. Apesar

disso, a melodia continua a fluir sem interrupção,
num grande cantabile, que nos remete aos aspectos
“modinheiros” da peça.
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Na parte D, do compasso 33 ao 38, podemos notar
a presença de um pedal de Fá M em oitavas quebradas, que apoia um motivo na subdominante, onde as
terças se alternam em maior e menor, fazendo com

que os acordes de subdominante também se alternem entre maior e menor. Mais uma vez, podemos
notar o jogo claro-escuro, que é reforçado com as
alternâncias de dinâmica mf e p.

Após a fermata no 1º tempo do compasso 39, o
autor prepara a volta à parte A, que aparece, sem
alteração, do compasso 39 ao 48, finalizando o
adágio.(imagem anterior).

armadura de Si b M, sua tonalidade é em Mi b M,
ou seja, ocorre a presença do Lá b em toda peça sem
que ele pertença à armadura de clave.
A estrutura formal deste rondó é: A-B-C-A-D-A.
A parte A pode ser dividida em duas seções.
A primeira seção a’ vai do compasso 1 ao 9, e a
segunda seção a” vai do compasso 10 ao 16, sendo,
basicamente, uma variação da seção a’.

3º MOVIMENTO: RONDÓ
Esta peça possui uma característica muito curiosa,
que, de certa forma, era muito utilizada nas composições do século XVIII. Apesar de possuir uma
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A parte B, também possui duas seções, apresentadas, ainda, em Mi b M. A primeira seção b’ vai
da anacruse do compasso 17 ao 20, e a segunda
seção b” via do compasso 21 ao 24. Na seção b’,
notamos um contraste de afeto entre esta seção e
a parte A, enfatizado, principalmente, pelo ritmo

mais marcado desta seção, além de começar em
dinâmica forte, em contraste com o piano da parte
A. Mais uma vez, vemos a presença do jogo claro-escuro, entre esta seção e a parte A e dentro da
própria seção, evidenciado pela abundância de
dinâmica f-p.

A seção b” já nos remete ao afeto da parte A,
principalmente pela presença de elementos rítmicos e melódicos muito semelhantes à parte A,
tais como o acompanhamento em fusas, presente

a partir dos compassos 10 da parte A, além do
motivo em terças, no compasso 23, muito semelhante ao utilizado no compasso 9 da parte A.
(imagem anterior).
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É importante notar que, apesar dessa seção b”
possuir elementos rítmicos e melódicos que remetem à parte A, existe uma independência temática
entre eles.
Já a parte C vai do compasso 25 ao 42 (imagem
anterior). Percebemos aqui uma presença temática
muito contrastante em relação à parte A que, por sua
vez, remete à seção b”. O que pode ser acentuado com
a mudança da tonalidade de Mi b M para Si b M.
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Podemos dividi-la em quatro seções.
A primeira seção c’ vai do compasso 25 ao 27. A
segunda seção c”, do compasso 28 ao 33. A terceira
seção c’’’ do compasso 34 ao 38, sendo que esta
é uma variação da seção anterior. Finalmente, a
quarta seção que vai do compasso 39 ao 42, no qual
ele prepara a volta à tônica (Mi b M) por meio do
acorde de dominante com sétima, nas fusas do 4º
tempo do compasso 42.(próxima imagem)

Gostaria de enfatizar a presença, ainda mais forte,
do jogo claro-escuro realizado pelo autor entre estas
seções.
A parte D vai do compasso 43 ao 76, possuindo 3
seções. A primeira seção d’ vai do compasso 43 ao
46, agora na tonalidade de Dó m, relativo de Mib M.
A segunda seção d” vai da anacruse do compasso
47 ao 53. Nesta seção, temos a presença de uma
frase (compasso 47 a 49) em Dó m, que é repetida

em Mi b M (compassos 51 a 53), tendo o compasso
50 como uma transição realizada com motivos em
fusas, retiradas da seção d’.
Outro ponto a ser salientado é a presença, novamente, do jogo claro-escuro, Sturm und Drang,
devido à mudança de caráter, de espírito, entre estas
seções e ao jogo de dinâmica f-p da seção d”.
Já a terceira seção d’’’ vai do compasso 54 ao 75 e
possui várias frases.

A primeira delas vai do compasso 54 ao 56, em
Mi b M, numa progressão melódica apoiada em um
baixo estruturado por oitavas descendentes. (imagem

acima). A próxima frase vai do compasso 57 a 62, com
motivos melódicos em tercinas, passando para La b M
(subdominante de Mi b M) a partir do compasso 59.
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Outra frase vai do compasso 63 ao 65, nos quais
os motivos em fusas passam de La b M para Si b M.
Na frase que se segue, do compasso 66 ao 75, o autor
afirma a tonalidade de sib M com um grande pedal
de tônica no baixo (compasso 66 ao 70) (imagem
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abaixo) e que passa a ser desempenhado pelo trilo
em Si b, na mão direita (compasso 71 a 75) e, em
seguida, volta a afirmar o pedal no baixo, em uma
fermata do compasso 75. (última imagem).

Em seguida, ocorre uma cadência (compasso 75)
que prepara a reexposição da parte A (compasso 76
a 91). Podemos notar que esta reexposição é idêntica

à parte A do rondó, possuindo apenas alguns ornamentos adicionais.

Logo, o que podemos concluir sobre esta peça
é que se trata de uma sonata que não possui um
estilo único, pois apresenta características do estilo
barroco, rococó e clássico, mas que explora grandemente elementos constrastantes, fazendo com que
os afetos mudem constantemente, criando o Sturm
und Drang. Além disto, foi possível identificar nela
trechos de características “modinheiras”, que nos
remetem a uma certa “brasilidade” na obra.
Essas reflexões faz-nos, ainda, concluir que o panorama imaginário-social e material de Minas setecentista propiciou as condições para tal multiplicidade
de procedimentos musicais. Além desta conclusão,
constatamos a presença de diferentes sensibilidades

musicais entre o povo mineiro: uma arcaica e outra
moderna. Sinal de que, já naquele tempo, o Brasil
apresentava uma realidade de contrastes, nesse caso
entre um pré-moderno e outro pós-moderno. Afinal,
“a força dos modelos culturais dominantes não anula
o espaço próprio de sua recepção. Sempre existe uma
brecha entre a norma e o vivido, o dogma e as condutas. Nessa brecha se insinuam os desvios, as apropriações e as resistências.” (CHARTIER, ANO, p. 46)
A unidade do conjunto estilístico da produção
musical do período colonial mineiro pertence ao
campo da estilística europeia, mas resignificada,
transmudada, variegada, reconceptualizada em
função da nossa própria multiplicidade social.
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In Nativitate Domini , ou
Sic Transit Gloria Mundi , ou
Duas Questões Sobre a Luz
1

2

3

José Arnaldo Coêlho de Aguiar Lima 4

a antiga Vila do Príncipe, comarca
do Serro do Frio5, há, nas ilhargas
da capela-mor do Senhor Bom Jesus
de Matozinhos, no lado esquerdo de
quem entra, uma interessante pintura sobre painel
de madeira ali colocada com o intuito provável
de atrair, de imediato, o olhar de todos. Trata-se
da obra A Adoração dos pastores6, atribuída ao
mestre Silvestre de Almeida Lopes7, um dos mais
importantes pintores daquela região, que a executou,
provavelmente, nos finais do século XVIII. Pertence,
assim como a outra que lhe fica defronte — A
Adoração dos reis Magos8 —, à mesma época em
que toda a decoração restante desse templo, de elegante gosto Rococó, estava sendo executada. Sobre
o primeiro painel, Luís Jardim, em artigo publicado
ainda em 1939, afirma ser ele uma cópia exata de
uma gravura europeia encontrada em um antigo
missal belga, impresso em 17449 e disponível, por
aqueles tempos, nas várias freguesias das Minas
Gerais10. Essa mesma estampa certamente serviu de
modelo para alguns pintores que atuavam, naqueles

N

tempos, em áreas de Itapanhoacanga, Congonhas,
Belo Vale e Tiradentes11.
A Adoração dos pastores é um painel estruturado a partir de uma composição predominantemente
movimentada, em que duas ovais se sobrepõem e em
que seus mais importantes elementos conformadores
foram acondicionados em posturas e gestos que se
comunicam e se entrelaçam. Essa dinâmica dá a ela a
instabilidade formal tão ambicionada pelos artistas do
ciclo Barroco/Rococó e tão valorizada pelos consumidores de imagens que viviam naquela época. A oval
superior é encimada por dois querubins com suas asas
azuis e vermelhas e por dois pequenos anjos nus que
pairam, entre nuvens, sobre a cena mais importante.
Um deles, o que fica à esquerda e mais aparentemente
próximo do observador, em scorcio12, segura um filactério com a inscrição latina Glória[sic] in excelsis Deo13.
Ao seu lado, um outro anjo segura delicadamente um
turíbulo, pendente de suas correntes, incensando todo
o ambiente a partir do alto. A segunda oval contém
o grupo principal que determina o tema da obra.
Dele faz parte, em posição central, o menino Jesus,
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irradiando luz e reclinado em sua manjedoura de
palhas, sendo desenvolto de uma toalha branca por
Maria, Sua mãe. Esta O expõe a todos que se voltam
para Ele, fazendo gestos e expressões interligados de
compenetrada admiração. São José e seu cajado de
lírios, os pastores que O visitam nas Suas primeiras
horas e alguns animais também estão presentes. Tudo
isso acolhido por um cenário determinado a partir de
ruínas, muito comuns ao gosto da época, nas quais
podem ser percebidos, entre festões e guirlandas de
flores, restos de duas colunas estriadas, entablamentos
e destroços de estruturas de um telhado desabado.
O tema principal e os elementos que o configuram foram construídos a partir de espessas massas
cromáticas, em que as cores aplicadas sobre a superfície da madeira dão relevo e vivacidade a todo o
conjunto14. Não existem linhas divisando e delimitando o contorno das personagens, dos animais e do
restante do cenário envolvente. Esse conceito não
existia para aqueles homens ocupados com uma ideia
de beleza que, de uma maneira ou de outra, buscava
ser alcançada a partir do aspecto palpável dos volumes. Estes estão suavemente ligados entre si, através de
passagens cromáticas matizadas, sobre fundo bastante
escuro. Nuvens celestes se confundem com nuvens
exaladas dos ductos do turíbulo. Os véus e os mantos
brancos das personagens se misturam. Fica difícil, em
um relance, perceber o início e o término de um e
outro contidos na obra. Todos eles se transformam em
uma única massa cromática luminescente, ressaltando
e rebatendo a luz emanada do Menino Deus. Assim, os
modelados tomam aparência menos definida, como se
todo o conjunto flutuasse sobre a superfície imagética.
O cenário, os animais e os corpos das personagens se
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fundem em um todo formado por cores que se misturam para criar no espectador a ilusão de uma totalidade vibrante, cambiante de sensações.
Outro aspecto a ser ressaltado n’ A Adoração dos
pastores da capela-mor do Senhor do Matozinhos, no
Serro, é a ilusão de tridimensionalidade subjacente a
ela, composta justamente pelo seu aspecto compacto,
de profundidade. A organização geometricamente
planejada do espaço imagético dá lugar a uma composição frenética e violenta, na qual o olhar circula
sem descanso das primeiras às últimas superfícies da
imagem. Essa aparência é sublinhada pelo enorme
fundo, quase negro, que as amparam. Paradoxalmente,
esse arcabouço escuro, sombrio, faz com que todo o
painel seja evidenciado e, ao mesmo tempo, rebaixado,
como se repetisse a agitação cíclica de um enorme
oceano visual. Isso impõe aos olhos a impressão de
eterno movimento, da superfície para o fundo e do
fundo para a superfície. Em última instância, esse
efeito faz com que o olhar do espectador percorra toda
a cena narrada, dos mais próximos níveis cromáticos
até as mais distantes sombras localizadas no fundo
do quadro, repetindo insistentemente o movimento
inicial, contido na dupla composição oval da imagem.
A conjugação desses dois fatores formais intrínsecos à imagem — volume e profundidade — fornece o
próximo elemento analítico. Trata-se do aspecto aberto
e dinâmico da composição, em que prevalece a opção
por construções assimétricas e insólitas das imagens.
N’ A Adoração dos pastores há, como enfatizado
anteriormente, duas enormes ovais, formas instáveis
por excelência, ao contrário do círculo, do retângulo
e do triângulo, formas equilibradas, clássicas. Através
dessas ovais, o olhar do espectador é levado a perceber

a pintura como algo que o absorve, fazendo-o sentir-se
parte integrante do drama encenado. É como se mais
um pastor ou camponesa tivesse sido incorporado à
obra naquele exato momento e, extasiado como os
outros que lá já estavam, se colocasse em posição de
adoração ao Menino Deus. O nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo, assim, passa a fazer parte do
cotidiano de todos que o observam, não importando
o tempo em que essa observação se dá. Mesmo que a
moldura frisada e complementada por flores e laçarotes exista, tem-se a nítida sensação de que a vida continua além dela, em um extravasamento formal do tema,
para além dos limites físicos do suporte. É o caso de
perceber que, por um instante, ouve-se a conversa das
duas personagens na margem direita do painel. Um e
outro entabulam um diálogo paralelo à cena da natividade. Nesse instante, abre-se a possibilidade de todos
os espectadores fazerem parte dela, capturando, nesse
momento, um fragmento do mundo visível e real.
Quando todos esses elementos analíticos são assim
apresentados, percebe-se que o painel do Serro é
estruturado de maneira difusa, em que cada elemento
constitutivo da imagem é tratado no conjunto, e todos
eles estão interligados entre si, dispostos de maneira
assimétrica, ressaltando, ainda mais, as características
anteriores que possibilitam a impressão de captura
de irrequietos e nervosos movimentos. Cada um
dos elementos dessa imagem só tem algum sentido
se subordinado ao todo imagético. Se deslocados
do restante da imagem, não possui vida própria. Os
elementos inexistem como unidade discursiva competente se percebidos isoladamente.
Ao fim, a luz dourada que emana de algum lugar
por detrás da cabeça do Menino Deus. É ela que faz

a correlação entre todas as partes da obra. Ilumina
intensamente as personagens mais próximas dela e,
irradiando-se a partir do centro gerador, atinge, em
contrastes violentos de luz e sombra, todas as partes
da obra, modelando todos os seus componentes. É ela
que cria a ideia, a sensação de volume, a impressão de
profundidade, produzindo, com isso, o deslumbramento da tridimensionalidade. É essa luz que ressalta
os pormenores, chamando a atenção do espectador
para um e outro detalhe da obra, fazendo com que seu
olhar percorra o caminho determinado pelo pintor,
selecionando e privilegiando aspectos, apontando
umas áreas em detrimento de outras, obtendo, com
esse efeito, uma hierarquia de valores entre os diversos
componentes da obra. Deste modo, é ela que direciona
o olhar de todos, constituindo certa empatia entre a
obra e o espectador; envolve a todos em sua luminescência, inclusive os espectadores, sugerindo um clima
de intimidade e aconchego, verificado mais facilmente
no conjunto de anjinhos da parte superior do painel.
Neles, a luz os envolve como se fosse um cálido agasalho. Em última instância, é a luz que no painel d’ A
Adoração dos pastores determina o significado maior
da obra expresso na frase: Ego sum Lux mundi15.
Essa luz, segundo a teologia católica tradicional, é a
própria Divindade em uma de suas expressões máximas16. Nessa luz inacessível, Ele habita e dela se cerca
e se veste. Assim, a luz de Seu rosto, símbolo de Sua
providência, ilumina todas as Suas criaturas, principalmente os justos. É a materialização da realidade divina,
da Sua glória, da Sua pureza e da Sua benevolência.
Das três figuras da Santíssima Trindade, o Filho é o
que mais se apropria da Luz como característica iconográfica, enquanto Verbo encarnado. Uma vez que Ele
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é sabedoria e beleza, tem especial afinidade com a luz
e Suas procissões são, sempre, cortejos matutinos, em
que o Sol, recém-nascido, desempenha papel importantíssimo. É essa luz que faz com que todos aqueles
que seguem Jesus Cristo trilhem a via luminosa da
ascese, já que o Paraíso é o Reino da Luz, como anunciado no painel do Serro, aqui analisado17.
Uma outra luz, oriunda da “passagem” do Sol e
da Lua cheia pelas fachadas dos monumentos arquitetônicos construídos prioritariamente a partir da
segunda metade do século XVIII e inícios do XIX,
em Minas Gerais18, também chama a atenção e atrai o
olhar de todos19. É uma luz diferente daquela emanada
do missal de 174420 e daquela existente no painel do
Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Trata-se, desta vez,
de uma luz que vem de fora da obra, que se projeta
sobre ela, criando contrastes de sombra e luz de natureza diferente daquela observada antes. Notadamente,
é uma luz que já havia prendido a atenção de outros
homens em outros lugares e, de tão importante, está
presente no alçado da fachada principal da capela
franciscana de São João del-Rei, atribuído a Antônio
Francisco Lisboa, o Aleijadinho21, cujo desenho
encontra-se exposto no Museu da Inconfidência, em
Ouro Preto22. Nesse projeto, e em outros, pressupõe-se
que o artista, como que para alertar os construtores
da época, apontou para sua existência, contrastando-a
com uma enorme sombra que percorre o edifício de
alto a baixo, indicando, entre outras particularidades,
que aquela fachada deveria ser erguida respeitando as
modulações de concavidades e convexidades sugeridas
e contidas no desenho23.
É essa luz, aventada nos projetos e materializada
nas obras, que em algum momento do dia perpassa
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tangencialmente a fachada e dá unidade plástica às
diversas partes da edificação. Torres, frontão e colunas decorativas passam a fazer parte de uma única
proposta construtiva e decorativa que buscava preencher totalmente o olhar do transeunte. Há como uma
anulação proposital das partes em detrimento de
um todo que se torna gradativamente mais importante. Dessa maneira, portas, janelas, óculos, seteiras,
cimalhas e frisos se misturam para dar à fachada um
aspecto de unidade composicional. Nesse momento,
a decoração, seja ela tardo-conchoide ou rocalha, é
essencial para fazer papel de elemento articulador
entre as diversas partes do edifício. Do mesmo modo,
é essa luz, primordialmente rasante, que consigna ao
monumento um aspecto de eterna mutabilidade das
formas, provocado pela mudança, ao longo do dia, das
luzes e das sombras projetadas nas fachadas, dando ao
edifício uma aparência de elegante inquietude.
Esse fenômeno pode ser mais bem observado e
percebido nas poucas igrejas matrizes e nas inúmeras
capelas de irmandades e de ordens terceiras construídas em pedra, a partir da segunda metade do setecentos mineiro. Nestas, as paredes côncavas e convexas,
ou compostas a partir de avanços e recuos de planos,
e os relevos decorativos das sobrevergas das janelas
e da própria portada esculpida projetam sombras
inusitadas que ganham volumetria em textura e se
espraiam por todo o monumento. Em um primeiro
momento, tudo isso ocorre de maneira muito rápida.
Depois, movimentos mais lentos vão assumindo esse
espetáculo, como se as imagens projetadas descansassem do enorme e rápido esforço anterior. É um
verdadeiro espetáculo de luz e sombra que se desenrola diariamente diante dos olhos do observador. Isso

não ocorria antes, face à precariedade das construções
em madeira e barro, retilíneas em suas estruturas, que
deixavam para seu precioso interior o esplendor da Fé,
realizado diante dos retábulos e da forração ornamentada por elementos artesoados e por tramas arquitetônicas em perspectivas fingidas. Em Mariana, logo
depois do nascer do dia, a fachada principal da capela
da Beata Virgem Maria do Monte Carmelo lentamente
ganha vida, transmuta-se devido à enorme diagonal
que se forma diante de sua exposição ao Sol. Depois,
é quase que imediatamente envolvida pela sombra
que se projeta desde a capela franciscana de Nossa
Senhora da Conceição. Esta, por sua vez, tem sua
fachada principal movimentada em momentos próximos ao meio do dia. No entanto, trata-se de uma luz
diferente, iluminando um outro espetáculo que celebra
não a onipresença de Deus, como é n’ Adoração dos
pastores, no Serro, mas que celebra, pelo seu caráter, a
transitoriedade da vida dos homens. É a luz das vaidades, que passa e se finda com o tempo, assim como nas
fachadas dos monumentos, como a avisar a todos que
Sic transit gloria mundi24.
O significado dessa outra luz indicava para os
homens daquela época que o principal meio para se
alcançar a salvação de suas almas era o cumprimento
das leis divinas e o completo abandono das coisas do
mundo, do século. Vanitas vanitatum et omnia vanitas25, em que, a não ser o temor a Deus e a guarda de
Seus mandamentos, tudo era nada diante da eternidade. O restante, na linguagem bíblica, era o que não
tinha nenhum valor, o que era inútil e, por conseguinte,
prejudicial ao homem. Assim, a idolatria, a mentira e
os próprios homens, porque mortais, eram fatuidades

que não só deveriam ser combatidas e contidas no dia
a dia, mas erradicadas por completo da vida humana.
É, em suma, assim como a luz que perpassa as fachadas dos templos referidos, uma frase de sentido moral
que, entre outras inúmeras oportunidades, era repetida
diante do novo pontífice, durante o cortejo triunfal de
sua posse. Era também proclamada ante o espetáculo
da morte e ante as inúmeras vicissitudes da fortuna que
abate a todos e aos poderosos.
Com o passar dos tempos, essa coincidência entre
o discurso teológico em evidência naquele período
e o discurso das artes plásticas, concretizada tanto
nas fachadas daqueles templos da segunda metade
do século XVIII, quanto em sua decoração interna,
se desmorona. Cede lugar a outras maneiras de agir
e de representar materialmente essa nova ação evangelizadora. A Igreja, por essa época, também está
buscando soluções diferenciadas para sua gerência
interna, mais centralizadora, voltando-se prioritariamente para Roma, ocasião em que procura se desvencilhar da tutela do Estado, representada pelo real
padroado. De igual maneira, a política controladora do
Estado Absolutista, gradativamente, está sendo substituída pelas experiências de alargamento e ampliação do espaço de participação e representatividade
política de parcelas maiores da população, seja com a
Independência, em setembro de 1822, seja, inclusive,
com a promulgação de uma Constituição, mesmo que
outorgada, em 1824. Assim, ambas as luzes aqui estudadas não farão mais sentido, não serão mais percebidas e não farão mais parte da vida cotidiana daqueles
homens. Outras luzes, dessa vez neoclássicas — supostamente equilibradas — ocuparão seu lugar26.
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Silvestre de Almeida Lopes (em atuação documentada a partir de 1764)
In nativitate Domini (pintura sobre madeira)
Capela do Senhor Bom Jesus de Matozinhos
Serro, Minas Gerais — final do século XVIII
Foto de Maria Raquel Alves Ferreira — 2006
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G. F. Machado
In nativitate Domini (calcogravura sobre papel)
MISSALE ROMANUN (...). Olisiponi: Typographia Regia, 1777.
Col. Olinto Rodrigues dos Santos Filho
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Silvestre de Almeida Lopes [em atuação documentada a partir de 1764]
In nativitate Domini (detalhe dos anjos superiores)
Capela do Senhor Bom Jesus de Matozinhos
Serro, Minas Gerais — final do século XVIII
Calendário Metal Leve, 1983. Foto de Rui Cezar dos Santos — 1982

G. F. Machado
In nativitate Domini (detalhe dos anjos superiores)
MISSALE ROMANUN (...). Olisiponi: Typographia Regia, 1777.
Col. Olinto Rodrigues dos Santos Filho
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Silvestre de Almeida Lopes [em atuação documentada a partir de 1764]
In nativitate Domini (detalhe do Menino Deus)
Capela do Senhor Bom Jesus de Matozinhos
Serro, Minas Gerais — final do século XVIII
Calendário Metal Leve, 1983. Foto de Rui Cezar dos Santos — 1982

G. F. Machado
In nativitate Domini (detalhe do Menino Deus)
MISSALE ROMANUN (...). Olisiponi: Typographia Regia, 1777.
Col. Olinto Rodrigues dos Santos Filho
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Silvestre de Almeida Lopes (em atuação documentada a partir de 1764)
In nativitate Domini (detalhe do casal)
Capela do Senhor Bom Jesus de Matozinhos
Serro, Minas Gerais — final do século XVIII
Foto de Maria Raquel Alves Ferreira — 2006

G. F. Machado
In nativitate Domini (detalhe do casal)
MISSALE ROMANUN (...). Olisiponi: Typographia Regia,
1777.
Col. Olinto Rodrigues dos Santos Filho

Francesco Borromini (1599 ― 1667)
Alçado do Oratório de San Fillippo — 1637 (nanquim
sobre papel)
Museu Oratoriano
Roma, Itália
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Fachada principal da capela franciscana (foto)
São João d’El Rei, Minas Gerais — 1773-1827
Apud Germain Bazin. A Arquitetura religiosa
barroca no Brasil (1956). v. 2, pr. 83.

Fachada principal da capela carmelita (foto)
Ouro Preto, Minas Gerais — 1755-1813
Apud Germain Bazin. A Arquitetura religiosa
barroca no Brasil (1956). v. 2, pr. 81.

Fachada principal da capela franciscana (foto)
Ouro Preto, Minas Gerais — 1755-1813
Apud Germain Bazin. A Arquitetura religiosa
barroca no Brasil (1956). v. 2, pr. 81.

Paulo F. Santos
Planta da capela franciscana de São João d’El
Rei, Minas Gerais — 1951
Apud Germain Bazin. A Arquitetura religiosa
barroca no Brasil (1956). v. 1, p. 220.

Paulo F. Santos
Planta da capela carmelita de Ouro Preto,
Minas Gerais — 1951
Apud Germain Bazin. A Arquitetura religiosa
barroca no Brasil (1956). v. 1, p. 219.

Paulo F. Santos
Planta da capela franciscana de Ouro Preto,
Minas Gerais — 1951
Apud Germain Bazin. A Arquitetura religiosa
barroca no Brasil (1956). v. 1, p. 219.
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Leonardo Da Vinci (1452 ― 1519)
Adoração dos Magos — ca. 1481 (óleo sobre madeira)
Galleria degli Uffizi
Florença, Itália
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Hendrickz e Herbert
In nativitate Domini (litogravura sobre papel)
MISSALE ROMANUM (...). Roma: Mechliniæ Typographus, 1850.
Col. Josanne Guerra Simões
José Arnaldo Coêlho de Aguiar Lima
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Notas
1

Em Latim: No nascimento do Senhor. Título com que se inicia o ciclo
de festividades do Natal, celebrado no dia 25 de dezembro. Estas e
as demais traduções foram concluídas pelo autor deste artigo.

2

Em Latim: Assim, transitória [é a] glória do mundo. [Kempis,
Thomas]. Dos ensinamentos da verdade. In: ____. Imitação de
Cristo. 11 ed. Tradução de José Maria Cabral, Pe. São Paulo: Paulinas,
1977. c. 1, vers. 6, p. 21. Obra de devoção, De Imitatione Christi, foi
editada pela primeira vez em 1418, por Thomas Hemerken Kempis,
escritor místico nascido na diocese de Colônia, Alemanha, em
1379, e falecido no convento de Santa Inês, nos Países Baixos, em
1471. Confira: ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEOAMERICANA. Madrid: Espasa-Calpe, 1925. v. 28, p. 1056-9. Confira
também: ENCYCLOPEDIA E DICCIONARIO INTERNACIONAL. Rio de
Janeiro: W. M. Jackson, s.d. v. 11, p. 6232.

3

Aula aberta ministrada em 17 de novembro de 2006 na capela de
Nossa Senhora Rainha dos Anjos da Venerável Ordem Terceira de
São Francisco da Penitência de Ouro Preto durante a 29ª Semana
do Aleijadinho, em Ouro Preto, Minas Gerais.

4

Professor de História da Arte no Departamento de Museologia da
Universidade Federal de Ouro Preto.

5

Atual cidade do Serro. Para saber mais sobre esta cidade e seu
patrimônio cultural, confira: BARBOSA, Waldemar de Almeida.
Dicionário histórico-geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte:
Saterb, 1971. 493-5. Ver também: ATLAS DOS MONUMENTOS
HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS DE MINAS GERAIS; CIRCUITO DO DIAMANTE
II; SERRO; PATRIMÔNIO CULTURAL. FUNDAÇÃO J. P.; ANÁLISE E
CONJUNTURA. Belo Horizonte, dez. de 1978. v. 8, n. 12. p. 2-34.

6

Tema da segunda missa (In aurora. Em Latim: Na aurora.) celebrada
no dia de Natal, cujo Intróito inicia-se com a seguinte alusão ao
versículo de Is. 9-1: Lux fulgebit hodie super nos. (Em Latim: A Luz
brilhará hoje sobre nós). Optou-se por este painel, por ser ele,
aparentemente, o mais antigo de todos os outros citados mais à
frente.

7
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São pouquíssimas as pesquisas até agora realizadas sobre artistas
plásticos em arquivos administrativos, cartoriais e eclesiásticos da
região do Serro. Sobre este artista, confira: JARDIM, Luiz. A Pintura
decorativa em algumas igrejas antigas de Minas. In: PINTURA E
ESCULTURA I. São Paulo: FAUUSP/MEC/IPHAN, 1978. p. 184-212.
(Textos Escolhidos da Revista do Instituto do Patrimônio Histórico e
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Artístico Nacional, 3). Confira também: MARTINS, Judith. Dicionário
de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais.
Rio de Janeiro: SPHAN, 1974. v. 1. (Publicações do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 27). p. 400.
8

Pintura atribuída por Luiz Jardim ao mesmo mestre pintor Silvério
de Almeida Lopes. Confira: JARDIM, Luiz. Op. cit. p. 184-212. No
entanto, esta atribuição vem, recentemente, sendo contestada.
Ver: SANTOS, Antônio Fernando Batista dos e MIRANDA, Selma
Melo. Artistas pintores do Distrito Diamantino; revendo atribuições.
Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte, 4, 1992.
Salvador. In Atas do IV Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte.
Salvador: [s.n.t.], 1992. v. 1, p. 411-28.

9

MARIANA. MUSEU DA MÚSICA. MISSALE ROMANUM EX DECRETO
SACROSANCTI CONCILII TRIDENTINI RESTITUTUM, S. PII PONT.
MAX. JUSSU EDITUM, ET CLEMENTIS VIII. PRIMUM, NUNC
DENUO URBANI PAPÆ OCTAVI AUCTORITATE RECOGNITUM, ET
NOVIS MISSIS EX INDULTO APOSTOLICO HUC USQUE CONCESSIS
AUCTUM. ANTVERPIÆ, EX ARCHITYPOGRAPHIA PLANTINIANA,
MDCCXLIV. Reg. no. 045. Para este artigo estamos usando a edição
de 1777, pertencente ao historiador tiradentino Olinto Rodrigues
dos Santos Filho.

10 Sobre este assunto, que merece ser mais bem estudado, continua
Silva Jardim: “O artista entretanto não se entregou passivamente à
cópia, comprometendo a sua personalidade. Pelo contrário: tirou
partido do modelo — e o colorido só o demonstrou — imprimindo
às figuras copiadas um gosto pessoal pelos olhos alongados e
por outros traços que indicam uma orientação própria”. Confira:
JARDIM, Luiz. Op. cit. p. 199. Confira também: LEVY, Hannah.
Modelos europeus na pintura colonial. In: PINTURA E ESCULTURA
I. São Paulo: FAUUSP/MEC/IPHAN, 1978. p. 97-144. (Textos
Escolhidos da Revista do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, 3).
11 Em Itapanhoacanga, painel central no forro da nave da igreja Matriz
de São José; em Congonhas, painel na ilharga, lado esquerdo
de quem entra na nave do Santuário do Senhor Bom Jesus
de Matozinhos (pintura de João Nepomuceno Correa e Castro,
realizada entre os anos de 1777 e 1787); em Belo Vale, na capela
da fazenda da Boa Esperança e Tiradentes, também na ilharga, lado
direito de quem entra na nave da capela da Santíssima Trindade.

12 Em Italiano: escorço.
13 Em Latim: Glória a Deus nas alturas. Luc. 2-14. O versículo todo
é: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do Seu
agrado”.
14 A análise seguinte é elaborada a partir do arcabouço teórico
fornecido ainda em 1915. Verifique: WÖLFFLIN, Heinrich. Conceitos
fundamentais da história da arte; o problema da evolução dos
estilos na arte mais recente. Tradução de João Azanha Jr. São Paulo:
Martins Fontes, [1984]. 274 p.
15 Em Latim: Eu sou a Luz do mundo. Jo. 8-12. O versículo todo é:
“Jesus falou-lhes novamente nestes termos: ‘Eu sou a Luz do
mundo. Quem Me segue não andarás nas trevas, mas terá a luz da
vida’”.
16 A seguinte análise é elaborada a partir do arcabouço teórico
fornecido, ainda em 1939, por: PANOFSKY, Erwin. Iconografia e
iconologia; uma introdução ao estudo da arte da renascença. In:
Significado nas artes visuais. 2 ed. Tradução de Maria Clara F.
Kneese & J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1979. p. 47-87.
(Debates, 99).
17 Sobre a luz divina, seu aspecto teológico, ético e escatológico,
confira: ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEOAMERICANA. Madrid: Espasa-Calpe, 1923. v. 31, p. 921.
18 Quando ainda não havia luz elétrica iluminando-os à noite.
19 Ver nota 15 deste artigo.
20 Confira nota 6 deste artigo.
21 Cópia fotográfica deste projeto pode ser conferida, entre outros,
em: ÁVILA, Affonso et alii. Barroco mineiro; glossário de arquitetura
e ornamentação. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro; Rio de
Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 1979. p. 118.
22 Entre inúmeros outros monumentos que poderiam ser apontados
aqui. A escolha deste se deu em função de ser o único em Minas
Gerais com projeto de fachada preservado.
23 Esta mesma sombra aparece em outros projetos arquitetônicos
e decorativos do ciclo Barroco/Rococó. Confira os projetos de
Francesco Borromini, entre outros, para o oratório San Filippo
Neri, em Roma, principalmente o de sua fachada principal. Sobre
este assunto, confira: DUPAIN, M. A Sciencia das sombras relativas
ao desenho, obra necessaria a todos, que querem desenhar
architecturacivil, e militar, ou que se destinão a pintura, &c. na qual

acharão regras demonstradas para conhecer a especie, a forma,
a longitude, e a largura das sombras, que os differentes corpos
fazem, e produzem, assim sobre superficies horizontaes, verticaes,
ou inclinadas, como sobre as superficies verticaes, planas, convexas,
ou concavas. Trad. Frei José Mariano da Conceição Velloso. Lisboa:
João Procópio Correa da Silva, 1749. 87 p. É importante ressaltar,
segundo informou Olinto Rodrigues dos Santos Filho, que esta
obra fez parte do acervo do pintor marianense Francisco Xavier
Carneiro, como consta na folha 4 do seu testamento, aberto em
1840, ano de sua morte. Este fato denota a importância que este
e, provavelmente, outros artistas plásticos daquela época, davam
ao conhecimento científico e ao aprimoramento teórico e técnico,
relativos ao seu ofício. Para verificar o manuscrito do testamento de
Francisco Xavier Carneiro, confira: MARIANA. ARQUIVO HISTÓRICO
DA CASA SETECENTISTA DE MARIANA. 13a. SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL. Inventário de Francisco Xavier Carneiro, 1840. Auto nº.
1346 do 2º. Ofício. Códice nº. 59. 66 f.
24 Confira nota 2 deste artigo.
25 Em Latim: Vaidade de vaidades e tudo vaidade. Ecle. 1-12. O
versículo todo é: “Vaidade das vaidades, dizia o Eclesiastes, vaidade
das vaidades! Tudo é vaidade”.
26 Uma terceira maneira de usar e entender a luz é proposta no Sermão
no segundo dia do Tríduo, proclamado pelo arcipreste padre José
de Andrade e Moraes, em 9 de dezembro 1748, notadamente o
último parágrafo do trecho que vai da página 205 até a 209, do
Aureo Throno Episcopal. Confira: AUREO THRONO EPISCOPAL,
COLOCADO NAS MINAS DO OURO, OU noticia breve da Creação do
novo Bispado Marianense; da sua felicissima posse, e [p]omposa
entrada do seu meritissimo, primeiro Bispo, e da jornada, que fez do
Maranhão, O EXCELLENTISSIMO, E REVERENDISSIMO SENHOR D. Fr.
MANOEL DA CRUZ, Com a Collecção de algumas obra Academicas,
e outras, que se fizerão na dita função, author anonymo,
Dedicado ao ILLUSTRISSIMO PATRIARCA S. BERNARDO, E dado à luz
por FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, Clerigo Presbytero, e Conego da
nova Sé Marianense. Lisboa, Na Officina de Miguel MANESCAL
DA COSTA, [Im]pressor do Santo Officio. Anno 1749. Com todas as
licenças necessárias. Apud ÁVILA, Affonso. Resíduos seiscentistas
em Minas; textos do século do ouro e as projeções do mundo
barroco. Belo Horizonte: Centro de Estudos Mineiros, 1967. v. 2, p.
551-5.
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Documenta 13 de Kassel
16/9/2012

30ª Bienal de São Paulo
9/12/2012

55ª Bienal de Veneza
24/11/2013

Nelson Aguilar

(especial para Barroco)

quadrienal Documenta 13 critica o senso comum por meio dos movimentos sociais
contestadores, das ciências, ecologia e arte. A cidade de Kassel se transformou num
laboratório onde as ciências exatas e humanas revezam-se em experimentos. As edições
anteriores abrigavam no Fredericianum, primeiro museu público da Europa, joia da arquitetura neoclássica, a mobília futura das pinacotecas internacionais. Agora o inglês Ryan
Gander fixa, nas vastas salas do edifício, pequena grade que exala lufada de ar, intitulada
A atração invisível. A beckettiana Ceal Floyer opta por fazer ecoar versos de cantora country
desaparecida. A partir de 1978, Francesco Matarrese abandona a arte e suas manifestações
resumem-se a textos que denunciam a falácia do fazer artístico. A concepção da curadora
norte-americana Carolyn Christov-Bakargiev consagra exemplos de volatilização do suporte.
Cientistas foram convocados. O trabalho de Horacio Larrain Barros está documentado por fotos realizadas no deserto de Atacama, uma das regiões mais áridas do mundo,
onde o antropólogo instaura dispositivos que captam água de nevoeiros. Resultam oásis
pela revivescência da flora e fauna. Subtende a operação acerba crítica aos órgãos que
prometem o desenvolvimento global como o Banco Mundial, o BID, a ONU. O geneticista
Alexander Tarakhovsky pesquisa como traços herdados do meio ambiente e da história
vivida se cruzam e programam o DNA de indivíduos, baseando-se na constatação de que
o vírus de gripe deixa traços nas células após a infecção, preparando terreno para futuras
invasões. Dessa maneira, a noção de destino desloca-se das tragédias áticas ao território
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científico. Na mostra, reconstrói ambiente de laboratório com máquina que replica sequências de DNA e 80000 tubos, que ficam disponíveis como lembranças ao público que,
temerosamente, repudia o brinde.
Sob esse parâmetro, quatro artistas brasileiras, atestando o viés feminista da organizadora, desempenham sua parte. Maria Martins, conhecida no circuito internacional
por ter sido amiga de Marcel Duchamp, comparece com peças de bronze que abrangem
metamorfoses de entidades humanas em flores carnívoras. Recoloca-se o enigma: porque
Mondrian, criador da abstração absoluta, expõe em Nova York junto com a escultora
mineira que leva o naturalismo às últimas consequências? Já Maria Thereza Alves
encena a destruição da natureza nos arredores da cidade do México. O vale do Chalco,
outrora território lacustre, celeiro indígena, foi dizimado por empresa agrícola, nos fins
do século XIX. Mais tarde, a região volta parcialmente à vida graças aos recursos hídricos.
O desprezo do poder público pelo ecossistema e pela comunidade encontra oponente em
Alves. A artista conceitual Renata Lucas toma conta da cidade mediante imaginária pirâmide que deixa rastros nos subterrâneos de alguns prédios. Ana Maria Maiolino ocupa
a casa do jardineiro do parque Karlsaue com cerâmicas, o que lembra conto de Cortázar
em Bestiário.
O sucesso da mostra deve-se à imensa curiosidade intelectual da diretora artística,
aliada ao ativismo político, sem reduzir à arte nem ao conceito ou à militância.
A 30ª Bienal de São Paulo tem por tema A iminência das poéticas, que resulta em passe
livre a todos os credos. Responde pela operação o curador Luis Pérez-Oramas, um dos
colaboradores da Fundación Cisneros, que marca o circuito brasileiro seja através do
crítico Paulo Herkenhoff, seja da responsável pela 9ª Bienal do Mercosul, Sofia Hernández
Chong Cuy.
A noção que os situacionistas escolhem para pontuar andanças no tecido urbano, a
deriva, o perder-se nas cidades em busca do potencial revolucionário do aglomerado
humano, aplica-se adequadamente à mostra. Para tal, entre dezenas de artistas ou autores
escolhidos, dois sobressaem pelo poder de investigar territórios novos: Fernand Deligny
e Arthur Bispo do Rosário. Deligny, educador francês que se dedicou a autistas criando
comunidade na região montanhosa das Cevenas, expõe os meninos ao contato direto
com a natureza. A partir dessa abertura, estuda as trilhas que seus hóspedes efetuam pelo
campo, balizando os lugares acolhedores e de passagem. As anotações tornam-se mapas
que constituem linhas de errância. Ao lado da cartografia, faz do cinema coletânea do
cotidiano dos que se recusam a falar e os filmes-depoimento mereceram a atenção do
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cineasta François Truffaut, do terapeuta Felix Guattari e dos filósofos Gilles Deleuze
e Henri Maldiney. As peças de outro condottiere, Bispo do Rosário, ocupam espaço
destacado, embora jogadas em meio ao pavilhão da bienal, feira livre. Bispo recapitula
experiências de marinheiro, folião, pedreiro, guarda-costas, pugilista em obras que têm a
força do Gênesis, do poder nomeador primeiro. Quando integrou o pavilhão brasileiro,
na 46ª bienal de Veneza (1995), comentou-se: “A peça central de seu fazer é o manto da
apresentação confeccionado para o encontro com Deus no Dia do Juízo Final. No interior,
os nomes de centenas de conhecidos estão bordados. Bispo se perfilaria diante do Criador
como procurador de muitos compatriotas. No exterior luzindo no tecido vermelho, ardem
os fios amarelos capazes de ofuscar o tribunal divino. Estilista maior da arte cristã no final
do milênio, o artista não deixa de ser pagão pela liberdade carnavalesca com que tece a
indumentária. Pretende adentrar o Paraíso com traje de almirante de um potentado oceânico em dia de gala”.
O périplo prossegue com o fotografo peruano Edi Hirose que registra construções
anônimas, ideogramas de alvenaria filtrados pela paisagem andina. Tehching Hseih
protagoniza performance que dura um ano, batendo o ponto e conservando as marcas de
incursão à cronometria burocrática. O intercessor Thiago Rocha Pitta revela aspectos dos
materiais promovendo encontros entre montanha e lençóis, terra e ar, raiz e liberdade.
Nydia Negromonte opta pela literalidade da instalação hidráulica que conecta fotografias
espelhadas em desenhos definidores da verdade da imagem. A câmera dos ancestrais
ganha com as imagens de censo do fotógrafo alemão August Sander ou com peças do
pioneiro concretista Waldemar Cordeiro.
O catálogo-apostila, com comentários sumários sobre participantes, faz jus ao projeto
espacial miserabilista e ao baixo custo do evento.
Massimiliano Gioni, diretor de exposições do Museu de Arte Contemporânea de Nova
York, organiza a bienal de Veneza, dividindo-a em duas frentes: o Pavilhão Central,
marcado por obras que privilegiam a visão interior, e o Arsenal, voltado ao mundo natural
e cultural.
No pavilhão mais insigne dos Giardini, presidem a mostra os desenhos de Carl Gustav
Jung que compõem o Livro Vermelho. Trata-se das imagens desenhadas pelo psiquiatra
suíço, cada uma constituindo portal de acesso às camadas profundas do inconsciente
coletivo. Assim, o barco conduzido pelo remador que sulca o oceano ladeado por monstro marinho reenvia à viagem de Hórus ameaçado por Apep, personificação do caos
no submundo, segundo a mitologia egípcia. Jung torna-se o desbravador do mundo
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visionário. Noutra sala, a máscara modelada por René Iché sobre o rosto de André Breton
induz que a sequência tem a ver com os devaneios do promotor do surrealismo. As lousas
repletas de signos traçados por gizes coloridos ilustrando as conferências de Rudolf
Steiner comentam as telas esotéricas de Hilma af Klimt ou o jogo de tarô confeccionado
pelo mago inglês Aleister Crowley com a ajuda da pintora Frieda Harris. Pedras recolhidas por Roger Caillois apontam a própria natureza declamando aspectos fantásticos. No
saguão ao lado, perfilam-se dois monólitos negros, um horizontal e outro vertical, monumento do artista norte-americano Richard Serra que memoriza o assassinato de Pasolini,
glosando a atitude do executor e da vítima.
Por contraposição, o estaleiro da Sereníssima, o Arsenal, celebra a plenitude do mundo
exterior. A maquete fabricada por Marino Auriti, que preludia o projeto utópico do
Edifício Enciclopédico, abrigaria as grandes invenções do homem, da roda ao satélite,
dando o tema à bienal. Os artistas animam os verbetes. ‘Okhai Ojeikere repertoria penteados nigerianos, que têm valor de insígnias tribais num país que reúne mais de uma centena
de etnias. Tamar Guimarães, brasileira no exterior, faz do desterro modo de ver o país e
destaca em audiovisual a topografia das cidades celestes visualizada pelo famoso médium
Chico Xavier. Paulo Nazareth questiona seu não-lugar enquanto mestiço em ações, apropriações, instalações. A milhagem do arqui-exposto Bispo do Rosário aumenta.
Quanto aos pavilhões nacionais, o do Brasil peca pelo didatismo. Aloja os contemporâneos Odires Mlaszho e Helio Fervenza e os fundadores Bruno Munari, Max Bill e Lygia
Clark. Consigna exercício de museologia, em que veteranos se inspiram nos achados
topológicos de Möbius e os mais jovens repercutem. A arte aí se resume a jogo de causa
e efeito. Já o da Rússia aposta no alcance antropológico, senão político, de sua inspiração.
Vadim Zakharov organiza chuva de moedas douradas proveniente do teto, aludindo ao
mito de Dânae. Só é admitido ao público feminino o ingresso. A recepcionista oferece
sombrinhas às visitantes para se protegerem da dádiva celeste. Os de sexo masculino
fruem a performance apenas da sacada. Segundo o artista, chegou a hora de “confessar
nossa luxúria, narcisismo, demagogia, falsidade, banalidade, avidez, cinismo, latrocínio,
especulação, desperdício, voracidade, sedução, inveja e estupidez”.
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Foto de Okhai Ojeikere
Penteado nigeriano
55ª exposição de arte internacional da Bienal de Veneza, 2013
(foto: Nelson Aguilar Filho)

Mostra Arthur Bispo do Rosário
55ª exposição de arte internacional da Bienal de Veneza, 2013
Vendo-se ao centro o Manto da Apresentação
(foto: Nelson Aguilar Filho)
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Vadim Zakharov
Danae, 2013
Pavilhão russo da 55ª exposição de arte internacional da Bienal de Veneza, 2013
(foto: Nelson Aguilar Filho)

Maria Martins
O impossivel III (1946),
Acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York - MoMA
Documenta 13, Kassel, 2012
(foto divulgação)
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Maria Theresa Alves
Fotos de instalação
Ottoneum
Documenta 13, Kassel, 2012
(foto: Nelson Aguilar)

Instalação de Thiago Rocha Pitta
30ª Bienal – A iminência das poéticas
(foto divulgação)
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Dia do Barroco valoriza
patrimônio cultural de Minas
ALMG lança o Dia do Barroco e assina Termo de Cooperação
para criar roteiro turístico inspirado nesta arte colonial.

solenidade de lançamento do Dia do Barroco Mineiro, realizado no Salão Nobre da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (28/11/12), marcou o início de uma série de ações que serão executadas pelo Governo do Estado em parceria
com o Legislativo para divulgar e valorizar o patrimônio cultural de Minas Gerais. Durante
a solenidade, o presidente da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro (PSDB); a secretária de
Estado de Cultura, Eliane Parreiras; e o secretário de Estado de Turismo, Agostinho Patrus
Filho, assinaram um Termo de Cooperação para planejamento do roteiro turístico cultural
do barroco e das atividades de comemoração do bicentenário de morte de Aleijadinho, que
será lembrado em 2014.
A Lei 20.470, sancionada na segunda-feira (26) pelo governador em exercício, Alberto
Pinto Coelho, institui o dia 18 de novembro como o Dia do Barroco Mineiro. A legislação
também determina que em 2014 será comemorado o Bicentenário de Aleijadinho, artista
reconhecido internacionalmente como um dos maiores expoentes da arte barroca. A lei
tem origem no Projeto de Lei (PL) 3.396/12, de autoria do deputado Dinis Pinheiro.
O presidente afirmou que ao propor a criação da data o objetivo foi divulgar e popularizar o patrimônio cultural de Minas, além de celebrar a identidade do povo mineiro.
Dinis Pinheiro destacou, ainda, que a partir do Dia do Barroco e das celebrações do
Bicentenário de Aleijadinho será possível criar novas oportunidades de divulgação da
cultura e da riqueza do Estado, estimulando o turismo, sobretudo durante a Copa de 2014.
“O barroco é expoente máximo da nossa arte e precisamos destacar algo que já é reconhecido internacionalmente”, ressaltou.
Para a secretária de Cultura, Eliane Parreiras, a criação da data vai impulsionar ações
para preservar o barroco mineiro, considerado por estudiosos como a produção artística
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que marcou a origem de uma arte genuinamente brasileira. Ela resgatou a importância
histórica do estilo artístico que nasceu em Minas Gerais, no século XVIII, e afirmou que
a iniciativa da Assembleia vai contribuir para valorizar e divulgar o patrimônio artístico
do Estado e que a secretaria é parceira “irredutível” no planejamento das ações que irão
integrar o Dia do Barroco e o Bicentenário de Aleijadinho.
A partir da assinatura do Termo de Cooperação entre o Governo do Estado e a
Assembleia Legislativa será criado roteiro turístico do barroco mineiro, divulgando as
principais cidades que abrigam o patrimônio cultural. O guia terá ampla divulgação para
atrair novos turistas.
Estudos da Secretaria de Turismo mostram que a cultura atraiu 40% das pessoas que
visitaram Minas Gerais no último ano. O secretário de Turismo, Agostinho Patrus Filho,
afirmou que a secretaria fará um levantamento da infraestrutura turística e levará qualificação profissional para os municípios incluídos no roteiro.
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Representantes do setor cultural e acadêmico, prefeitos, vereadores, secretários municipais e deputados estaduais participaram da solenidade.
Homenagem – Durante a cerimônia, a Assembleia de Minas homenageou o poeta e
pesquisador do barroco, Affonso Ávila, falecido em setembro deste ano. O presidente
da Assembleia entregou à filha do poeta, a professora e pesquisadora Cristina Ávila, a
Medalha do Mérito Legislativo pela conjunto de obras deixadas por Affonso Ávila. Ele
foi um dos criadores da Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) e do Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG). Cristina Ávila relembrou, emocionada, a trajetória do pai pautada pelo resgate da cultura mineira a partir dos
estudos sobre o barroco. Segundo ela, Affonso Ávila antecipou os estudos sobre a história
da cultura e buscou compreender as origens do homem montanhês, dotado de um senso
rebelde e de um ideal libertário, presentes na arte barroca.
Exposição – Para a solenidade, a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Cultura
organizou a exposição Pérolas Perfeitas, com exemplares de livros raros do período colonial, cedidos pelo Instituto Cultural Amilcar Martins; da Revista Barroco, dirigida por
Affonso Ávila; da pintura Retrato de Aleijadinho, de Euclásio Pena Ventura; do Livro de
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Apresentação da Freguesia de Nossa
Senhora do Bom Sucesso da Vila da Rainha e do livro Originais de Cartas, Ordens Régias
e Avisos, que possui desenho arquitetônico de Aleijadinho. O cravista Antônio Carlos de
Magalhães executou músicas do barroco mineiro no encerramento do evento.
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ICAM
INSTITUTO CULTURAL AMILCAR MARTINS

AMILCAR MARTINS
Instituto Cultural Amilcar Martins é uma sociedade civil, sem fins lucrativos e de
natureza cultural. Fundado em 2001, tem como objetivo principal o estudo, a preservação, e a divulgação da história e da cultura de Minas Gerais por meio de iniciativas como
programas de fomento à produção de pesquisas; promoção de seminários sobre assuntos
e autores mineiros; celebração de convênios com entidades públicas e organizações não
governamentais; a criação de um centro de referência bibliográfica e a integração de acervos
sobre Minas. São promovidos, também, cursos de conservação e restauração de obras e
documentos, eventos como exposições de iconografia mineira e de obras sobre Minas, bem
como outros projetos que envolvam a história e a cultura de nosso estado.
Sua nova sede, com aproximadamente 500 m2, situada à Rua Ceará, 2037, Bairro
Funcionários, é equipada com uma biblioteca com capacidade para mais de 30.000 obras,
uma sala de obras raras, duas salas de consulta e uma sala de pesquisa com terminais de
computadores conectados à internet. Conta, ainda, com uma oficina de restauro e encadernação de livros, sala de triagem de livros que passarão por processo de higienização
e restauração e um auditório multimídia com capacidade para 40 pessoas. Em sua nova
sede, foram tomadas todas as medidas necessárias para receber adequadamente pessoas
portadoras de necessidades especiais.

O

BIBLIOTECA
O principal projeto do Instituto é a sua biblioteca que, além de se caracterizar como
uma biblioteca de referência e pesquisa, é também um importante centro de preservação
do patrimônio cultural bibliográfico de Minas.
A Coleção Mineiriana do ICAM possui mais de 11.000 títulos, entre livros, opúsculos
e periódicos sobre a história e a cultura de Minas. Fazem parte do acervo uma coleção de
histórias e almanaques municipais, histórias institucionais, livros de memórias e biografias de mineiros, uma coleção de obras de referência formada por dicionários históricos,
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dicionários biográficos, dicionários da língua portuguesa, corografias, enciclopédias de
arte e literatura, toponímias, bibliografias e catálogos de obras raras, uma coleção dos
principais periódicos publicados em Minas, uma coleção de literatura mineira, uma
mapoteca e uma importante coleção de obras raras com primeiras edições dos séculos
XVIII e XIX e primeiras décadas do século XX, incluindo obras de viajantes, histórias de
Minas, livros de arte e edições autografadas por escritores mineiros.
A biblioteca possui também um banco de teses e dissertações sobre história, geografia,
literatura, artes, política e arquitetura de Minas, com aproximadamente 600 títulos.
A biblioteca é aberta ao público e funciona de segunda a sexta-feira, de 9 às 18 horas.
OFICINA DE ENCADERNAÇÃO E RESTAURO GUITA MINDLIN
O Instituto mantém uma oficina de encadernação e restauro: a Oficina de Encadernação
e Restauro Guita Mindlin, que recebeu este nome em homenagem à restauradora e encadernadora de livros, Guita Mindlin, esposa do bibliófilo e colecionador José Mindlin,
falecida em 2006.
Nos últimos anos, a oficina já restaurou e encadernou mais de 2.000 obras da Coleção
Mineiriana do ICAM, sendo também responsável pelos cuidados de preservação do
acervo da biblioteca. Além disso, oferece cursos de conservação, encadernação e pequenos
reparos em livros.
AUDITÓRIO MULTIUSO
O ICAM possui um auditório de 40 lugares, onde vem realizando palestras e seminários sobre história e cultura de Minas. Além disso, em parceria com outras instituições,
tem cedido seu auditório para a realização de sessões gratuitas de curtas-metragens,
documentários e ficção, lançamentos de livros, reunião de colecionadores de livros sobre
Minas, seminários de curta duração sobre literatura, história, artes plásticas, entre outros
assuntos ligados à cultura mineira. Essas ações têm como objetivo a divulgação e o estímulo ao debate sobre a produção cultural desenvolvida em nosso Estado.
AMILCAR VIANNA MARTINS:
PATRONO DO INSTITUTO CULTURAL AMILCAR MARTINS
O nome do Instituto Cultural Amilcar Martins homenageia o grande parasitologista
e pesquisador mineiro, Amilcar Vianna Martins (1907-1990), exemplo de honradez, de
espírito público e de retidão de caráter que dignifica as mais caras tradições de nossa terra.
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Homem renascentista, dotado de sólida formação humanista, Amilcar Martins dedicava grande interesse pelas mais diversas manifestações de arte e cultura e por várias áreas
de conhecimento: botânica, história, música, literatura, zoologia. Entretanto, foi como
médico sanitarista e pesquisador que encontrou sua maior vocação, dedicando grande
parte de sua vida a estudar e combater doenças parasitárias - esquistossomose, leishmaniose e doença de Chagas, que flagelam e matam a população pobre de Minas e do Brasil.
Com a sua morte, desapareceu um dos maiores parasitologistas da sua geração, que
reunia a formação de naturalista, o rigor de cientista, o pragmatismo de sanitarista e a
liderança de um formador de Escola. Além disso, sua vida foi plena de excitação, percalços, feitos e conquistas que deram à sua existência um caráter especial, do qual ele sempre
se orgulhou.
OUTROS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO ICAM
Ao longo dos anos, o ICAM desenvolveu vários projetos ligados à história de Minas
por meio de parcerias e convênios com empresas, entidades públicas e organizações não
governamentais.
Uma de suas atividades permanentes é a realização de seminários e palestras sobre
historiografia mineira. Particularmente importante foi o Seminário Internacional sobre
Historiografia Mineira, realizado no ano de 2004, que contou com a presença de historiadores de renome do Brasil e do exterior e teve a participação de mais de 600 pessoas entre
historiadores, estudantes e demais interessados em história de Minas Gerais.
Outro Seminário de grande importância foi o Seminário sobre Histórias Regionais de
Minas Gerais, realizado em novembro de 2006, com a participação do Professor Bóris
Fausto.
O Instituto realiza seminários continuados sobre metodologia de pesquisa histórica
com enfoque no estudo de histórias municipais. Já foram realizados seminários em
vários municípios mineiros como Ipatinga, Formiga, Barbacena, Juiz de Fora, Caeté,
Jequitinhonha e Belo Horizonte.
Além dos seminários, o Instituto desenvolve um programa de bolsas para auxílio
a projetos de dissertação e teses sobre a história de Minas que integra o conjunto de
atividades permanentes do ICAM. Esse projeto procura estimular a produção de novos
estudos sobre a história de Minas, oferecendo bolsas de auxílio à pesquisa para estudantes de mestrado e doutorado. Já foram realizados sete editais em âmbito nacional com o
patrocínio da Usiminas.
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Affonso Ávila, ao centro, no auditório do ICAM, na inauguração da sede nova.
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PROGRAMA EDITORIAL
O ICAM possui uma linha editorial intitulada “Coleção Memória de Minas”, na qual já
foram publicados os seguintes títulos:
Catálogo da Coleção Mineiriana do Instituto Cultural Amilcar Martins. Ano de
publicação: 2001.
Itinerário do Rio de Janeiro ao Pará e Maranhão pelas Províncias de Minas Gerais e
Goiás, de Raimundo José da Cunha Matos (reedição). A única edição existente, até então,
era a do ano de 1837. Essa publicação teve o patrocínio dos Correios. Ano de publicação:
2004.
Como escrever a história de sua cidade. O livro é um manual para não especialistas
com sugestões de como realizar um projeto de pesquisa sobre história local. Sua primeira
edição, feita em 2005, teve o patrocínio da Usiminas, enquanto a segunda edição (2006)
contou com o patrocínio da Gerdau-Açominas.
Compromissos de Irmandades Mineiras do século XVIII. Edição fac-símile de três
manuscritos do século XVIII, relativos a irmandades religiosas de Minas Gerais. Essa obra
foi feita em parceria com a Biblioteca Guita e José Mindlin e contou com o patrocínio da
CBMM. Ano de publicação: 2007.
Estórias que a Cecília contava. Livro organizado por Maria Selma de Carvalho, Ana
Emília de Carvalho e José Murilo de Carvalho, editado em parceria com a Editora da
UFMG. Ano de publicação: 2008.
O Segredo de Minas – a origem o estilo mineiro de fazer política (1889-1930), de
Amilcar Vianna Martins Filho. Publicação de sua tese de doutorado que estuda a política
mineira durante a Primeira República, com o patrocínio da Gerdau-Açominas. Ano de
publicação: 2009.
Memórias de Rio Novo, de Joaquim José Fernandes da Silva, organizado por Maria
do Carmo Salazar Martins. Esta obra é a transcrição de um manuscrito inédito, de autoria
de um pequeno proprietário rural da Zona da Mata mineira entre a segunda metade do
século XIX e a primeira metade do século XX. Na sua narrativa, o autor descreve e tece
conjeturas sobre quase um século de sua vida e do cotidiano da cidade de Rio Novo, onde
nasceu e viveu, além de reviver casos acontecidos na época do povoamento da região.
Este livro faz parte do projeto História e Memória de Minas e contou com o patrocínio
da Usiminas.
1929 leite criôlo, organizado por Amilcar Vianna Martins Filho e Cléber Araújo
Cabral. Trata-se da publicação fac-símile comentada do suplemento literário “leite criôlo”,
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periódico modernista publicado em Belo Horizonte no final dos anos 20 do século
passado. Este projeto foi patrocinado pelo BDMG, por meio da Lei Municipal de incentivo
à Cultura. Ano de publicação: 2012.
Em defesa do patrimônio: correspondência entre Manoel José de Paiva Júnior e
Rodrigo Melo Franco de Andrade. Organizado por Amilcar Vianna Martins Filho e Cléber
Araújo Cabral, este livro reproduz a correspondência entre Manoel José de Paiva Júnior e
Rodrigo Melo Franco de Andrade de 1938 a 1969 e mostra a inestimável contribuição de
Manoel José de Paiva Júnior à preservação e proteção do patrimônio histórico a artístico
mineiro. Publicado em 2012 com o Patrocínio da Usiminas, Gontijo e Saritur.
PRÓXIMAS PUBLICAÇÕES
Dicionário Biográfico de Minas. Esse dicionário contará com aproximadamente
2.000 verbetes, com nomes que, ao longo da história do Estado, tenham se destacado nas
diversas áreas de atividades: arte e cultura, educação, ciências, religião, política, profissões
liberais etc. Este projeto está em andamento e tem a participação de professores e alunos
da UFMG. A publicação está prevista para o segundo semestre de 2013. O projeto conta
com o patrocínio da CEMIG e da CBMM.
Nova edição do catálogo da Coleção Mineiriana do ICAM, que estará no prelo ainda
este ano, com o patrocínio da Rodopass e da Gerdau-Açominas.
DIRETORIA E CONSELHOS
PRESIDENTE Lúcia Martins Flecha de Lima
DIRETORES Amilcar Vianna Martins Filho e Roberto Borges Martins
CONSELHO CONSULTIVO Ana Lúcia Gazolla, Ângela Gutierrez, Carla Maria Junho
Anastasia, Cyro Siqueira, Eduardo Borges de Andrade, Eduardo Brandão de Azeredo,
Jonas Barcellos Corrêa Filho, José Alberto Magno de Carvalho, José Murilo de Carvalho,
Jota Dangelo, Roberto Lúcio Rocha Brant, Vittório Medioli.
CONSELHO FISCAL Herbert Sardinha Pinto, Leonardo Alves Lamounier, Guilherme
Nunes de Avelar Neto

330

BARROCO 20

ICFG
INSTITUTO CULTURAL Flávio Gutierrez

Angela Gutierrez
Instituto Cultural Flávio Gutierrez - ICFG, fundado e presidido por mim, tem por
objetivo a preservação, difusão e valorização do patrimônio cultural brasileiro.
Criado em 1998, o ICFG é uma entidade do terceiro setor, sem fins lucrativos, que atua
especialmente no desenvolvimento de projetos museológicos e museográficos, tais como
o Museu do Oratório e o Museu de Artes e Ofícios. Além disso, o ICFG coordena projetos
editoriais focados na área de patrimônio e desenvolve projetos educacionais e culturais.
O nome do Instituto é uma homenagem ao meu pai, o empresário Flávio Gutierrez, e
revela o meu compromisso com a continuidade do trabalho desenvolvido por ele como
colecionador e incentivador das artes e da cultura brasileira.
As coleções que compõem o acervo do ICFG se distinguem pela diversidade e pela
força original de seu conjunto. Em sua maioria, são coleções de peças religiosas e de objetos populares e antigos, que não se constituem em acervo organizado de nenhum outro
museu brasileiro.
O trabalho do ICFG é justamente o de resgatar estes acervos populares dando-lhes um
sentido de permanência e de representatividade no contexto da memória e da identidade
cultural.
Como parte da filosofia institucional que orienta as ações do ICFG, as coleções são
organizadas e posteriormente doadas, em caráter definitivo, ao Património Histórico
e Artístico Nacional: IPHAN. Os acervos doados passam a se constituir em acervos de
domínio público, cabendo ao ICFG a responsabilidade pela administração e manutenção
dos mesmos, através dos museus que implanta.
Os projetos museológicos respondem, portanto, pela exibição e difusão dos acervos,
apresentando concepção de montagem e operação que incorpore adequadas soluções de
design, instalação, exposição e serviços.
Ainda como parte deste trabalho de resgate e requalificação cultural, os projetos do
ICFG envolvem a recuperação dos prédios históricos nos quais os museus são instalados.
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Em geral, são prédios já tombados pelo patrimônio público, mas que se encontram em
estado precário de manutenção e carentes de adequado tratamento.
Sediado em Belo Horizonte, Minas Gerais – Estado que abriga o maior conjunto
de bens tombados do patrimônio histórico brasileiro –, o Instituto tem a chancela da
UNESCO e, pela seriedade do trabalho desenvolvido desde a sua criação, recebeu em 2003
o Prêmio Reina Sofia – concedido pelo governo espanhol a instituições e projetos que
valorizam e preservam o patrimônio artístico e cultural na Península Ibérica e nos países
americanos de origem latina.
É com imensa alegria que participamos deste número de Barroco – homenagem ao
mestre Affonso Ávila.

Terceira edição bilíngue (português/inglês) do livro
Museu do Oratório, 2013.
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ABRE
Associação Brasileira de Estética

Rodrigo Duarte
Associação Brasileira de Estética – ABRE – foi inicialmente instituída com o nome
de Associação de Estética para a América Latina, (AEAL), durante a realização do XI
Congresso Internacional de Estética da International Association for Aesthetics (IAA) em
Nottingham, Inglaterra, em 1988, tendo sido oficializada em setembro de 1994. Essa foi a
primeira associação de estética da américa latina, afiliada à IAA, instituição cultural composta de mais de trinta associações, entre paises do oriente e do ocidente, com um quadro
de associados já ultrapassando a casa de dois mil.
Após a realização do XII Congresso Internacional de Estética da IAA, na Espanha, em
1992 surgiram mais duas associações sul-americanas de estética, a argentina e a chilena
e em 1998, a AEAL mudou de nome, passando a se chamar Associação Brasileira de
Estética, adotando a sigla ABRE, com novo estatuto e nova diretoria, tendo o professor
Gerd Bornheim como presidente de honra (até seu falecimento, em 5 de setembro de
2002) e como presidente executiva a Profa. Nilza de Oliveira. Nesse mesmo ano, depois
de muitas tentativas, a ABRE, com a unanimidade de votos das associações internacionais
presentes no Congresso de Ljubliana, na Eslovênia, obteve a indicação para sediar em
2004, na cidade do Rio de Janeiro, o XVI Congresso Internacional de Estética, tendo sido
a primeira vez que esse importante evento da IAA realizou-se na América Latina.
Em maio de 2006, após dezesseis anos de atividades na cidade do Rio de Janeiro, a
ABRE finda sua fase carioca e transfere-se para Belo Horizonte, sob a presidência de
Rodrigo Duarte, professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal
de Minas Gerais.
Essa série de eventos se iniciou em com o Colóquio “Morte da arte, hoje” (1993), teve
continuidade com “Belo, sublime e Kant” (1995), “As luzes da arte” (1997), “Katharsis”
(1999), “Mímesis e expressão” (2001), “Theoria Aesthetica” (2003) e “A dimensão estética”
(2005). O Primeiro da série a ter chancela da ABRE foi “Estéticas do deslocamento” (2007),
sendo que a série continuou com “Deslocamentos na arte” (2009), “Imagem, imaginação
e Fantasia” (2011) e “Gosto, interpretação e crítica” (2013). Até o ano de 2009, todos esses
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eventos resultaram em publicações, seja em forma de livro ou eletrônica, sendo que se
prepara atualmente dois livros, um com os resultados dos congresso de 2011 (a sair até o
fim de 2013) e outro com o material relativo ao evento de 2013 (com publicação prevista
para o primeiro semestre de 2014).
Além da presença ativa na organização desses eventos de médio porte, desde 2007, a
ABRE organizou eventos de menor porte como o “Fantasia & crítica” (2012) e a “Jornada
sobre a pós-história” (2013), dentre outros.

RESENHAS
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Traços Biográficos Relativos ao
Finado Antônio Francisco Lisboa
Moema Quites

RETAS, Rodrigo José Ferreira. 1815-1866. Traços biográficos relativos ao finado
Antônio Francisco Lisboa, distinto escultor mineiro, mais conhecido pelo apelido de
Aleijadinho / Prefácio de Silviano Santiago; Fotos de Jomar Bragança. – Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2013. 135 p.:il.
A Editora da UFMG, neste ano de 2013, lançou uma nova edição do
biógrafo de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Com prefácio de
Silviano Santiago e fotografias de Jomar Bragança.
Bretas faz um relato do Aleijadinho artista (escultor, entalhador) e
do homem, em duas fases. A primeira até seus 47 anos, quando tinha
boa saúde, e, a segunda, a partir de 1777, quando adoece, mas continua
a trabalhar, agora com apoio do seu escravo Maurício, que o auxilia
para que possa realizar suas esculturas e entalhes.
Nesta edição, o prefácio de Silviano Santiago faz uma análise do
processo que culminou na valorização do Barroco e de Aleijadinho,
no século XX, através da biografia de Bretas e do conhecimento que
os poetas modernistas passaram a ter sobre o tema. E, afirma que, no
final da década de 1920, por influência dos poetas modernistas como
Mário de Andrade e Manuel Bandeira, “a biografia de Bretas irrompe
– de maneira não programada – no circuito setecentista e barroco...”.
Ao final da década de 1920 até a época do Governo de Getúlio e, partir
dele, o movimento dos modernistas em torno do “artigo” de Rodrigo
Bretas culminará com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (SPHAN, posteriormente IPHAN).
De acordo com Silviano Santiago, a crônica do modernista Manuel Bandeira datada
de 1928, afirma que, até aquele período, não se tem feito outra coisa do que repetir o que

B

resenhas

337

Bretas escreveu sobre Aleijadinho, e que, na Europa, um artista como Aleijadinho, teria
sido fonte de uma enorme biblioteca.
Segundo ele, com o gradativo conhecimento que os modernistas passam a ter sobre
Aleijadinho, aos poucos, eles têm uma nova visão e escrevem sobre ele de forma positiva,
revendo antigos conceitos negativos. Criando assim, uma visão positiva de Aleijadinho na
opinião pública brasileira. No entanto, Aleijadinho e sua obra são ignorados pelos viajantes estrangeiros, com exceção de J. Friedrich von Weech, Richard F. Burton e Auguste de
Saint-Hilaire. Mas, em 1963, em Paris, “com a assinatura do conservador-chefe do Museu
do Louvre, o eminente escritor Germain Bazin”, é publicada a obra que revelará aos europeus a grande obra de Aleijadinho: Aleijadinho et la sculplture baroque au Brésil (1963) .
A partir daí, cresce o interesse pelas obras de Aleijadinho que ganham outra conotação no
meio artístico e cultural nacional e até internacional.
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Em Defesa do Patrimônio
Angelo Oswaldo

arquínio José Barbosa de Oliveira, historiador paulista que escolheu Ouro Preto para
encerrar seus dias vivendo intensamente o cenário autêntico da Conjuração Mineira de
1789 – andava pelas ladeiras prazerosamente evocando um ou outro episódio da trama –, dizia
que sem Manuel de Paiva a história não existiria. Queria significar a importância do trabalho
do velho ouro-pretano, nascido em 1889 e falecido em 1976, em favor da salvaguarda e do
conhecimento dos acervos documentais e do patrimônio artístico e arquitetônico da antiga
Vila Rica.
Quem foi afinal Manuel de Paiva? Sua personalidade singular emerge agora, por inteiro, no livro que reúne a correspondência
trocada, durante três décadas, entre Manuel José de Paiva Júnior e
Rodrigo Melo Franco de Andrade (1898 – 1969), primeiro diretor do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Paiva
teve desempenho fundamental na implantação da política de patrimônio em Ouro Preto e aparece como referência singular na história do
serviço federal dirigido por Rodrigo. A publicação traz o selo do Instituto
Cultural Amílcar Martins (Icam) e integra a Coleção Memória de Minas.
Quando se inaugurou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Sphan), o atual Iphan, em 1937, Rodrigo Melo Franco de
Andrade logo dedicou especial atenção a Ouro Preto. A velha capital do
Aleijadinho e dos Inconfidentes vinha merecendo, desde a década anterior, a preocupação diligente dos governos da União e do estado, bem
como dos meios intelectuais do país. Em 1924, um grupo de modernistas de São Paulo havia lançado apelo em defesa de Ouro Preto. Os
presidentes de Minas Melo Viana (1924 – 1926), Antônio Carlos Ribeiro
de Andrada (1926 – 1930) e Olegário Maciel (1930 – 1933) determinaram a realização de obras de restauro em igrejas em risco, enquanto a Inspetoria de Monumentos,
ligada ao diretor do Museu Histórico Nacional, Gustavo Barroso, empreendera diversas
restaurações, entre 1931 e 1935, sob a chefia do engenheiro Epaminondas de Macedo.
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Monumento Em 1931, o prefeito João Batista Ferreira Veloso criara legislação
pioneira em defesa do “facies colonial” da cidade, elevada à condição de monumento nacional por decreto do presidente Getúlio Vargas, em 1933. No Congresso
Nacional, debate iniciado nos anos 1920 sobre patrimônio histórico alcançou a
Constituinte de 1934 e inseriu a cultura nos textos constitucionais que se seguiram.
Havia, por consequência, todo um clima favorável à sistematização de uma plataforma a respeito
da proteção e da conservação de Ouro Preto, tombada pelo Sphan, em 1938, entre as primeiras inscrições então efetivadas. Rodrigo Melo Franco de Andrade compreendia o significado
estratégico de Ouro Preto como síntese e símbolo do patrimônio brasileiro, consciente de que
o êxito do trabalho ali promovido por sua repartição seria indutor do sucesso maior, envolvendo as demais cidades tombadas e os acervos a serem preservados de norte a sul do país.
Graciema Melo Franco de Andrade contou-me que, quando Manuel de Paiva conheceu seu marido, teria exclamado: “O senhor é o homem que pedi a Deus fosse enviado
a Ouro Preto!”. Esperava ele como a um messias, alguém que viabilizasse a defesa do
patrimônio que sabia e sentia ameaçado. Por pouco, não desaparecera todo o arquivo
documental da Ordem Terceira Franciscana, porque, graças à providencial intervenção de Manuel de Paiva, a papelada salvou-se de ser queimada em dia de faxina no
consistório da Igreja de São Francisco de Assis. O zelo de Manuel de Paiva impediu que se destruíssem os documentos referentes aos serviços prestados por Antônio
Francisco Lisboa aos franciscanos terceiros, quer dizer, a prova efetiva da presença do
Aleijadinho na construção de um dos marcos maiores da arte e da arquitetura do Brasil.
Esse arquivo é o tema da primeira carta de Rodrigo a Paiva, em 4 agosto de 1938, respondida
já no dia 10, dando início ao diálogo epistolar que vai perdurar até 1969. Em 13 de maio
de 1969, Paiva recebeu a última carta de Rodrigo, datada do dia 5, e anotou no envelope:
“J. M. J. Recebi hoje, 13 de maio de 1969, pelas dez e meia, o remet. já faleceo”. Às vésperas
de grave operação, a que não resistiria, Rodrigo se despediu do amigo: “O zelo e o desvelo
com que o senhor, por longos anos, protegeu o monumento e todos os valores a ele pertencentes nunca lhe será agradecido bastante. De minha parte, sempre o considerarei um
dos maiores beneméritos da Igreja e da Ordem de São Francisco de Assis de Ouro Preto”.
Reconhecendo a dedicação e a integridade do homem que cuidava da conservação da
Matriz de Antônio Dias e das igrejas de São Francisco de Assis e de Nossa Senhora das
Mercês e Perdões (Mercês de Baixo), Rodrigo chamou-o para atuar no Iphan e nele teve
um colaborador extraordinário. Paiva se responsabilizou por copiar à mão, em tempo
de precária reprografia, documentos de interesse do instituto por ele minuciosamente
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pesquisados nas paróquias de Antônio Dias e do Pilar. E o fazia com sua letra esplêndida,
à maneira dos melhores calígrafos do século 18. Parecem documentos setecentistas as
cartas e cópias que remetia sistematicamente ao diretor da instituição, no Rio de Janeiro.
Aleijadinho
Em julho de 1943, Rodrigo enviou a Paiva recorte do artigo de sua autoria em ‘A Manhã’,
jornal carioca, no qual comentou “a grande contribuição das pesquisas de Manuel de Paiva
para a história da arte no Brasil”. Referiu-se, em especial, à descoberta da atividade do
Aleijadinho na Igreja de São José, em Ouro Preto, resultado dessa investigação nos arquivos
da cidade. O trabalho durante anos seguidos levou Paiva a achados admiráveis. Ele encontrou recibos e contratos que provam a participação de grandes mestres em diversas obras
realizadas em Ouro Preto ao longo do Ciclo do Ouro, começando pelo Aleijadinho. Em forte
expectativa, Paiva investigava e Rodrigo arrolava as descobertas, o que permitiu ao diretor
do Iphan escrever notáveis ensaios sobre a arte colonial mineira. O dicionário dos artistas,
artífices e artesãos do período colonial em Minas nasceu da tarefa monumental de Paiva.
Problemas e desafios da política de proteção do patrimônio, desentendimentos e
incompreensões, as descobertas da pesquisa documental, entre variados acidentes de
percurso, como doenças, perdas, angústias e aflições, percorrem as cartas. Paiva tem
linguagem ainda cadenciada pelo estilo oitocentista, típica dos antigos escribas oficiais,
e Rodrigo é comedido e parcimonioso, como impoluto dirigente de órgão público.
Mas ambos não escondem a paixão pelo patrimônio cultural e o amor a Ouro Preto.
É um privilégio para a história da proteção patrimonial no Brasil o acesso a essa
correspondência, publicada graças ao trabalho de organização levado a efeito pelo
diretor do Icam, Amílcar Martins Filho, membro da Academia Mineira de Letras
(AML), e Cleber Araújo Cabral. Clara Alvim, filha de Rodrigo, e Carlos Magno de
Souza Paiva, bisneto de Manuel José, enriquecem a edição com depoimentos expressivos. Clara e Magno também se dedicam a tarefas cruciais no campo do patrimônio.
Trata-se de livro tão benfeito que um esclarecimento sugere registro. A foto de Manuel
de Paiva recebendo uma condecoração não refere à mencionada comenda do governo
do estado, mas à Medalha do Aleijadinho, que no flagrante lhe é entregue pelo prefeito
Genival Alves Ramalho, tendo ao lado o secretário municipal de Turismo, José Geraldo
Pereira, e o assessor Carlos Gabriel de Andrade.
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Esplendor do Barroco
Cristina Ávila
m o esplendor do Barroco Luso-brasileiro o professor Benedito Lima de Toledo titular de História da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da
Universidade de São Paulo nos apresenta uma vasta gama de ensaios e pesquisas de sua
autoria que traçam a trajetória do Barroco e suas transplantações culturais de Portugal ao
Brasil.
São informações e observações sobre a evolução do Barroco no litoral e no interior
brasileiros, onde arquitetos, pedreiros e engenheiros militares construíram igrejas,
conventos, chafarizes e fortalezas hoje presentes na paisagem de cidades como Belém, São
Luís, Recife, Salvador, Rio, São Paulo, Ouro Preto, Congonhas dedicando especial atenção
a arquitetura mineira, tendo como paradigma da autonomia do estilo Antonio Francisco
Lisboa, dito o Aleijadinho.
Com vasta documentação iconográfica Benedito não compreende o barroco brasileiro apenas como um adendo de Portugal, uma imitação pura e simples do estilo que
como bem conceituou o especialista em teoria barroca Affonso Avila se tornou uma
arte abrangente que caminhou através de referências literárias e artísticas desde o fim
do Renascimento com o maneirismo até Portugal, passeando pela Europa até chegar a
Portugal de onde missionários e colonizadores o trouxeram para o Brasil e num esforço
estradeiro chegou até Minas Gerais, como uma circularização espacial.
Para Lima de Toledo, o traçado e as construções das cidades de Portugal, quase sempre
encarapitadas em morros e interligadas por estradas precárias, reproduziram-se nas metrópoles e nos arraiais da Colônia. Ilustrações de Coimbra e Lisboa ao lado de Salvador, na
Bahia do século XIX, comprovam a semelhança, mas não uma simples imitação, ao contrário, os portugueses aprimoraram o Barroco no Brasil, sobretudo em Minas Gerais, onde se
por um lado a mineração do ouro propiciou a criação de um patrimônio rico em ornamentação, por outro nacionalizou, através de recursos próprios como a pedra-sabão, o estilo.
A nacionalização do Barroco cada vez mais aprimorado levou ao Rococó, nas décadas
seguintes, chegando até o século XIX. Para o professor da FAU, o Rococó não é sinônimo
de decadência, como às vezes se diz, mas uma evolução notável no estilo importado de
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Portugal. Arquitetos, desenhistas e pedreiros portugueses e já nascidos no Brasil colonial
souberam dar originalidade a seu trabalho. Frutas regionais e figuras locais, como índios
e escravos, ornamentam chafarizes e altares atingindo o que Ricardo Averine chamou de
Tropicalidade do Barroco.
O autor, grande colaborador da Revista Barroco e escritor de diversos livros que abordam o tema, ressalta ainda a contribuição das ordens religiosas para o Barroco. Exalta
também o trabalho dos padres jesuítas com seus conventos, colégios e aldeias que se inspiraram, especialmente, na planta da igreja de Gesú, em Roma afirmando que “Suas igrejas
se identificam logo pela regularidade formal, sem a expansão do Barroco”.
Seus conventos e colégios tinham a configuração de aldeias com preocupação didática
de garantir espaço para danças e teatro em terreiros ou pátios. Os irmãos
jesuítas (não sacerdotes) levantavam paredes de igrejas, mas também
construíam barcos e até navios de grande porte para navegar rios e
oceano.
O livro ressalta, entre as obras dos jesuítas, a capela de São Miguel
Paulista, na capital, a Aldeia de Carapicuíba e templos de outras cidades
da região que podem ser considerados preciosidades que merecem um
estudo mais atento. Um exemplo se encontra na capela de São Miguel
Paulista, de 1622: “Notável é a banca de comunhão com seus balaústres de
jacarandá torneado, tendo ao meio montantes que lembram os painéis dos
retábulos”, observa o autor, acrescentando a informação de que “junto às
paredes de cada lado aparecem duas graciosas figuras femininas arrematando a peça.” Na avaliação do arquiteto e urbanista Lúcio Costa, citado
pelo professor da FAU, essa banca de comunhão é “das mais antigas e
autênticas expressões conhecidas da arte brasileira”.
Ordens como a dos franciscanos têm também bons exemplos em São
Paulo – o Mosteiro da Luz, construído por Frei Galvão, o primeiro santo
brasileiro, e o conjunto do Largo de São Francisco, com igreja paroquial,
convento e igreja da Ordem Terceira. Outras construções se destacam no
Rio, Salvador e João Pessoa e outras cidades do Nordeste. Já os beneditinos sobressaem
com seus mosteiros no Rio, Salvador e Olinda.
A azulejaria também é marca do Barroco nas igrejas, palácios e casarões do Brasil
Colonial. Presente nas construções do litoral, o azulejo não chegou, no entanto, a Minas,
por causa da dificuldade de transporte. A carga que vinha da Europa em navios teria de
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ser levada para o interior no lombo de burros. Os construtores mineiros recorreram então
à madeira, imitando o desenho dos azulejos, para cobrir paredes de casas e templos, sendo
um dos melhores exemplos os painéis laterais da igreja de São Francisco de Assis de Ouro
Preto que contam a história de Abraão, realizados pelo Mestre pintor Manoel da Costa
Ataíde, companheiro de Aleijadinho em obras de vulto como a pintura dos personagens
dos passos da Paixão de Congonhas do Campo, em Minas Gerais.
Material essencial para estudantes, especialistas e amantes do barroco no Brasil, o
livro “Esplendor do Barroco Luso-brasileiro” deixa lições fundamentais desmistificando
os estudos de purismo formal erudito e comentando os pesquisadores que revelam a
importância do artesão, do mestre de obras, do pedreiro, muitas vezes formados por mãos
afro-brasileiras. Concluindo fica para Benedito Lima de Toledo um fato fundamental;
“por mais de três séculos o Barroco traduziu as aspirações e as contradições da sociedade
brasileira, ávida de encontrar seus próprios caminhos. É a arte que dá expressão da nação
em sua longa busca de autoafirmação.”
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Revista Barroco
Melânia Silva de Aguiar
criação e o lançamento do primeiro número da revista Barroco, em 1969, no Festival
de Inverno de Ouro Preto, marcaria o nascimento de uma das mais bem-sucedidas
revistas culturais do país, reunindo especialistas do Brasil e do Exterior, com ensaios notáveis e, muitos deles, antológicos, sobre as manifestações artísticas do barroco em Minas e
fora de Minas, nas mais diversas áreas: pintura, música, imaginária, arquitetura, literatura,
etc. Chegando atualmente ao vigésimo número, a revista Barroco, dirigida por Affonso Ávila
até 2005, e atualmente por sua filha, Cristina Ávila, tornou-se indissociável do nome de seu
fundador. Falar em “barroco” é falar em Affonso Ávila, tal a dedicação e o empenho do
escritor à causa da revista e a seu objeto central de estudo.

A

O poeta Affonso Ávila parte
em visita ao escultor Aleijadinho
Sebastião Nunes
m 1974, topei um enorme desafio: transformar em livro os versos datilografados da
“Cantaria Barroca”, de Affonso Ávila. O desafio não estava nos versos, mas na construção dos poemas. Extremamente rigoroso, Affonso imaginou seu trabalho como um objeto,
ao mesmo tempo, literário e visual, uma linguagem remetendo à outra e ambas se completando. Dito assim, pode ser difícil de entender, mas a imagem que ilustra esta crônica explica
melhor. O “&”, que está presente no livro inteiro, cria, no poema “Casa dos Contos”, uma
diagonal de cima para baixo e da esquerda para a direita, do primeiro ao último verso.
Desafio aceito - eu, no Rio, ele, em BH -, parti para a dura empreitada. Na época, anterior aos recursos da diagramação eletrônica, o maior avanço era a “Letraset”, conjunto
de caracteres de tamanhos variados, cada folha com o alfabeto completo. As letras eram
pressionadas sobre o papel, soltando-se do suporte plástico e fixando-se na folha. Trabalho
vagarosamente artesanal, construído letra a letra.
Foi um longo e difícil percurso. Para me ajudar na viagem, eu tinha as fotos de Maurício
Andrés sobre os delírios do pedreiro Vado Ribeiro. Mas, principalmente, tinha a própria
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poesia de Affonso a me conduzir e se autoexplicar, naquilo que se tornou o mais proveitoso aprendizado artístico de minha vida. Sim, então era assim que se fazia grande poesia!
Diante de mim, verso após verso, lá estava um dos maiores, mais belos e mais lúcidos
conjuntos de poemas brasileiros do século XX. Foi lançado em 1975, no centenário da
publicação do delicioso “Elixir do Pajé”, de Bernardo Guimarães, joia preciosa, rara e quase
clandestina de nossa poesia satírica.
SURGE O GURU - Conheci Affonso no feliz-infeliz ano de 1964 quando, recém-chegado à faculdade de Direito da UFMG, ouvi sua palestra Iniciação Didática à Poesia
de Vanguarda. Ele tinha 36 anos e eu, 25. Na prática, essa diferença de 11 anos era imensa.
Enquanto eu mal sabia o que era poesia (sempre fui lerdo no aprendizado de sutilezas
desse tipo), Affonso já estava maduro e trabalhando bastante, além de conhecer, ler e se
corresponder com meio mundo literário. Vivendo em Belo horizonte, sua antena captava
sinais luminosos não só do Brasil como da Europa. Estava sempre atualizado e comprometido, numa via de mão dupla.
Dois anos depois, passei a frequentar sua casa, em que ele e Laís, com a boa vontade
mansa mas exigente dos gurus orientais, ensinavam a “meninada” a descobrir o caminho
das pedras. Foi a partir daí que nossa turma, que se reunia no Suplemento Literário na
Imprensa Oficial e se reencontrava à noite no Lucas, aprendeu o básico. E esse básico era
não admitir limites para a criatividade. Nem fragilidade na construção poética.
BARROCO - Muito cedo Affonso se interessou pelas raízes de nossa cultura, mais
precisamente pelo barroco, produzindo em 1965 o monumental “Resíduos Seiscentistas
em Minas”, publicado em 1967.
Em 1969, organizou e lançou, no Festival de Inverno de Ouro Preto, o primeiro número
da revista “Barroco”, editada pela UFMG. Daí em diante, se desdobrou entre criação
poética - com forte influência das pesquisas em barroco - e o trabalho de ensaísta e de
divulgador de nossas raízes. Em 1979, nova obra-prima, “Barroco Mineiro/Glossário
de Arquitetura e Ornamentação”, em parceria com os arquitetos João Marcos Machado
Gontijo e Reinaldo Guedes Machado, que diagramei e foi lançado numa coedição entre
Fundação João Pinheiro e Fundação Roberto Marinho. Em 2005, finalmente, publica o
número 19 da revista “Barroco”, comemorando 35 anos de sua criação.
Além disso, incansável, organizou encontros nacionais e internacionais, com a presença
de especialistas brasileiros e do exterior. E ainda teve tempo para palestras e outros trabalhos de divulgação, sem contar a série de livros que continuou publicando sobre o tema e
que o colocam, hoje, como o principal estudioso do barroco entre nós.
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AFFONSO, O SÁBIO
Maria Esther Maciel
melhor maneira de homenagear um poeta é ler a sua poesia. Foi o que fiz na manhã
fria e ensolarada de domingo, ao retirar da estante o volume O homem ao termo – poesia reunida (1949-2005), de Affonso Ávila. Tendo acabado de chegar de uma viagem a São
Paulo, e ainda sob o impacto da triste notícia da morte do poeta mineiro, pus-me a folhear
o livro ao acaso, com uma renovada surpresa diante de cada poema lido. “Impressionante a
originalidade e a força dessa poesia”, disse para mim mesma, reconfirmando o que já pensava sobre a obra densa e inventiva de Affonso – mestre e amigo de longa data. O mais interessante é que, à medida que fui percorrendo as páginas de forma descontínua, a grandeza do
livro foi se avolumando diante dos meus olhos, sobretudo após a leitura de alguns poemas
do início da trajetória do poeta, como os de O açude e Sonetos da descoberta, dos anos 1950.
Quando conheci a obra de Affonso, ele era um poeta reconhecido principalmente pelo
seu viés experimental, vanguardista. “O concretista mineiro”, diziam. Isso, por causa de
seus vínculos com o movimento da poesia concreta a partir de meados do século XX,
quando promoveu – ao lado de sua mulher, a também poeta Laís Corrêa de Araújo – uma
inserção de Minas no cenário das vanguardas brasileiras do tempo. Aos poucos, porém, fui
descobrindo outras faces do autor, como a do estudioso do barroco e da história de Minas.
Seu livro O lúdico e as projeções do barroco foi uma de minhas referências dos tempos de
faculdade, assim como O poeta e a consciência crítica, cujos ensaios muito iluminaram
meus estudos sobre poesia moderna. Desde então, passei a ter uma enorme admiração pelo
escritor e acompanhar sua trajetória. Logo percebi que seu trabalho não se circunscrevia aos
princípios da poesia concreta, mas se abria também a diferentes dicções e estilos, com uma
originalidade incomum. Vi que ele sabia, como poucos, aliar erudição, experimentação,
humor e ironia para criar um universo poético próprio, singular. Do soneto ao poema experimental, da lírica à sátira, da reflexão ensaística ao exercício criativo, ele conseguia exercitar
todas as possibilidades de escrita, sem se fixar em nenhuma.
Uma imagem do poeta me vem agora à memória. O ano é 2008. Affonso está em
sua casa, rodeado de amigos e familiares, comemorando seus oitenta anos. Logo após
o almoço, já no final da tarde, ele convida alguns presentes – Eneida Maria de Souza,
Wander Melo Miranda, José Olympio Borges e eu – para conhecer sua biblioteca. É um
momento especial da festa, uma espécie de ritual reservado para coroar o dia. Com um
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entusiasmo incontido, próprio de quem sempre fez dos livros seu maior tesouro, Affonso
abre armários e gavetas, percorre estantes e prateleiras, mostrando-nos as preciosidades
bibliográficas que coleciona. Não apenas livros, mas também cartas, documentos, revistas,
recortes de jornais, entre outros registros. Tudo compõe um grande arquivo literário que
é também um arquivo de vida, de vidas. Ele conta histórias dessas coisas, descreve tudo
com precisão, feliz por compartilhar com os amigos o seu bem mais precioso: o saber.
É essa imagem que me virá sempre aos olhos quando eu estiver com um livro de
Affonso Ávila nas mãos.

SILÊNCIO...
Carlos Ávila
ilêncio na Rua Cristina, 1300. O poeta partiu digno e íntegro, como sempre viveu - simples
e complexo. Bem-humorado e melancólico. Barroco e vanguardista. Tímido, mas também
bom conversador. Delicado, mas firme. Rigoroso, mas generoso. Contido, mas amoroso.

S

“A cavalo de galope
a cavalo de galope
a cavalo de galope
lá vem a morte chegando.
A cavalo de galope
a cavalo de galope
a morte numa laçada
vai levando meus amigos”.

Assim mesmo, “de galope”, como escreveu Drummond, a morte chegou à Rua Cristina,
1300. Inacreditável! Pensávamos todos que a “indesejada das gentes” nunca alcançaria esse
endereço, tradicional endereço onde tanta coisa foi pensada e criada, onde tanta gente foi
recebida e a amizade cultivada; onde, por muitos, muitos anos, o poeta viveu ao lado da sua
amada, também poeta. Onde o poeta viveu ao lado dos filhos e netos; dos muitos amigos e
companheiros de trabalho e luta cultural.
Silêncio na Rua Cristina, 1300. Silêncio na “casa dos Ávilas/solar de poesia”, como
definiu aquele endereço o seu amigo e poeta Haroldo de Campos. “Casa de mineiro”, de
depoimentos
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pequena e sóbria fachada, mas comprida e grande quando a adentramos, como observou
outro poeta, também amigo, Emílio Moura. Casa atapetada de livros e de afeto. Casa de
muitas conversas e ideias; de almoços e jantares, de festas e Natais memoráveis. Casa de
artistas, de amores e valores, de encontros e descobertas.
“O homem velho deixa a vida e morte para trás
Cabeça a prumo, segue rumo e nunca, nunca mais...”.

Assim mesmo, como canta o Caetano, o poeta seguiu. Nunca mais... A casa ficou
deserta, silêncio na Rua Cristina, 1300. O poeta partiu. Seis anos depois da sua querida
Laís - “flor de seda”, num antigo soneto. Companheira de toda a vida, de amor e poesia.
Se algum silêncio já havia com a ausência dela, agora, com a falta dele, o silêncio é total:
“affonso celso barros de ávila e silva/affonso celso barros de ávila e silêncio/affonso celso
barros de ahs! e silêncio/affonso celso barroco de ahs! e silêncio/affonso excelso barroco
de ahs! e silêncio/à fronte: excelso barroco e ahs! e silêncio”.
Silêncio na Rua Cristina, 1300. Silêncio em Minas. Silêncio em mim.

Bão balalão...
Eduardo COsta Ávila
ão balalão, Senhor Capitão, espada na cinta, ginete na mão...” Essa foi uma das canções
que mais ouvimos (nós primos) nas inúmeras noites que embalavam nossa infância.
Essa entre outras várias que se perdiam entre o fato de não querer dormir cedo, o cansaço
das brincadeiras e enfim o sono profundo.
Não me lembro de quando comecei a ouvir tais músicas, e nem quando parei de ouvi-las.
Lembro-me sempre da mesma voz pausada e pacata que nos embalava com elas. A voz de
uma pessoa que dedicou a vida às letras e palavras apenas nos livros e textos, mas que toda
sexta-feira à noite, com muito prazer, fazia questão de cantar para os netos. Era um ritual, uma
obrigação, um prazer inesgotável de andar de um lado para o outro no quarto escuro da velha
casa chegando perto de cada um e sentindo nossa respiração. Talvez não pensando em nada,
talvez pensando no futuro, no nosso futuro, nos nossos próximos passos.
Enfim, fica a memória, ficam as fotos e fica a saudade. A saudade de uma voz que deveria ter sido gravada naquelas ocasiões (ai então eu até me lembraria das outras músicas)
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para que pudéssemos tocá-la repetidamente à noite e voltássemos à infância sempre antes
de dormir.
Aquela voz que nos esforçamos para tentar reproduzir na memória, a voz quase que
obrigatória, que embalava as cantigas de sexta à noite e que deixou muitas lembranças
e muita saudade. A voz do nosso Vô Fonka.

Discurso da revelação do poeta
Nathalia Duarte
eu avô sempre foi um desses avôs exemplares. Quando criança, eu adorava ir pra
casa dele e ficar jogando baralho por horas e horas. Foi ele que me ensinou a jogar
Escopa, até hoje um dos meus jogos de cartas prediletos. Era sempre assim, de noite
íamos pra cama dele, enquanto minha vó assistia televisão na sala, e jogávamos Escopa, ou
Memória, ao som do futebol no rádio. Meu vô é americano, mas sempre apoiou os netos
na torcida pelo galo. Depois do final de qualquer jogo do atlético, meu primo sempre ligava pro meu avô, e lembro de ouvir atentamente ao debate sobre o jogo que tinha acabado
de acontecer. Talvez isso explique a minha paixão atual por futebol...
Mas dentre as muitas coisas boas da infância na casa do meu avô – como a coleção de
tampinhas, o futebol de botão, a coleção de carrinhos e a pelada com os primos no quintal
– a que mais se destacava era a preparação pro Natal. Era sem dúvida a época mais empolgante da minha infância, já que eu auxiliava meus avós com todos os preparativos. Com
a minha avó eu decorava a árvore e com meu avô eu montava o presépio – um presépio
lindo e enorme, cuja construção sempre rendia bons papos acompanhados de enormes
aprendizados de todos os tipos. Mas o que não dá mesmo pra esquecer é do carinho com
o qual ele sempre tratou seus filhos e netos. Ainda me encho de alegria ao lembrar da sua
recepção sempre amorosa quando eu chegava em sua casa, com um beijo na testa e um
sonoro “ôôô netinha querida do vô”. Houve épocas em que eu tinha, inclusive, o título de
neta predileta – agora o divido com outras duas lindezas.
Enfim, no meio dessa infância ótima passada em grande parte em companhia do
meu avô, sempre ouvia dizer que ele era poeta. Pra mim ele era simplesmente meu avô
e, de todo jeito, eu sempre fui mais de prosa do que de poesia. Já depois dos 18 anos,
no entanto, uma curiosidade pela obra dele coincidiu com o lançamento de sua poesia
reunida “Homem ao Termo”. Abri então o meu exemplar e comecei a entender porque é
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que sempre elogiavam tanto meu avô. Li de cabo a rabo e fiquei totalmente impressionada
com a qualidade de sua poesia – não porque eu entendesse alguma coisa do assunto, mas
justamente porque eu nunca tinha me interessado por poesia e mesmo assim a sua conseguiu me atingir com sua crítica finíssima, com sua ironia mais do que sofisticada, e com
sua habilidade fora do normal com as palavras. Foi aí que redescobri meu avô como mais
do que um avô sensacional, mas como um dos mais reconhecidos poetas de vanguarda
do país, esse Affonso Ávila sobre o qual todo mundo falava e que agora eu conseguia
entender o porquê.
Agora esse super avô e super poeta está no hospital e infelizmente a distância me
impede de ir visitá-lo, mas queria deixar aqui o meu desejo de rápidas melhoras e junto
a isso o mais sincero agradecimento por todo o seu amor e por todos seus ensinamentos
e minha profunda admiração por sua inteligência e sua obra. Afinal de contas, eu não
poderia jamais escrever um discurso da difamação do poeta. Definitivamente não desse.

Égloga da Maçã - uma leitura
Thais Guimarães
maçã de Affonso Ávila é a expressão sonora do desejo, se projeta além do signo bíblico,
fruto proibido, e se estende pelo território do feminino apossado de si.
Maçã que se tateia no escuro em total claridade, no gozo mais puro da linguagem, lida
pelos dedos de um cego em cada reentrância.
Alimento da fome que consome pelos dias, pelos anos, e como instância plena de vida
se consuma no ato, amoroso mistério que se busca pelo olfato, pelo gosto, pelo olhar, que
vai do paraíso ao inferno, do inferno ao jardim das delícias na terra.
Maçã transgressora, sábia, possibilidade de êxtase na singularidade de uma poesia que
revela e oculta.
Ávila capta a maçã, rapta a maçã, a desconstrói em sua forma bruta para alcançar-lhe
polpa, sumo, mel, ambrosia, no deleite da fruta aberta a escorrer entre os lábios, néctar.
Maçã concreta – enigma e morada – que na língua afiada do poeta, se liberta e homenageia a mulher numa metáfora luminosa.
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Ilustrações de Sérgio Luz para o livro Égloga da Maçã de Affonso Ávila
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AFRÂNIO COUTINHO

(Estado de Minas)

o momento em que se divulga em tradução brasileira o grande livro de Germain Bazin
sobre a arquitetura religiosa barroca no Brasil, obra indispensável para o conhecimento de nossa arte, é lançado o n° 12 da revista Barroco, publicada em Belo Horizonte,
sob a direção altamente competente de Affonso Ávila, o nosso grande poeta, com a
sensibilidade bem aguçada para os vários aspectos do problema, já com livros publicados sobre ele. (...) É realmente um excepcional trabalho, que aumenta consideravelmente a
importante contribuição que a revista vem dando ao estudo do Barroco no Brasil.

N

AUGUSTO C. DA SILVA TELLES

(Lido em 22 de março de 1995, em sessão do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, RJ)

Revista BARROCO está fazendo vinte e cinco anos de existência. Seu idealizador, o
poeta e ensaísta Affonso Ávila, foi seu Diretor e responsável pela continuidade e pela
manutenção de sua qualidade editorial e cultural. Inicialmente, seus onze primeiros números, de 1969 a 1980/1, foram editados com o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais,
através do Centro de Estudos Mineiros; depois, de seu Conselho de Extensão. Os números
seguintes resultaram de um trabalho pessoal de seu Diretor e dos colegas integrantes do
Centro de Pesquisas do Barroco Mineiro.
Os volumes décimo segundo (1982/3) e décimo quarto (1990/2) abrigam as Atas do
Primeiro e do Segundo Colóquios do Barroco Mineiro, que ocorreram em Ouro Preto,
respectivamente, em 1981 e em 1989. A esses Colóquios compareceram técnicos, professores e estudiosos brasileiros e estrangeiros, interessados no Barroco brasileiro e, especialmente no mineiro. Assim, aparecem, nas Atas, artigos assinados por Damián Bayón, Teresa
Gisbert, Alberto Manrique, Ramón Gutierrez, Victor Serrão, Maurice Pianzola, além dos
brasileiros Carlos Lemos, Paulo Ormindo de Azevedo, Alex Nicolaeff, Donato de Mello
Júnior, Lygia Martins Costa, Mário Barata, Myriam Ribeiro de Oliveira e Affonso Ávila,
entre outros. Ao Colóquio de 1989, compareceu, trazendo uma importante contribuição,
Germain Bazin, um dos primeiros e, talvez, o principal autor de obras globais de análise
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e de síntese do Barroco brasileiro. Apesar da idade já avançada, participou do Colóquio, e
foi, em respeito a sua obra, considerado Patrono do Congresso. Outro pioneiro do estudo
do Barroco brasileiro, também convidado, o inglês John Bury, compareceu ao Colóquio,
trazendo contribuição importante para o conhecimento do período barroco.
Agora, ao perfazer vinte e cinco anos, publica-se o décimo sexto número de BARROCO.
Divulga-se, neste número, o levantamento dos bens culturais localizados no Circuito do
Diamante, em Minas Gerais, abrangendo os núcleos de Conceição do Mato Dentro, Serro,
Diamantina, Minas Novas e seus arredores. Esse levantamento havia sido realizado, sob
a coordenação de Affonso Ávila, Myriam Ribeiro de Oliveira, Francisco Iglésias e Hélio
Gravatá, nos anos de 1978 a 81, sob a responsabilidade da Fundação João Pinheiro.

BENEDITO NUNES

SL de O Estado de S. Paulo)

omo poeta, Affonso Ávila captou, desde Carta do Solo (1961), os símbolos desses contrários, a oposição dos elementos contrastantes que se chocam na linguagem formando os sedimentos e os resíduos da fraseologia de Código de Minas (1963), ou os gestos de
Carta sobre a Usura (1962), que expressam a ruptura histórica da sociedade mineira, após
o ciclo do Ouro. Como ensaísta, no livro recém-publicado, com o qual o Centro de Estudos
Mineiros aponta um caminho para a débil e insignificante atividade editorial da maioria das
nossas Universidades, o autor se volta para a forma de vida, de onde todos esses sedimentos,
símbolos, gestos e resíduos emergiram. Pode-se afirmar, portanto, que o ensaio de Affonso
Ávila, tão poético no sentido de ser uma busca das origens, da determinação das matrizes
fundadoras da vida social e histórica de Minas Gerais, toma o seu impulso e tem a sua razão
de ser nas mesmas fontes que sua poesia vem, desde muito, desencobrindo e interpretando.
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CARLOS HERCULANO LOPES

(Estado de Minas, 2 mar. 2004, p. 4.)

m dos nomes mais importantes da poesia brasileira contemporânea, dono de uma obra
consolidada, que faz dele uma referência para novos autores e nos meios acadêmicos,
o mineiro Affonso Ávila, que também é uma das maiores autoridades do País no estudo
do barroco, está com um livro novo na praça. Trata-se de Circularidade da Ilusão e Outros
Textos, no qual estão contidos seis ensaios, escritos por ele em épocas diferentes, e nos quais
enfoca, desde aspectos diversos do barroco a prospecções de maior atualidade crítica. No
primeiro ensaio, por exemplo, O Salto Atlântico do Barroco, que foi escrito a pedido da
Fundação Guggenheim, dos Estados Unidos, como introdução ao catálogo da exposição
sobre o Barroco Brasileiro que foi realizada em Nova York há pouco mais de dois anos, ele
procurou fazer uma síntese da transposição do barroco da Europa para a América. O texto
está sendo publicado pela primeira vez no Brasil.

U

FRANCISCO IGLÉSIAS

(Revista Minas Gerais)

século XVIII mineiro é até agora desafio para os estudiosos. Para o seu entendimento requerem-se mais investigações, em extensão e profundidade, bem como
a aplicação de técnicas mais sutis de crítica, fugindo ao simples biografismo ou culto
ingênuo de admiração. Exemplo raro de estudo pioneiro, do tipo requerido, é o que
recentemente publicou Affonso Ávila – Resíduos seiscentistas em Minas – admirável
como pesquisa e agudeza crítica, bem como pela originalidade. É dessas obras que
abrem caminhos, marco de referência na bibliografia mineiriana.
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HUGO SEGAWA

(Revista Projeto)

eguramente, temos agora em mãos um guia (Iniciação ao barroco mineiro) para orientar
essa incursão. Não daqueles “guias” que pululam pelas cidades mineiras, mas um autor
que já passou por tudo quanto se escreveu sobre Minas e, por isso mesmo, uma autoridade
sobre a mineiridade, como ele próprio é símbolo da intelectualidade mineira, à maneira de
Drumnond ou Guimarães Rosa. Affonso Ávila é autor de extensa bibliografia, fruto de sua
condição de poeta sensível que traduz em palavras o espírito que permeia as alterosas mineiras. Ensaísta e pesquisador que em sua prosa faz imiscuir-se a dimensão poética própria
daqueles que militam com entusiasmo a feitura do verso.
(...) A complexidade do mundo barroco ainda está, obviamente, a merecer maiores
atenções, somando-se aos esforços materializados. Aos que desejarem se introduzir nesse
místico e fascinante mundo, Affonso Ávila nos proporciona as chaves dessa iniciação.

S

JOHN M. PARKER

(The Year’s Work in Modern Language Studies)

robably the major item for this period publ. in 1967 is Affonso Ávila, Resíduos
Seiscentistas em Minas, 2 vols (...). These beautifully produced vols make available in
fac, two rare texts of undoubted importante in the social and intellectual development of
Minas Gerais, and therefore of Brazil (...). The critical and bibl. material, and index, are all
excellent, while the first part of the work is taken up by an intelligent analysis of the manner
in which the 18th-c. Baroque spirit informs the two texts and the Cartas Chilenas, showing
also how they and the festivities with which they were connected reflect three stages in the
development of Minas: material success, intellectual achievement, and decadence.
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JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES

(História da História do Brasil)

historiografia religiosa registra Triunfo Eucharistico (Lisboa, 1734) de autoria de Simão
Ferreira Machado, nascido em Lisboa, residente em Minas Gerais, e o Aureo Throno
Episcopal, de Francisco Ribeiro da Silva, cônego da Sé de Mariana, ambos recentemente
reeditados, em edições primorosas (Resíduos seiscentistas em Minas), pela reprodução fac-similar do texto e pelo aparato crítico que as acompanham.

A

JOSÉ MINDLIN

(Barroco 13)

chei meio extravagante a ideia de convidar um paulista para vir apresentar a um
público de Minas uma revista mineira – este número 12 de Barroco, e ainda por cima
para falar em nome dos colaboradores e participantes do Congresso do Barroco no Brasil/
Arquitetura e Artes Plásticas, que se realizou em Ouro Preto, em 1981, e no qual eu fui simples ouvinte, apesar de ter sido incluído na lista de participantes. Mas foi uma extravagância
generosa do Affonso Ávila e da Myriam Ribeiro de Oliveira, que recebi com muito agrado,
como uma espécie de concessão da cidadania mineira, uma certa forma de naturalização,
que me deu uma grande alegria. Foi um gesto de amizade que, mesmo tendo eu aqui tantos
bons amigos, fez com que me sentisse ainda mais em casa do que eu já me sentia, ligado a
Minas há tantos anos por verdadeiras afinidades eletivas – afinidade com o espírito da gente
mineira, interesse pela história e tradições de Minas, entusiasmo pela arte que há tanto
tempo aqui se conserva e nos assombra.
Mas, se falamos em extravagância, creio que também assim podemos considerar, no
sentido de uma coisa que foge por completo aos nossos hábitos, o próprio Congresso, que foi
fruto de um sonho, e esta edição de Barroco, aliás toda a publicação de Barroco, com seus 14
anos de vida, quando o que caracteriza nossas revistas culturais é justamente sua existência
efêmera. Trata-se de dois esforços excepcionais, que se destacam no quadro brasileiro, e
gostaria, por isso, de dizer alguma coisa a respeito, já que estou aqui para falar...
A publicação regular de doze números de Barroco, sempre com um conteúdo de alto nível
cultural, é uma verdadeira proeza, e por ela louvados sejam Affonso Ávila e seus colaboradores.
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MARIA LÚCIA LEPECKI

(Revista Colóquio-Letras – Lisboa)

nvestigador do Barroco, com larga bibliografia sobre o assunto, Affonso Ávila desenvolve no seu ensaio (O desenvolvimento cíclico do projeto literário brasileiro) uma, se se
quiser, “teoria da unidade do modo de escrita (/leitura) brasileiro”, tomando como marcos
caracterizadores o Barroco, o Romantismo e o Modernismo. Com a argúcia a que já nos
habituou, com a sua conhecida seriedade de argumentação, demonstra, a partir de Gregório
de Mattos, a existência de três processos na nossa literatura: o de apropriação duma nova
realidade sociogeográfica e lingüística (o Barroco); o de posse, domínio desta mesma realidade (o Romantismo, sobretudo na forma alencariana), e, finalmente, o processo de reflexão
sobre realidade “exterior” e linguagem, momento correspondente ao Modernismo. Pleno de
sugestões analíticas, o trabalho de Affonso Ávila nos faz pensar em mais uma, esta no campo
da determinação do modo específico da escrita brasileira por estudos comparativos entre
escritores portugueses e brasileiros que se reclamam das mesmas preocupações, “inovações”
ou “vanguardas” estéticas e/ou filosóficas.

I

ROBERTO PONTUAL

(Correio da Manhã)

ffonso Ávila procurou estabelecer a necessária ligação da contra-reforma e do jesuitismo transplantados para o Brasil com as manifestações de criatividade de nosso
barroco, que se centralizou entre o esplendor e a decadência da sociedade de mineração
aurífera. (...)
Seria impossível, em resenha tão breve, referir toda a variada gama de aspectos abordados em Resíduos Seiscentistas em Minas. Importante, contudo, é salientar o minucioso
cuidado que Affonso Ávila dispensou à sua pesquisa, não a restringindo a uma simples
análise de textos e de seus possíveis valores estéticos, mas fazendo sempre questão de
propiciar a visão profunda de um período da história brasileira.
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RUBENS BORBA DE MORAES

(Bibliografia Brasileira do Período Colonial)

Aureo Throno Episcopal é, como se sabe, obra famosa e forma, com o Triunfo Eucarístico
de Simão Ferreira Machado, um díptico representativo da cultura barroca mineira. Foi
reeditado, em fac-símile, acompanhado de um notável estudo sobre vários aspectos da obra
(inclusive biografia dos autores) por Affonso Ávila: Resíduos seiscentistas em Minas.

O

RUI MOURÃO

(SL de O Estado de S. Paulo)

xemplo de organização do trabalho intelectual, Resíduos Seiscentistas em Minas se sustentam na bibliografia mais atualizada sobre assuntos brasileiros e de cultura geral e
utilizam modernas técnicas na interpretação dos textos literários. (...) A lucidez do estudioso
se completa com a agudeza do historiador social, que sabe ir fundo na análise dos fatos e
nunca cede o passo ao mero cronista, ao realizar o levantamento dos aspectos tão facilmente
literalizáveis de acontecimentos e circunstâncias ao mesmo tempo bizarras e fantásticas do
nosso passado humano-divino. A disciplina do ensaísta é uma constante invariável e o que
nos vai sendo revelado são as diversas perspectivas de significação cultural que encadeiam
os fatos e marcam o conseqüente processo de rotação do estudo, que, partindo da matéria
literária, acaba por propor uma interpretação para a sociedade mineira, depois de transitar
pelos diversos planos histórico, sociológico e econômico.
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SILVIANO SANTIAGO

(Vale Quanto Pesa)

e por acaso os próprios paulistas podiam oferecer ao grupo concreto os elementos
primordiais para a segunda maioridade (1922), já o grupo Tendência entregava-lhe sob
a forma de prêt-à-porter todos os ingredientes para a primeira maioridade (1789), de que
seria exemplo expressivo e contundente, alguns anos mais tarde, a obra de Affonso Ávila, O
Lúdico e as Projeções do Mundo Barroco.

S

SÔNIA VIEGAS

(Jornal de Casa)

busca de uma consciência da poesia brasileira como forma de elaboração de uma
consciência nacional constitui a razão de ser da série de artigos que Affonso Ávila nos
apresenta na segunda edição ampliada de seu livro O poeta e a consciência crítica. O autor
nos mostra que o poeta, ao atingir uma expressão da realidade histórico-cultural de onde
emerge seu gesto criador, está comprometido, no seu próprio fazer, com uma consciência
crítica que é sobretudo a visão de totalidade de sua cultura.
(...) Affonso Ávila quebra, dessa forma, a incômoda dissociação, usual em toda reflexão
estética, entre o fazer artístico e a crítica desse fazer. Na sua obra, o poeta é chamado a
um compromisso político, a uma consciência de sua realidade cultural, consciência que
emerge do seu gesto criador e o insere numa globalidade pela qual cada um de nós está
procurando responder à sua maneira.
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Índice Onosmático dos Colaboradores
da Coleção Revista Barroco (1 a 19)
Lucia Paoliello
e Moema Quites

AGUIAR, Melânia Silva de. A Poesia de Cláudio Manoel da Costa – O Jogo do Engano. Revista
Barroco 7. p. 71-86.
______. LOPES, Hélio – Cláudio, o Lírico de Nise. Revista barroco 8. p. 89-90.
ALCÂNTARA, Antônio Pedro Gomes de. Aspectos do Espaço Barroco na Arquitetura Civil dos
Séculos XIX e XX. p. 67-70.
ALMEIDA, Lilian Pestre de. Imitação e Criação em Contexto de Dependência. Revista Barroco
15. p. 329-338.
______. Artes Plásticas e Literatura no Período Colonial. Revista Barroco 15. p. 475-480.
ALVES, Cláudio Magalhães. Igreja Matriz de Nossa senhora da Conceição de Catas Altas: Notas
à Margem de um Projeto de Restauração. Revista Barroco 17. p. 221-225.
ALVIN, Sandra P. de Faria e SÁ, Marcos Moraes. As Plantas Octogonais e Curvas no Rio de
Janeiro. Revista Barroco 15. pp. 267-281.
______. A Talha das Igrejas Coloniais do Rio de Janeiro: uma Metodologia de Estudo. Revista
Barroco 17. p. 165-180.
AMARAL, Aracy. A Hispanidade em São Paulo: Da Casa Rural à Capela de santo Antônio.
Revista Barroco 7. p. 21-70.
______. Da Terra : Madeira e Barro como Suporte para Cor e o Ouro. Revista Barroco 12. p. 279-283.
ARTGAS, Juan Benito. Juegos de Barroco desde México. Revista Barroco 18. p. 325-340.
ATHAYDE, M. Maia. Reflexão sobre as Igrejas de Fachada Simétrica em H, com as Torres
Dispostas em Losango. Revista Barroco 15. p.181-187.
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AVERINI, Riccardo. Tropicalidade do Barroco. Revista Barroco 12. p. 327-334.
ÁVILA, Affonso. AZEVEDO FILHO, Leodegário A. de – Anchieta, a Idade Média e o Barroco.
Revista Barroco 1. p. 87-89.
______. O Elemento Lúdico nas Formas do Barroco. Revista Barroco 2. p. 7-18.
______. SACHEVERREL, Sitwell – Southern Baroque Revisited. Revista Barroco 2. p.161 a 162.
______. Uma Encenação Barroca da Morte – As solenes exéquias de Dom João V em São João
del-Rei. Revista Barroco 3. p. 41-47.
______. REIS FILHO, Nestor Goulart – Quadro da Arquitetura no Brasil. Revista Barroco 3. p. 57-58.
______. ALMEIDA, Lúcia Machado de – Passeio a Ouro Preto. Revista Barroco 4. p. 127-128.
______. Barroco: Arte de Consumo. Revista Barroco 4. p. 133-134.
______. Da Linguagem Barroca ao Discurso Reto – Dois sermões na Vila Real do Sabará (com
a reprodução fotografada dos Sermões de Manoela Freire Batalha – 1741 – e Luís Vieira da Silva
– 1784). Revista Barroco 5. p. 65-83.
______. AMARAL, Aracy A. – Abertura de Pesquisa: A Hispano-América na Arte Seiscentista
do Brasil. Revista Barroco 5. p. 137-138.
______. OLIVEIRA, Tarquínio J. B. de – Cartas Chilenas – Fontes textuais. Revista 5. p. 139-140.
______. AGUIAR, Melânia Silva de – O Jogo de Oposições na Poesia de Cláudio Manoel da
Costa. Revista Barroco 6. p. 87-88.
______. Pequena iniciação ao barroco Mineiro. Revista Barroco 7. Páginas 7-14.
______. SALLES, Fritz Teixeira de – Poesia e Protesto em Gregório de Matos. Revista Barroco
7. p. 96-97.
______. Igrejas e Capelas de Sabará (fotos de Maurício Andrés). Revista Barroco 8. p. 21-65.
______. TELLES, Augusto Carlos da Silva – Atlas dos monumentos históricos e artísticos do
Brasil. Revista Barroco 8. p. 92.
______. SALGUEIRO, Heliana Angotti – A Singularidade da Obra de Veiga Valle. Revista
Barroco 13. p. 130-131.
______. Louvação de Uma Sessentenária Viagem. Revista Barroco 13. p. 137-138.
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______. O Teatro em Minas Gerais: Séculos XVIII e XIX. Revista Barroco 9. p. 53-96.
_____. Textos Escolhidos da Revista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
– Arquitetura Civil I – Arquitetura Civil II e Arquitetura Civil III/Mobiliário e Alfaias. Revista
Barroco 10. p. 109-110.
______. Barrocolagens. Revista Barroco 11. p. 47-70.
______. Saudação aos Congressistas. (Congresso do Barroco no Brasil/Arquitetura e Artes
plásticas. Ouro Preto, 3 a 7 de setembro de 1981). Revista Barroco 12. p. 21-22.
______. Festa Barroca: Ideologia e Estrutura. Revista Barroco 14. pp. 71-90.
______. Saudação aos Congressistas. (II Congresso do Barroco no Brasil/Arquitetura e Artes
Plásticas. Ouro Preto, 25 a 29 de setembro de 1989). Revista Barroco 15. p. 13-14.
______. Revista Barroco 16. Org.
______. Gregório e a Circularidade Cultural no Barroco. Revista Barroco 17. p. 273-282.
______. Hélio Gravata em Memória. Hélio Gravata (1910-1994): Memória de Minas. Revista
Barroco 17. p. 307-310.
______. O Território do Barroco no Século XXI. Revista Barroco 18. p. 13-19.
______. Entre o profano e o sagrado: a ala das baianas. Revista Barroco 19. p. 89-119.
ÁVILA, Cristina. Brasília; Lúcio Costa, o Espaço Urbano e as Ressonâncias Barrocas. Revista
Barroco 17. p. 291-297.
______. A Linguagem Escrita e Visual Barroca e suas Ressonâncias na Fantasia Artítica do
Século XXI. Revista Barroco 18. p. 141-170.
______. O Sermão – Imagem falada. Revista Barroco 19. p. 43-70.
______. O passado e o presente – a relação revisitada – tricentenário de Santa Bárbara. Revista
Barroco 19. p. 427- 428.
ÁVILA, Cristina; GOMES, Maria do Carmo Andrade. A Representação Espacial das Minas
Gerais no Século XVIII. Relações entre a Cartografia e a Arte. Revista Barroco 15. p. 441-446.
ÁVILA, Cristina; MARTINS, Geraldo. O Desejo das Origens – 4ª Bienal de Artes do Mercosul.
Revista Barroco 19. p. 419- 421.
______. Bienal de São Paulo – 26ª edição. Revista Barroco 19. p. 423- 426.
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AZEVEDO, Paulo Ormindo de. Alpendres na Arquitetura Religiosa: Revendo as Teorias.
Revista Barroco 12. p. 71-85.
_____. Um “Sacro Monte” no Sertão Baiano. Revista Barroco 12. p. 161-167.
BANDERA, Cesáreo. La Muerte de Clarín y Apuntes sobre la Tragedia Calderoniana. Revista
Barroco 4. p. 57-75.
BARATA, Mário – Igreja da Ordem 3ª da Penitência do Rio de Janeiro. Revista Barroco 8. p. 97.
______. FRANÇA, José Augusto – O Romantismo em Portugal. Estudos de Fatos Socioculturais.
Revista Barroco 9. p. 115-116.
______. FAGIOLLO DELL’ARCO, M. e CARANDINI, S. – L’Effimero Barroco/ Strutture dela
Fesra nell Roma del ‘600. Revista Barroco 11. p. 151-152.
______. Edifici Bolognesi del Cinque-Seicento / Dalla “Racoolta di Alcune Facciate di Palazzi e
Cortili de Piu’Riguardevoli di Bologna”. Revista Barroco 11. p. 155.
______. Aspectos Tardo-Barrocos na Obra de Giuseppe. Antônio Landi, no Pará, e sua Ligação
com a Arquitetura Italiana. Revista Barroco 12. p. 93-98.
BASTOS, Rodrigo Almeida. O decoro e o urbanismo luso-brasileiro na formação da cidade de
Mariana, Minas Gerais, meados do século XVIII. Revista Barroco 19. p. 273-295
BAYÓN, Damián. Reflexiones para a Comprensión del fenômeno Barroco. Revista Barrco 12.
p. 33-38.
______. Carta de Ouro Preto – Inocente (e Incompleto) Comentário sobre el Congresso de
Barroco Brasileño. Revista Barroco 12. p. 341-344.
______. Diferentes Concepciones d ela Decoración em Latinoamérica. Revista Barroco 15. p.
69-72.
BAZIN, Germain. Iconologie Baroque em Europe Centrale. Revista Barroco 8. p. 7-11.
______. A Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil Barroco 12 (Anais do Congresso do Barroco
no Brasil – Arquitetura e Artes Plásticas). Revista Barroco 13. p. 127-128.
______. Le Baroque – Um État de Conscience. Revista Barroco 15. p. 15 a 18.
______. Uma Saudação à Revista BARROCO. Revista Barroco 17. p. 321-323.
BÉHAGUE, Gérard. Música Mineira Colonial à luz de novos manuscritos. Revista Barroco 3.
p. 15-27.
386	BARROCO 20

BITTENCOURT, Maria das Mercês Vasques. Urbanização Colonial: Estudo de um Modelo
Urbano em Sabará. Revista Barroco 12. pp. 243-255.
BLANCHARD, André – Trésor de la Poésie Baroque et Précieuse (1550-1650). Revista Barroco
3. p. 59.
BOHRER, Alex. Um Repertório em Reinvenção. Apropriação e Uso de Fontes Iconográficas aa
Pintura Colonial Mineira. Revista Barroco 19. p. 297-310.
BORIM, Alexandre et al. Festas e religiosidade no cotidiano das Minas Gerais: Um valioso
patrimônio dos distritos de Ouro Preto. Revista Barroco 19. p.359-378.
BOTINEAU, Yves e BUTLER, Yvan – Architecture universelle. Baroque Ibérique. Espagne –
Portugal – Amérique Latine. Revista Barroco 5. p. 141-142.
BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. A pré-história da transdisciplinaridade: a construção do
saber em Alberti e Leonardo. Revista Barroco 19. p. 29-42.
BRENNA, Giovanna Rosso Del. Medieval ou Barroco? Proposta de Leitura do Espaço Urbano
Colonial. Revista Barroco 12. p. 141-145.
BURY, John. Termis Describing Architectural Styles, with Special, Reference to Braizil and
Portugal. Revista Barroco 15. p. 85-98.
BUSTILLO, Carmen. Barroco: un Itinerario Inconcluso? Revista Barroco 18. p. 73- 91.
CALABRESE, Omar. Um’ Etichetta Diversa per Alcuni Oggetti Culturali del Nostro Tempo.
L’Arte del Disordini. Revista Barroco 18. p. 173-187.
CAMINADA, Pedro Manuel Gismondi. Considerações sobre Alguns Aspectos Iconográficos na
Obra de Ataíde. Revista Barroco 12. p. 181-184.
CAMPOS, Adalgisa Arantes. O Triunfo Eucarístico: Hierarquias e Universalidade. Revista
Barroco 15. p. 461-467.
______. Quaresma e Tríduo Sacro nas Minas Setecentistas: Cultura Material E Liturgia. Revista
Barroco 17. p.209-219.
______. A Ideia de Barroco e os Desígnios de uma Nova Mentalidade: a Misericórdia Através
dos Sepultamentos pelo Amor de Deus na Paroquia do Pilar de Vila Rica (1712-1750). Revista
Barroco 18. p. 45-62.
______. Aspectos da Semana Santa através do estudo das Irmandades do Santíssimo Sacramento:
cultura artística e solenidade (Minas Gerais séculos XVII ao XX). Revista Barroco 19. p. 71-88.
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CAMPOS, Haroldo. Barrocolúdio Deleuziano. Revista Barroco 18. p. 65-72.
CANTI, Tilde. O Móvel Barroco no Brasil. Revista Barroco 12. p. 315-316.
CARSALADE, Flávio de Lemos. Interdisciplinaridade da Pesquisa e os Projetos Institucionais
na Área do Barroco. Revista Barroco 18. p. 475-487.
CARVALHO, Abigail Pinto de. Levantamento dos bens culturais de interesse de proteção do
município de Piranga. Revista Barroco 19. p. 429-430.
CARVALHO, Anna Maria Monteiro. Um Programa de Sombra e Água Fresca para o Carioca –
O Passeio Público e o chafariz das Marrecas de Mestre Valentim. Revista Barroco 15. p. 237-250.
______. Real Colégio de Jesus (ou das Artes) da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.
Revista Barroco 17. p. 89-105.
CARVALHO, Benjamin de A. – Igrejas Barrocas de Rio de Janeiro. Revista Barroco 1. p. 92.
CARVALHO, José Antônio. A Arquitetura dos Jesuítas no Espírito Santo: o Colégio e as
Residências. Revista Barroco 12. p. 127-140.
CASTEDO, Leopoldo. El Barroco y su Decoración – De Roma al Mestizaje Americano y a la
Identidad Brasileña. Revista Barroco 17. p. 261-272.
CASTELLO, José Aderaldo – O Movimento Academicista no Brasil – 1641-1820/22. Revista
Barroco 3. p. 61.
CATEL, Pierre Yves. Jardins de Rois – De la Naissance à la Permanence. Revista do Barroco
18. p. 417-438.
CAVALLI, Francesca. A Missão Jesuítica no Japão e a Arte Religiosa. Revista Barroco 12. p.
317-226.
CHARPENTRAT, Pierre. L’Art Baroque. Revista Barroco 1. p.90.
CHIAMPI, Irlemar. As Serpes de Gôngora. (As Reapropriações de Gôngora e a Emergência do
Neobarroco na América Latina). Revista Barroco 18. p. 101-113.
COELHO, Beatriz Ramos de Vasconcellos. O Desenho Subjacente na Pintura de Manoel da
Costa Ataíde. Revista Barroco 17. p. 237-240
COELHO, Machado. A Igreja de Santo Alexandre de Belém do Pará. Revista Barroco 6. p. 97-98.
CONDURU, Roberto. Engenho e Arte: Arquitetura Militar no rio de Janeiro Setecentista.
Revista Barroco 17. p. 115-120.
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COSTA, Lygia Martins. Importância da Capela-Mor da matriz de São João del-Rei. Revista
Barroco 15. p. 423 a 434.
______. O Papel da História da Arre na Defesa dos Bens Móveis e Integrados. Revista Barroco
15. p. 471-473.
______. Da Sacristia do Carmo, Ouro Preto. Revista Barroco 17. p. 205-208.
COY, Suzanna Peters. The Quarrel of the Adone and the Crisis of the Narrative. Revista Barroco
9. p. 97-111.
CROWL JR, Harry Lammott. A Influência da Ópera Italiana na Produção Musical Religiosa
Portuguesa e Brasileira no Século XVIII e nas Primeiras Décadas do Século XIX. Revista Barroco
17. p.127-137.
CURTIS, J. N. B. de. As Torres-Sineiras da Igreja de São Pedro dos Clérigos de Mariana. Revista
Barroco 12. p. 257-258.
D’ASSUMPÇÃO, Lívia Romanelli. Diamantina: uma Formação Urbana Original. Revista
Barroco 17. p. 227-230.
D’LUGO, Marvin. The Heritage of “self-conscious” Form. Revista Barroco 5. p. 85-97.
DANNEMANN, João Carlos Silveira. Coleção de bustos-relicários da antiga Igreja do Colégio
de Jesus de Salvador. Considerações sobre a preservação de 30 esculturas. Revista Barroco 19. p.
311-324.
DAVENPORT, Nancy. European Sources for The Prophets at Congonhas do Campo. Revista
Barroco 7. p. 15-20.
DEL NEGRO, Prof. Carlos – Escultura Ornamental Barroca do Brasil. Revista Barroco 1. p. 94.
DIAS, Fernando Correia. Para uma Sociologia do barroco Mineiro. Revista Barroco 1. p. 63-74.
______. MACHADO, Lourival Gomes – Barroco Mineiro. Revista Barroco 2. p. 163-164.
______. A Redescoberta do Barroco pelo Movimento Modernista. Revista Barroco 4. p. 7-16.
______. Hélio Gravata em Memória. Pesquisador exemplar. Revista Barroco 17. p. 313-314.
DIAS, Pedro. Manuelino e Neomanuelino; O Poder, a Saudade do Poder. Revista Barroco 17.
p. 13-18.
DÍAZ, Marco. La Referencia a la Obra Arquitectónica em la Prosa y la Poesia de la Nueva
Espanã, Siglo XVII. Revista Barroco 12. p. 51-63.
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DONATO, Eugenio. ‘Per selve e boscherecci Labirinti’ : Desire and Narrative Structure in
Ariosto’s Orlando Furioso. Revista Barroco 4. p. 17-34.
DUARTE, Rodrigo. Barroco: Lastros Ideológicos e Antecipações Utópicas. Revista Barroco 18.
p. 31-44.
______. Imagem e escrita no confronto entre ideologia e emancipação. Revista Barroco 19. p.
13-28.
DUPRAT, Régis. Paranaguá: Polêmica Profissional em Pauta, 1746. Revista Barroco 6. p. 37-49.
______. A Polifonia Seiscentista Portuguesa em Minas Gerais o Século XVIII. Revista Barroco
14. p. 41-47.
______. Artes Plásticas e Música no Período Colonial. Revista Barroco 15. p 481.
______. Os Vinte Cinco Anos da Revista BARROCO. Revista Barroco 17. p. 325-326.
ERNESTO, Cruz – As Edificações de Belém. 1783-1911. Revista Barroco 5. p. 143.
FABRIS, Annateresa. Os Barrocos Latino-Americanos. Revista Barroco 11. p. 161-163.
______. Mário de Andrade e o Aleijadinho: o Barroco Visto pelo Expressionismo. Revista
Barroco 12. p. 227-230.
______. O Maneirismo em Quatro aulas de Antal. Revista Barroco 15. pp. 105-109.
FERNANDES, Cybele Vidal Neto. A Talha do Século XIX na Cidade do Rio de Janeiro. Revista
Barroco 15. p. 305-313.
FERRAZ, Eugênio. A Casa dos Contos de Ouro Preto. Revista Barroco 19. p. 351-358.
FLEXOR, Maria Helena Ochi. A pintura de tetos em perspectiva no Portugal de D. João V.
Revista Barroco 19. p. 407-409.
FLEXOR, Maria Helena Ochi. Os Oficiais Mecânicos (Artesãos) de Salvador e São Paulo no
Período Colonial. Revista Barroco 17. p. 139-154.
FRANCO, Maria Ignez Mantovani. O Museu e sua Função Social. Revista Barroco 18. p. 439446.
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO – Atlas dos Monumentos Históricos e Artísticos de Minas
Gerais – Circuito do Diamante. Revista Barroco 10. Páginas 114 a 115. Revista Barroco 10. p.
114-115.
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FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO – Centro de desenvolvimento Urbano – Plano de Conservação,
Valorização e Desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana – Relatório Síntese. Revista Barroco
8. p. 98-99.
FURTADO, Celso. Sete Teses sobre a Cultura Brasileira. Revista Barroco 19. pp. 9-12.
FURTADO, Tancredo – O Aleijadinho e a Medicina. Revista Barroco 3. p. 59.
GASPARINI, Graziano. La Arquitetura Barroca Latino-americana : Uma Persuasiva Retórica
Provincial. Revista Barroco 11. p. 39-46.
GISBERT, Teresa e MESA, José de. Plantas Elipticas y Circulares em el Barroco Andino. Revista
Barroco 12. p. 39-50.
GLANTZ, Margo. Farabeuf. Escritura Barroca y Novela Mexicana. Revista Barroco 3. p. 29-37.
GOMES, Maria do Carmo Andrade. Manifestações Populares do Barroco Mineiro: Os Retábulos
Pintados. Revista Barroco 14. p. 119-133.
GOMES, Paulo Varela. O Regresso à Ordem (e às Ordens) – Aspectos da Cultura Arquitetônica
em Portugal na Época do Padre Inácio da Piedade Vasconcelos (1676-1747). Revista Barroco
15. p. 147-158.
______. Igrejas de Conventos de Freiras na Arquitetura Portuguesa. Revista Barroco 17. p.
69-88.
GONÇALVES, Flávio. Obras do século XVIII na “Torre de Garcia d’Ávila”. Revista Barroco 11.
p. 7-10.
GOULÃO, Maria José. Os Estudos de História da Arte Portuguesa na América Latina. Revista
Barroco 17. p.61-67.
GRANGEIRO, Ciro Domingues. Notas Acerca do Retábulo-Mor da Igreja de N. Sr.ª do Rosário
no Embu. Revista Barroco 15. p. 315-319.
GRAVATÁ, Hélio. Bibliografia sobre Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Revista Barroco
2. p. 37-155.
______. Suplemento à Bibliografia sobre Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Revista
Barroco 3. p. 49-54.
______. Bibliografia Mineiriana – Período Colonial – 1711-1753 (com a reprodução fotografada
do Itinerário Geográfico, de Francisco Tavares de Brito, 1732). Revista Barroco 4. p. 91-118.
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______. Casa dos Contos de Ouro Preto – Bibliografia. Revista Barroco 6. p. 51-69.
______. Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – Conservação e Proteção Oficial (com
a transcrição do Anteprojeto Jair Lins – 1925). Revista Barroco. p. 101-121.
______. Émile Rouède, a Arte Mineira e a Velha Matriz do Curral del-Rei (com reprodução
fotografada das crônicas de Émile Rouède publicadas em le Brésil Republicain – 1894). Revista
Barroco 9. p. 123-126.
______. Iconografia Mineira do Período Colonial. Revista Barroco 13. p. 33-36.
GUERRERO, Gustavo. Límites y Possibilidades de un Discurso NeoBarroco: la Enseñanza de
Sarduy. Revista Barroco 18. p. 93-100.
GUTIERREZ, Angela. A Aventura do Barroco. Revista Barroco 18. p. 9-10.
GUTIÉRREZ, Ramón. La Transición del Barroco al Neoclasicismo em la Cuenca del Plata. La
Obra de José Custódio de Sá y Faría. Revista Barroco 15. p. 49-67.
HATHERLY, Ana. Diante de uma Desconhecida e Fria Azul Piscina. Revista Barroco 18. p.
117- 139.
HECK, Carlos Henrique. Inventário: um Instrumento para a Preservação da Arte Barroca no
Século XXI. Revista Barroco 18. p. 471-474.
HILL, Marcos. A Coluna Salomônica: uma Perspectiva Histórica sobre o Elemento Ornamental.
Revista Barroco 17. p. 231-236.
______. Reflexões sobre a Pintura Ilusionista Parietal no Período Colonial Mineiro. Revista
Barroco 19. p. 257-272.
IGLÉSIAS, Francisco. Saia, Luís – Morada Paulista. Revista Barroco 5. p. 131-132.
______. Frei Cláudio da Conceição, Cronista Oficial (com a reprodução fotografada do Gabinete
Histórico, de Frei Cláudio da Conceição, tomo X, cap. I – 1823). Revista Barroco 6. p. 71-81.
______. MAXWELL, R. Kenneth – Conflictis and Conspiracies : Brazil & Portugal – 1750 -1808.
Revista Barroco 6 . p. 89 -91.
______. PERES, Fernando da Rocha – Memória da Sé. Revista Barroco 7. p. 89-91.
______. ÁVILA, Affonso; GONTIJO, João Marcos e MACHADO, Reinaldo Guedes – Barroco
Mineiro/Glossário de Arquitetura e Ornamentação. Revista Barroco 10. p. 107-108.
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______. VASCONCELLOS, Sylvio de – Vida e Obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.
Revista Barroco 11. p. 145-147.
LANA, Adriano. Conjunto Governador Kubistchek – o simbólico ‘JK’. Utopia de uma sociedade
em constante renovação. Revista Barroco 19. p. 379-402.
LANGE, Francisco Curt. As Danças Coletivas Públicas no Período Colonial Brasileiro e as
danças das Corporações de Ofícios em Minas Gerais. Revista Barroco 1. p. 15-62.
______. O Caso Dominico Zipoli – Uma Retifica histórica – A sua opera Omnia. Revista 5. p.
7-44.
______. Documentação Musical Pernambucana. Revista Barroco 9. p. 7-52.
______. Pesquisas Luso-Brasileiras. Revista Barroco 11. p. 71-142.
LATERZA, Moacyr. Alguns Aspectos da Gárgula Barroca Mineira. Revista Barroco 12. p. 197207.
LEMOS, Carlos. No Brasil, a Coexistência do Maneirismo e do Barroco até o Advento do
Neoclássico Histórico. Revista Barroco 15. p. 251-256.
LIMA, José Arnaldo Coelho de Aguiar. ÁVILA, Affonso & SANTOS, Cristina Ávila – Iniciação
ao Barroco Mineiro. Revista Barroco 13. Página 129. Revista Barroco 13. p.129.
LÓPEZ, Santiago Sebastián. O Programa Iconográfico de Congonhas do Campo: Integração do
Brasil na Espiritualidade da Contrarreforma. Revista Barroco 12. p. 259-269.
______. La Edición Española del “Theatro Moral de la Vida Humana” y su Influencia em las
Artes Plásticas de Brasil y Portugal. Revista Barroco 13. p. 37-51.
LUND, Christopher C. Os Sonetos Filosóficos-Morais de Gregório de Matos Sor Juana Inés de La
Cruz. Revista Barroco 4. p. 77-89.
______. Poesias inéditas de Fr. Antônio das Chagas (1631-1682). Revista Barroco 8. p. 104.
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MELLO JÚNIOR, Donato. Barroquismos do Arquiteto Antônio José Landi em Barcelos, antiga
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MORAES, Rubens Borba de. – Bibliografia Brasileira do Período Colonial. Revista Barroco 2.
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______. Acerca do Órgão da Matriz de Tiradentes. Revista Barroco 14. p. 91-99.
______. Reconstrução do Frontispício da Matriz de Tiradentes: Projeto de Aleijadinho, Execução
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