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Como resultado de las articulaciones del Grupo
de Investigación Arte, Cultura e Sociedade no Mundo 

Ibérico (séculos XVI a XIX) [Diretório CNPq/ PROPESQ-
UFPB], este libro busca traer al público nuevos enfoques 

sobre el Barroco en la América portuguesa, buscando 
resaltar temas de áreas generalmente consideradas 

“periféricas” en este campo, como la costa del actual 
Noreste brasileño o el norte de la antigua Capitanía de 

Minas, con énfasis en Arraial do Tijuco, hoy Diamantina, 
y también en el interior del actual estado de São 

Paulo, tan poco abordado por los expertos, analizando 
variadas cuestiones, como los modelos iconográ icos e 

las in luencias artísticas que circulaban en la colonia.
Organizada por Carla Mary S. Oliveira y André Cabral 
Honor, esta publicación reúne textos de reconocidos 

investigadores, vinculados a universidades públicas e 
instituciones de investigación brasileñas en Paraíba, Río 

Grande del Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahía, Minas 
Gerais , São Paulo y Brasilia.

Universo Barroco Iberoamericano es otro 

producto de la matriz Enredars. Creado para 

gestionar los contactos del CEIBA (Centro 

de Estudios del Barroco Iberoamericano) a 

través de una red. Ésta facilita la difusión de 

la actividad de los centros e investigadores 

asociados. Con ese mismo in se ha generado 

la colección de libros, que pretende 

contribuir a la renovación de los estudios 

del Ibero-barroco.

La matriz Enredars contribuye al conocimien-

to y la difusión del patrimonio cultural ibe-

roamericano, utilizando los medios tecnológi-

cos y de la comunicación oportunos.  Tiene su 

propia producción editorial en la con luencia 

de las diversas líneas de investigación que está 

promoviendo. Son cuatro las colecciones en 

las que se organiza esta cuidada delección de 

textos: Documentos RedAVI, Cuadernos el Aula, 

Universo Barroco Iberoamericano y Visibilia 

PCI.
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Quando se analisa a conformação dos núcleos urbanos fundados 
pelos espanhóis nas Índias Ocidentais durante o período colonial 
fi ca claro o impressionante processo de desenvolvimento de uma 
tipologia regular de cidade: uma tendência de ordenação referente 
ao plano gerador dos assentamentos humanos criados – e algumas 
vezes sobrepostos a antigos aglomerados pré-colombianos – que 
teria sido repetida inúmeras vezes, nas mais diversas regiões do 
vastíssimo território sob o domínio da metrópole peninsular. 
Segundo afi rmaria o Professor Alberto Nicolini1, desde Santo 
Domingo2, o delineamento regular dos núcleos urbanos aspiraria 
a um esquema cada vez mais rigoroso, culminando na realização 
de um modelo que apresentaria uma organização absolutamente 
cartesiana: a cidade projetada de forma quadrangular, com 
quarteirões e plaza mayor quadrados, assim como lotes urbanos 
também quadrangulares – fruto da divisão das quadras em quatro 
solares de idênticas dimensões. 

Indubitavelmente, o desenho elaborado com antecedência 
à implantação do organismo urbano propriamente dito viria 
a ser uma ocasião de enorme gravidade para a defi nição do 
cenário que se estabeleceria na vivência do ambiente citadino – 
já que, como diria o arquiteto italiano Aldo Rossi, em seu livro 
de 1966, L’architettura della città, o plano não seria apenas um 
dos mais efi cientes organismos estruturadores da cidade, mas, 
especialmente, um dos elementos que apresentariam maior 
disposição em permanecer inalterado no futuro desenvolvimento 
urbano3.

Considerando que as mais importantes urbes além-mar já 
teriam sido fundadas e delineadas no decorrer do século XVI, 

1. NICOLINI, Alberto. “La ciudad hispanoamericana, medieval, renascentista y americana”. Atrio -  
Revista de Historia del Arte, n. 10-11, 2005, p. 29.

2. Fundada em 1496 e transladada para o sítio atual em 1502, mais do que a primeira cidade levantada 
pelos conquistadores no Novo Mundo, Santo Domingo é o primeiro assentamento europeu no 
continente recém-descoberto. 

3. ROSSI, Aldo. L’architettura della città. Turim: Città Studi Edizioni, 2006, p. 56.

A Cidade Regular 
Hispano-

Americana



219

O Cenário Barroco na Constituição da Paisagem Urbana na América Ibérica: o Protagonismo da Arquitetura Religiosa - R. E. Baeta

seria possível supor que a traza das cidades coloniais sofreria 
pouca, ou nenhuma transformação, no período que coincidiria 
com a eclosão do espírito barroco. Por outro lado, mesmo os 
novos assentamentos criados nas próximas centúrias, assim como 
aqueles núcleos urbanos que, nos seiscentos e nos setecentos, por 
diversos motivos – invasões, enchentes, terremotos –, sofreriam 
traslados e seriam refundados, quase sempre apresentariam uma 
estrutura urbanística e um design derivados da prática consolidada 
no primeiro grande século de colonização. Mais do que isso, estas 
cidades seriam projetadas ainda seguindo os procedimentos 
consagrados no século XVI, não oferecendo, praticamente, 
nenhuma inovação enquanto experiência urbanística. Ou seja, 
em relação ao modelo regular dos núcleos hispano-americanos 
– referente à tradição da urbanística ordenadora praticada nas 
Índias Ocidentais, herdeira de diversas experiências teóricas 
e práticas ligadas ao mundo clássico, à Idade Média e à cultura 
do Renascimento –, todos os mais signifi cativos parâmetros de 
assentamento urbano já estariam defi nidos antes da irrupção da 
estética barroca.

Artifícios dramáticos, como as grandes e ininterruptas 
avenidas retilíneas; os epidérmicos cenários teatrais das praças 
reais e das vias de arquitetura contínua e uniforme; os longos e 
marcados eixos perspectivos que, geralmente, apresentariam 
um determinado point de vue assinalado por um poderoso 
monumento escultórico ou arquitetônico; os tridentes e os 
poliviuns que, comumente, se encontrariam em um ponto nodal 
distinguido pela presença de uma fonte, de um obelisco, de 
uma estátua do governante, de um símbolo religioso, sempre 
levantados no setor mais proeminente de uma monumental 
praça que acolheria o leque de vias; nenhum destes mecanismos 
urbanísticos de sedução e de direção das massas fi guraria nos 
assentamentos coloniais durante o século XVI.
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É verdade que a organização do sistema viário dos 
assentamentos conformados por uma grelha contínua que 
poderia ser estendida ad infi nitum acabaria gerando longas vias 
retilíneas. Todavia, a ausência de uma hierarquia dimensional 
entre os inúmeros eixos que se cruzariam em ângulos retos, já 
que as ruas possuiriam sempre a mesma largura, eliminaria o 
destaque essencial que, nas cidades europeias, as vastas avenidas 
abertas no período barroco absorveriam. Na mesma direção, 
o baixo gabarito das edifi cações civis, aliado à parca ocupação 
dos quarteirões e das testadas dos imensos solares, testadas nas 
quais seriam deixadas, no alinhamento das vias, amplas áreas 
desocupadas – vazias, ou fechadas por simples muros –, todos 
estes fatores, coligados à largura sempre signifi cativa das ruas 
e à constante interrupção dos eixos viários pelos inevitáveis 
cruzamentos que se sucederiam em um obsessivo ritmo regular, 
contribuiriam para inibir o impulso necessário àquele fl uxo 
perspectivo tão peculiar nas artérias rasgadas no período barroco.

Como consequência, na América espanhola, a racional e 
burocrática cidade quinhentista atuaria, paradoxalmente, contra 
o Barroco. Mais ainda; atuaria, frequentemente, em oposição a 
qualquer busca de expressão vinculada à constituição estética e 
paisagística do ambiente urbano tridimensional. Logo, muitas 
das iniciativas seiscentistas e setecentistas voltadas ao universo 
da urbanística – assim como grande parte das ações ligadas aos 
domínios da arquitetura e que tocariam a paisagem urbana –, 
quando versadas na aplicação para o espaço urbano da poética 
barroca, operariam em forte confronto e oposição ao modelo de 
cidade regular consolidado no século XVI.

Contudo, ao se comparar as cidades confi guradas como um 
perfeito e imaculado tabuleiro de damas, com os assentamentos 
virreinales delineados a partir de diagramas viários menos 
rígidos, seria possível constatar que os últimos, indubitavelmente, 
aceitariam melhor as intervenções que atuariam contra a 
quadrícula; consequentemente, estariam mais bem preparados 
para se transformarem em cenográfi cas cidades barrocas. 

Para a cidade em forma de grelha, pequenas concessões à 
severidade da malha ortogonal, cujas ruas, praças e quarteirões 
contariam, usualmente, com as mesmas dimensões, poderiam ser 
sufi cientes para suscitar expedientes que auxiliassem a aparição 
de acontecimentos dramáticos pontuados na paisagem urbana, 
eventos que atuariam em prol da constituição de um cenário de 
alto teor barroco. Uma rua contígua à plaza mayor, aberta com 
uma largura ligeiramente superior às das outras vias, poderia 
transformar-se em um evento de enorme destaque no seio da 
cidade: com o tempo e com a nova distribuição fundiária dos 

Contra a 
Quadrícula:

a Configuração 
Dramática da 

Cidade Hispano-
Americana no 

Período Barroco
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solares, a antiga via poderia acolher, prontamente, uma sequência 
ininterrupta de imponentes casarões e de palácios institucionais 
dos dois lados de cada segmento de rua, tornando-se a poderosa 
e monumental avenida senhorial do núcleo urbano, assim como 
seu mais importante eixo de circulação – processo automático que 
favoreceria a confi guração hierárquica da cidade e que revelaria os 
objetivos da coroa espanhola de expressar, no ambiente urbano, a 
retórica e a persuasão barrocas.

Na mesma direção, os núcleos urbanos que possuiriam 
geneticamente um traçado mais fl exível, mesmo seguindo 
a tradição viária da grelha, aceitariam mais naturalmente o 
aparecimento de frontarias e portadas de templos, conventos e 
palácios que atravancariam as ruas originalmente diretas, gerando 
– na conclusão em profundidade do eixo – aquele desejado 
encerramento perspectivo característico da urbanística barroca. 
No que se refere, especifi camente, à arquitetura religiosa, sabe-
se que muitos complexos arquitetônicos alcançariam dimensões 
colossais ainda no século XVI, chegando a cobrir, no âmago das 
cidades, uma área equivalente a duas ou mais quadras do núcleo 
urbano regular, invadindo diversos segmentos das longas ruas, 
que até então fi gurariam diretas e contínuas. Em consequência, 
a grande extensão de terra utilizada para o assentamento de 
certas catedrais, assim como o imenso espaço destinado às 
cercas de determinados conventos e monastérios, acabariam, 
inevitavelmente, provocando singulares enquadramentos 
perspectivos que despontariam na fi nalização de algumas vias, 
eixos que, segundo o plano original, deveriam se estender 
ininterruptamente até os limites da mancha urbana edifi cada, 
mas que agora seriam detidos ao atingirem perpendicularmente 
os imensos conjuntos religiosos. Seriam situações de alto teor 
cenográfi co em que o ponto de fuga fi caria emoldurado por 
uma trabalhada portada barroca, pela presença de altas torres 
e campanários, ou mesmo pelo aparecimento de um elaborado 
frontispício, efusivamente ornamentado.

Como exemplo, a confi guração mais fl exível do traçado 
urbano da cidade de Morelia, no México4, possibilitaria a 
construção de múltiplos expedientes caros à urbanística barroca: 
a presença de um eixo dominante que deveria cruzar a cidade 
– a Calle Real; encaminhamentos perspectivos direcionados 
em profundidade a específi cos points de vues, emoldurados por 
fachadas ou portadas de igrejas; a distribuição radial de vias e 
equipamentos que aconteceria no limite oriental da imponente 
Calle Real – o leque no qual passaria o aqueduto da cidade; a 
abertura de um passeio arborizado, retilíneo e perspectivo, 
direcionado a uma importante estrutura religiosa – a Calzada de 
Guadalupe (Fig. 1).

4. Núcleo urbano fundado em 1541 com o nome de Valladolid de Michoacán.

O Cenário Barroco na Constituição da Paisagem Urbana na América Ibérica: o Protagonismo da Arquitetura Religiosa - R. E. Baeta
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Paradoxalmente, a rígida e monótona trama viária da maioria das 
cidades hispano-americanas serviria para destacar, por oposição 
“fi gura-fundo”, expressivos acontecimentos arquitetônicos que 
seriam levantados nos domínios dos assentamentos coloniais – a 
contaminação do seu ambiente estéril por eventos profundamente 
cativantes gerados pela infl uência que a arquitetura (especialmente 
a de cunho religioso) exerceria nas imagens capturadas no seio da 
cidade, “costuradas” na dimensão espaço-temporal da apreensão 
do espaço urbano.

E assim, a engessada estrutura viária preexistente acabaria 
favorecendo a busca por expressões arquitetônicas que pudessem 
destacar os edifícios religiosos na extensa e repetitiva superfície da 
grelha – e aqui entraria uma das maiores contribuições barrocas 
à conformação da paisagem urbana transfi gurada nos séculos 
XVII e XVIII.  Os edifícios e, consequentemente, a cidade, seriam 
acentuados por torres e cúpulas – muitas remanescentes do 
século XVI, outras remodeladas ou construídas segundo a poética 
do Barroco. Os campanários, em congruência com as calotas 
onduladas hemisféricas que se sucederiam nos fechamentos das 
coberturas, apontariam como essenciais contrapontos verticais 
frente à reinante superfície horizontal e monótona das quadras 
que se sucederiam na tradicional cidade regular. Além do mais, 
os contornos exteriores das construções, formados, para além das 
torres e cúpulas, pelas terminações superiores dos frontispícios 
e das fachadas laterais dos templos, provocariam a valorização 
das silhuetas como componentes arquitetônicos dramáticos que 
despertariam a atenção do espectador (Fig. 2).

Mas, sem dúvida, os maiores recursos dramáticos 
justapostos às igrejas, infl uenciando diretamente a paisagem 
urbana de algumas cidades coloniais, seria a decoração efusiva 
aplicada nas suas superfícies externas: adornos lançados nos 
arremates das torres, nas portadas, mas principalmente nos 
núcleos centrais dos frontispícios – produzindo o recurso 
primordial das fachadas-retábulo.

Muitas das elevações principais e laterais das capelas, 
igrejas e catedrais, evoluiriam para a condição superior de 
armações cenográfi cas que acomodariam legítimos retábulos a 
céu aberto: mais do que portadas ornamentadas que anunciariam 
o acesso longitudinal ou transversal ao templo, as fachadas-
retábulos se confi gurariam como complexos frontispícios que 
se apresentariam como altares espalhados pela cidade, levando 

Fig. 1. Sequência de imagens da Cidade de Morelia, no México. Acima: panorama perspectivo da Calle Real, com destaque para 
a Catedral e para a torre e a cúpula do Templo de las Monjas. Próximas figuras: fugas perspectivas direcionadas a edifícios 
religiosos: a Catedral; a Igreja de San José; fachada principal da Igreja do Convento de San Agustin; fachada lateral da Igreja de 
San Agustín; fachada lateral da Igreja de San José; fachada barroca do Templo de las Rosas. Abaixo, duas últimas imagens: ao 
final da Calle Real se Inicia a alameda que segue em direção ao Santuário de Guadalupe, com o aqueduto passando ao lado – 
conhecida como Calzada de Fray Antonio de San Miguel, ou Calzada de Guadalupe.
Fonte: fotos de Rodrigo Espinha Baeta, 2009.
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os átrios, as praças e as ruas, que se disporiam à frente, a se 
comportarem como projeções exteriores das naves internas das 
igrejas.

Mais que um poderoso artifício da cenografi a urbana 
barroca, as fachadas-retábulo promoveriam uma aproximação 
entre as soluções quinhentistas, preparadas para auxiliar a 
conversão e a catequese dos indígenas nas zonas rurais, e o 
papel que as capitais e os centros regionais deveriam assumir 
como ambientes propagadores da fé. Ou seja, voltadas para os 
núcleos como altares distribuídos pelas ruas e praças – retábulos 
“derramados” nos espaços abertos onde circulariam a grande 
massa dos indivíduos –, expressariam a necessidade barroca de 
sacralizar o espaço urbano, transformando as cidades coloniais 
em grandes teatros da expressão católica e da intensa propaganda 
religiosa (Fig. 3).

Fig. 3. Primeiras quatro figuras: fachadas-retábulo de igrejas barrocas no centro histórico da cidade de Lima, Peru – Igreja de La 
Merced; detalhe do frontispício de La Merced; San Agustín; San Francisco. Fonte: fotos de Rodrigo Espinha Baeta, 2015. Abaixo: 

Fachada-retábulo da Igreja do Santuário de Ocotlán, em Tlaxcala, México. Fonte: foto de Rodrigo Espinha Baeta, 2013.

Fig. 2. Detalhe da vista panorâmica da Cidade do México – confeccionada por Casimiro Castro em meados do século XIX, feita a partir 
de um balão aerostático. Vislumbra-se a imensa Catedral assentada no colossal vazio da Plaza de Armas (El Zócalo), assim como 
a grande quantidade de igrejas, com suas torres e cúpulas despontando como “figuras” no “fundo” regular da massa edificada na 
grelha ortogonal. Fonte: foto de Rodrigo Espinha Baeta, 2009, a partir de estofado de uma poltrona oitocentista pertencente ao acervo 
do Museo de la Ciudad de México.
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A paisagem urbana no Brasil colonial revelaria seu caráter 
artístico pelo cenário que seria oferecido ao espectador e não 
pela estrutura bidimensional do plano, quase sempre de caráter 
espontâneo ou bastante irregular; e este espetáculo seria absorvido 
através da interação entre todos os fatores que comporiam os 
panoramas emanados na imagem da cidade: a paisagem natural, 
o traçado, mas principalmente o intercâmbio destes elementos 
com a arquitetura.

Da mesma forma que nas cidades regulares hispano-
americanas, os eventos monumentais surgiriam para dar forma 
e expressão ao núcleo urbano; a arquitetura ordinária, por sua 
vez, promoveria uma amarração entre os grandes episódios 
dramáticos dispersos. Deste modo, poderiam até existir núcleos 
urbanos que não teriam sofrido nenhuma modifi cação em sua 
estrutura viária, nenhum plano urbanístico de modernização 
– como aconteceria com a grande maioria dos assentamentos 
coloniais brasileiros –, mas que teriam passado por verdadeiras 
renovações artísticas, irrompendo como representantes legítimos 
das manifestações barrocas. Isto porque, um dos grandes fatores 
de apelo persuasivo para a cidade seria o inevitável processo 
de interconexão da arquitetura com o organismo urbano. E a 
grande maioria dos acontecimentos cenográfi cos de tonalidade 
dramática dispersos pelos assentamentos luso-brasileiros estaria 
também vinculada à massiva presença da arquitetura religiosa.

As igrejas, conventos, mosteiros e colégios assumiriam, na 
paisagem da primeira capital brasileira, um papel proeminente, 
não ameaçado nem mesmo pelos mais importantes edifícios e 
espaços do poder ofi cial português. Sobre o traçado semirregular 
proposto por Luís Dias, bem como acima do tecido urbano 
derivado de sua rápida ampliação na direção norte, muito em 
função da inadequabilidade do sistema viário à topografi a local – 
o que geraria desníveis abruptos e sucessivos no encaminhamento 
das vias, praças e largos –, as igrejas apareceriam gradativamente, 
no decorrer dos séculos XVII, XVIII e XIX, como acontecimentos 
prioritários na composição visibilística do espaço.

A condição topográfi ca difícil e particular que o núcleo 
urbano proporcionava acabaria favorecendo, quanto à localização 
dos templos, a busca de assentamentos acomodados à sua melhor 
exposição: nas partes mais elevadas, na altura das encostas, 
cumeeiras ou de outeiros, encravados na falha geológica e voltados 
para a Baía de Todos os Santos ou para o núcleo denso da Cidade 
Alta; mas também na Cidade Baixa, de frente para o viajante que 
desembarcava, assim como nos desníveis que se desenhavam 
com a expansão urbana e a derrubada das muralhas. Seria difícil, 
para o espectador que transitava pela cidade até fi nais do século 

Arquitetura 
Religiosa e 

seu Papel na 
Construção da 

Paisagem Urbana 
Barroca no Brasil 

Colonial

Arquitetura 
Religiosa e a 

Paisagem Urbana 
Colonial:

o Caso de Salvador



227

XIX, não se deparar, a cada passo, com exuberantes organismos 
religiosos quando percorria o espaço urbano – e não só o núcleo 
central, mas também nos caminhos que ligavam a Barra à cidade, 
no percurso que unia a Cidade Baixa ao Bonfi m, etc.

A Igreja em Salvador assumiria, portanto, o papel de 
protagonista das ações teatrais do Barroco, conectando as diversas 
partes da cidade com suas altas torres e frontões sempre visíveis, 
assim como promovendo as mais signifi cativas experiências 
cenográfi cas através da expectativa, da tensão, do suspense, da 
surpresa. A imagem urbana fi caria submetida à ebriedade barroca 
oferecida pelas estruturas religiosas – aliás, como era comum nos 
núcleos urbanos luso-brasileiros, fossem estes arraiais, freguesias, 
vilas ou cidades.

Assim, o conjunto urbano mais monumental da cidade 
de Salvador não era o da administração pública, mas aquele 
que acolhia as duas principais instituições religiosas da capital: 
os poderosos espaços justapostos que se abriam para a igreja e 
o colégio jesuíticos e para a igreja e o convento franciscanos. A 
Igreja dos Jesuítas oferecia um generoso adro que viria a ser uma 
das grandes praças da cidade – o Terreiro de Jesus; a este ambiente 
iria se justapor, pouco mais tarde, no lado oposto, o Pátio de São 
Francisco, espaço de forte direcionamento longitudinal, com um 
imponente cruzeiro ao centro e igreja ao fundo, como era usual 
nos edifícios da Ordem no Nordeste.

Os dois grandes templos seiscentistas, de características 
maneiristas e com seus adros interpenetrantes, entram em grave 
confronto, um em frente ao outro, revelando um claro desafi o de 
poder: a praça jesuítica tornar-se-ia mais monumental ainda com 
a presença, a partir do século XVIII, de outras duas importantes 
igrejas – a Ordem Terceira de São Domingos, assentada em 
frente à estrutura jesuítica, e a Capela de São Pedro dos Clérigos, 
levantada na face norte da praça –, estruturas religiosas que 
dividem espaço e majestade com a atual Catedral de Salvador; 
por outro lado, a Igreja da Ordem Primeira de São Francisco, 
com suas altas torres e rígida fachada, destacar-se-ia, juntamente 
com o cruzeiro levantado no século XVIII, como ponto de fuga 
do direcionamento perspectivo formado pelo conjunto dos altos 
sobrados agregados que conformavam seu largo.

Esta eloquente imagem barroca, tomada do enquadramento 
perspéctico do frontispício franciscano, estaria, a princípio, 
em confl ito com o caráter pouco expressivo da frontaria do 
grande templo. A princípio, porque a sobriedade da imponente 
fachada maneirista esconde um interior dourado, talha reluzente 
que rompe a dureza do espaço arquitetônico ortogonal. Neste 
ambiente hipnótico, os altares, retábulos, lustres, painéis, forros, 
abóbadas de madeira – elementos decorativos agregados, 
profusamente ornamentados e cobertos de ouro – eliminam 
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a possibilidade de identifi cação dos contornos arquitetônicos 
rígidos da estrutura tipológica do “coração” do edifício, forma 
arquitetônica defi nida pela presença de uma nave principal e 
duas laterais, arco do cruzeiro, capela-mor, transeptos, púlpitos, 
tribunas e coro ao fundo. Na verdade, ao adentrar o edifício o 
que se absorve é o refl exo dourado das superfícies e espaços 
chamejantes que invadem todos os contornos da cavidade interna 
– organismos cintilantes em absoluta sintonia com os painéis de 
azulejaria portuguesa dispostos nos dois lados da capela-mor, 
mas em grave contraste com as complexas balaustradas negras 
espalhadas regularmente pela nave. Tudo dramatizado pela 
presença escassa da luz que entra indiretamente pelas tribunas, 
pelo coro e pelos óculos dos dois transeptos – neste último 
caso, aberturas que literalmente perfuram os imensos retábulos 
joaninos. Teatro puro, reforçado pela impossibilidade de se 
perceber o interior sagrado do edifício a partir de uma leitura 
isolada dos elementos decorativos, arquitetônicos e luminosos 
que se invadem mutuamente.

Entretanto, não é viável a compreensão da exaltação 
cenográfi ca exposta no interior da Igreja da Ordem Primeira 
de São Francisco desconsiderando o caráter que guarda seu 
tratamento exterior. A partir do momento em que é promovida 
a aparição inesperada de um ambiente reluzente impressionante, 
a experiência da descoberta da ebriedade barroca deste evento 
dramático se torna imensamente mais expressiva e teatral em 
função da surpresa assumida no contraste entre a forma dura 
e deselegante da fachada e o espaço animado do interior – 
além de confi rmar que a nave da igreja, como espaço aberto à 
comunidade, também participa da confi guração do ambiente 
urbano. Ou seja, o interior de São Francisco também se coloca 
como um acontecimento ligado à apreensão dramática barroca 
da cidade de Salvador.

Regressando para o espaço externo da igreja conventual 
e para as vistas captadas do Pátio – que neste momento, 
inusitadamente, irão emoldurar, em forte direcionamento 
perspectivo, a fachada da igreja da ordem rival dos jesuítas 
–, outro evento, também ligado ao processo de geração de 
acontecimentos cenográfi cos surpreendentes, desponta: ao se 
voltar novamente para a fachada da Ordem Primeira, uma quinta 
igreja é exposta ao passante no conjunto urbano formado pelas 
estruturas jesuíticas e franciscanas: a Capela da Ordem Terceira 
de São Francisco de Assis. A construção aparece agregada à sua 
homônima, recuada em relação a ela, e sem a presença de torres. A 
posição submissa e pouco perceptível da capela dos leigos poderia 
revelar uma condição desfavorável na apreensão dramática do 
edifício não fosse a estratégia utilizada por Gabriel Ribeiro, seu 
construtor:  a imagem da impressionante fachada-retablo em 



229

Fig. 4. Sequência de imagens do Terreiro de Jesus e do Largo de São Francisco. Salvador, Bahia, Brasil. Acima: panorama do terreiro 
jesuíta e do largo franciscano, com destaque para a Igreja de São Pedro dos Clérigos, a Ordem Terceira de São Domingos e a Ordem 
Primeira de São Francisco. Ao meio, à esquerda: Terreiro de Jesus e a antiga Igreja dos Jesuítas, atual Catedral Basílica. Ao meio, à 
direita: Largo de São Francisco, com a Igreja da Ordem Primeira ao fundo. Abaixo, à esquerda: interior da Igreja da Ordem Primeira 
de São Francisco. Abaixo, ao meio: descoberta da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco na abertura da Rua Inácio Accioly. 
Abaixo, à direita: fachada churrigueresca da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Fonte: fotos de Rodrigo Espinha Baeta, 2006.
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estilo churrigueresco – talvez único caso no Brasil colonial de 
um tratamento de frontispício vinculado a um padrão estético 
hispânico – aparece de forma inesperada em uma pequena fresta 
aberta à esquerda, entre o adro e a via que sai adjacente.

Quanto mais o transeunte se aproxima, mais é descortinado 
o escorço que expõe a fachada ornamentada, toda esculpida em 
cantaria de arenito. É como se, de repente, fosse exigida a expulsão, 
para o exterior, dos artifícios que comandavam o tratamento 
hipnótico do espaço interno da igreja principal; como se a força 
expressiva e espiritual da nave da Igreja da Ordem Primeira 
alcançasse, inesperadamente, o ambiente citadino pela Capela da 
Irmandade da Ordem Terceira de São Francisco (Fig. 4).

Voltando ao Terreiro de Jesus, mais eventos barrocos, 
felizmente preservados, contribuirão para a costura que defi ne 
a ebriedade dramática do núcleo histórico de Salvador. Estes 
episódios cenográfi cos estarão sempre ligados à presença de 
outros inúmeros organismos religiosos que se expõem nos 
percursos que, partindo do adro do colégio jesuítico ou do pátio 
franciscano, buscam o Largo do Pelourinho. O largo é hoje 
um dos espaços públicos mais proeminentes da área: ambiente 
confi gurado após a derrubada, em 1780, do acesso norte à cidade 
– a Porta de Santa Catarina, também conhecida como Portas do 
Carmo – e onde, mais tarde, seria transposto o Pelourinho.

Os dois eixos viários que atingem o largo para quem desce 
do terreiro e do pátio franciscano vão oferecer experiências 
inusitadas de descoberta do espaço fechado e afunilado da praça. 
Socorro Targino Martinez descreve, poeticamente, parte do 
percurso assumido ao se descer a Rua Alfredo de Brito, antiga 
Rua do Carmo:

Nenhuma perspectiva, entretanto, é similar à descida para 
alcançar o Pelourinho, saindo-se do Terreiro pela antiga Rua 
do Carmo, ao norte. O caminho tem o contraste do verde, que 
se projeta da primitiva roça do Colégio dos Jesuítas, depois 
Faculdade de Medicina. [...] Cimalhas, beirais, sacadas e janelas 
organizam linhas que o traçado deturpa para a percepção das 
formas sempre inesperadas. Do alto, continua-se a descer. E, 
repentinamente, a surpresa é maior. Como barcos ancorados 
em mar negro de redondas pedras, ei-las brilhantes – as torres 
da Capela do Rosário dos Pretos. Tocadas por amarelos que 
Van Gogh não viu, mas pintou. Retorcidas. Dominadoras. A 
aproximação é mais surpreendente.5

Portanto, esta aproximação vai oferecer as visões 
inesperadas da Igreja de Nossa Senhora do Rosário literalmente 
se erguendo do solo: o caminho em direção à praça revela, 

5. MARTINEZ, Socorro Targino. Bahia: Signos da Fé. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado; 
Bustamante Editores, 1997, p. 96.
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sequencialmente, as ricas imagens da fuga capturada por quem 
busca o Largo do Pelourinho, panoramas que vão-se defi nindo, 
gradativamente, pela aparição sucessiva da estrutura do edifício 
da Irmandade dos Negros – primeiro só as torres; depois a 
visão do frontão; fi nalmente é desvelado, lentamente, o corpo 
do frontispício. Esta percepção não está ligada a um suposto 
uso do artifício perspectivo comum à urbanística barroca, já 
que não seria possível prever, em projeção horizontal, o efeito 
conseguido. O evento é derivado da topografi a irregular onde foi 
assentada a via, pois o logradouro começa em declive suave e, 
subitamente, adquire uma descida acentuada nas proximidades 
do largo. Também não foi previsto, na vivência dramática deste 
percurso, o enquadramento frontal da construção. Esta acaba 
se expondo enviesada, imagem que só favorece a assimilação da 
rica volumetria parcialmente interrompida – particularmente as 
torres, aproximadas pela perspectiva, e a cadência rítmica das 
marcações clássicas e da decoração rococó do frontispício.

Quando se alcança o poderoso anfi teatro que confi gura o 
Largo do Pelourinho, outra imagem surpreendente desponta: a 
uma distância panorâmica, no alto do Monte Carmelo, aparecem, 
agregadas, as Igrejas da Ordem Primeira e da Ordem Terceira 
de Nossa Senhora do Carmo, templos voltados para o mesmo 
lado que a Capela do Rosário: a primeira à frente, com a sua 
torre única, e a segunda recuada, vista em primeiro plano, com 
duas altas torres apontando para o céu azul. Assim, é aberto um 
panorama onde três templos – cinco campanários – apontam.

Curioso é que, se o trajeto escolhido para chegar ao 
largo a partir do Terreiro de Jesus é outro, prevendo a descida 
pela Rua Gregório de Matos, a ação cenográfi ca se desenvolve 
de forma completamente distinta. Poucos quarteirões antes de 
alcançar o Pelourinho, outra igreja, a do Santíssimo Sacramento 
da Rua do Passo, se revela ao passante. Seu enquadramento 
perspectivo se torna gradativamente mais intenso até o fruidor 
novamente saborear o sentimento do afunilamento espacial 
exalado na chegada da praça. Neste instante, a Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário surge novamente, contudo, confrontando-
se com a imagem panorâmica do frontão e das torres da Capela 
do Passo, que são vistos no morro distante, voltados para o lado 
oposto. O estrangulamento da descida do largo não desvela 
mais o conjunto do Carmo, somente as Capelas do Passo e do 
Rosário. Dois percursos que promovem a descoberta da mesma 
praça, porém partindo de construções cenográfi cas totalmente 
distintas. Se o transeunte se desloca, na parte alta do largo, de um 
lado para o outro, aos poucos a Igreja do Santíssimo Sacramento 
se vai desvanecendo e reaparece a imagem distante do conjunto 
carmelita. Apenas em um breve instante, mais ou menos no ponto 
médio do pequeno deslocamento, é possível capturar a imagem 
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da Igreja do Passo conjugada com a vista do Rosário e com o 
panorama da torre da Ordem Primeira e da Ordem Terceira do 
Carmo.

Chegando à parte baixa do largo, após passar pela fachada 
elegante do Rosário, pode-se galgar a Ladeira do Carmo. Em 
diversos instantes deste percurso, as torres da Ordem Terceira 
apontam “aqui e ali”, vencendo o conjunto de sobrados gregários 
que marcam o corredor sinuoso da ladeira. Da Igreja do Passo, 
logo já não se guardará nenhuma imagem. Contudo, mais uma 
vez, se abre um panorama dramático inesperado: no meio da 
subida, à esquerda, perfurando a fi leira de casas, uma monumental 
escadaria que liga a Ladeira do Carmo à Rua do Passo jorra à 
frente do transeunte – enquadrando perspectivamente a Capela 
do Santíssimo Sacramento. A escadaria foi aberta para funcionar 
como via pública, mas se apresenta como um adro de forte apelo 
teatral para a igreja: mais um poderoso anfi teatro urbano que, 
desta vez, nasce da Capela do Passo, se espraiando para a via 
sinuosa que busca o alto do morro. Mais um pouco se alcança 
o alto da ladeira do Monte Carmelo onde é oferecida a imagem 
desafogada do conjunto carmelita conformado pelas Igrejas da 
Ordem Primeira e da Ordem Terceira, mas também pela estrutura 
conventual que se estende para norte com a Via do Carmo.

Contudo, o largo onde se apresenta a cenográfi ca trama 
que envolve o complexo do Carmo não encerra o drama barroco 
que expõe a paisagem dramática da Salvador colonial. Tantos 
outros eventos também contribuiriam ou, ainda hoje, colaboram 
para este processo, quase sempre pontuadas pelos organismos 
religiosos. (Fig. 5)

Os problemas que envolvem a atribuição de um caráter barroco 
aos assentamentos fundados pelos portugueses nas regiões 
mineradoras alcançariam soluções completamente diversas do 
caso soteropolitano – e muito mais diversas que as experiências 
hispano-americanas. Por isso, seria interessante investigar a 
situação extrema de Vila Rica, a antiga capital das Minas Gerais, 
atual cidade de Ouro Preto, como uma forma de conquistar um 
juízo, mesmo que superfi cial, sobre as possibilidades de ter-se 
constituído verdadeiras experiências barrocas para o espectador 
que vivenciasse alguns núcleos urbanos de formação espontânea 
devido à presença marcante da arquitetura religiosa.

Em Ouro Preto, o meio físico em que a cidade se assentaria 
defi niria, irremediavelmente, as fronteiras visuais e simbólicas 

Fig. 5. Acima e ao meio: Largo do Pelourinho em dois panoramas, com destaque para Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 
e para a alternância das visadas distantes das Igrejas das Ordens Primeira e Terceira do Carmo e, do outro lado, da Igreja do Passo. 

As outras imagens revelam a trama capturada ao descer para o Largo do Pelourinho e subir a Ladeira do Carmo –, situação que 
coloca a Igreja do Passo em destaque. Salvador, Bahia, Brasil.

Fonte: fotos de Rodrigo Espinha Baeta, 2016.
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que encerrariam a apreciação do espaço urbano. Na realidade, 
a natureza ciclópica característica do lugar se concentraria em 
uma área muito reduzida; assim, em função da proximidade com 
que interagiria a parte edifi cada com os acidentes geográfi cos, 
o núcleo urbano fi caria contido entre as serras e os morros 
que se elevariam por toda parte, dando a nítida impressão de 
que o espaço estaria comprimido entre poderosas barreiras. E 
é verdade, pois a cidade nunca venceria as fronteiras da Serra 
de Ouro Preto e dos Morros do Curral, do Alto da Cruz e do 
Cruzeiro. Porém, dentro destes limites que o relevo imporia ao 
núcleo urbano, as colinas, montanhas e serras da antiga capital 
das Minas promoveriam uma variedade realmente inusitada de 
cenários naturais, sendo esta diversidade plenamente absorvida 
dentro do aglomerado urbano. Ou seja, além de moldura e limite 
visual, a montanha enriqueceria a gama infi ndável de cenas das 
mais diversas qualidades que despontariam no circuito fechado 
das vias mais importantes da cidade.

Contudo, antes de estar à frente das cenas monumentais 
que se desenvolveriam em volta dos caminhos que cortariam 
Ouro Preto, o transeunte se depararia com uma série de 
panoramas que antecipariam o persuasivo jogo de imagens que 
iria se abrindo aos olhos ao penetrar na cidade. Estas imagens 
não seriam capturadas apenas nos acessos ao núcleo urbano e 
nas elevações que acolheriam a cidade, mas também nos próprios 
caminhos internos, já que as constantes ladeiras da antiga Vila 
Rica permitiriam, na sua ação de descida, a abertura de diversas 
paisagens atraentes. O mais interessante é que estes panoramas 
fariam uma apresentação prévia dos principais personagens 
do drama encenado no âmago da Ouro Preto barroca: os 
monumentos religiosos já se mostrariam em situações de alto 
teor cenográfi co nas vistas abertas nas estradas que passariam 
nos arredores da cidade. Seria o primeiro ato da peça barroca 
que irromperia na antiga Vila Rica: a posição destes edifícios 
no cume dos morros, com a moldura verde das serras atrás e a 
grande luminosidade do céu de Ouro Preto, ao fundo, ofereceria 
muitas das imagens mais dramáticas. É como se o morro 
funcionasse como o suporte, como a peanha onde se colocaria 
a imagem sagrada composta pela igreja com as suas altas torres. 
Por outro lado, as montanhas verdes dispostas por detrás dos 
monumentos religiosos assumiriam um contraste exuberante 
com a verticalidade das torres e com as paredes brancas caiadas 
que envolveriam o templo – contraste enfatizado pela suavidade 
dos contornos orográfi cos, característica comum ao relevo das 
Minas Gerais.

Por outro lado, no cenário de Ouro Preto os monumentos 
religiosos não se proporiam a uma simples presença nas vistas 
capturadas dos mais diversos pontos da malha urbana irregular. 
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Pelo contrário, as igrejas romperiam a massa amorfa da mancha 
edifi cada distribuída pelo sítio natural, dando legibilidade e 
dramaticidade às imagens que seriam derramadas no ambiente. 
Nos panoramas mais importantes, se apresentariam em grande 
número e se mostrariam plenamente, isoladas de qualquer 
construção que pudesse obstruir a sua visão, exibindo todo 
o seu corpo alvo, movimentado, muitas vezes, por curvas e 
contracurvas.

É neste contexto que seria defl agrada a mais importante 
regra do jogo persuasivo de Ouro Preto: após se apresentarem 
nos acessos à cidade, as igrejas desapareceriam do campo 
de visão do observador, tornando-se impossível prever a 
experiência a ser assimilada no reencontro com os monumentos. 
Na realidade, devido ao acidentado percurso que o transeunte 
precisaria assumir e também em função da sinuosidade geral do 
traçado seria impossível até mesmo prever o trajeto necessário 
para alcançar os edifícios. Portanto, após o observador assumir 
o percurso para a descoberta da cidade, inesperadamente 
um templo poderia vencer a densidade da área construída e 
reaparecer, integralmente ou em parte, pairando sobre um morro 
acima da calha fechada das vias, ou visível em algum panorama 
aberto nos caminhos internos da cidade. No entanto, só pelo 
acaso que o caminhante, fi nalmente, conseguiria absorver uma 
imagem aproximada da igreja e, consequentemente, tomar um 
trajeto simples para chegar ao seu largo, situação que iria se 
confi gurar como um momento de surpresa, após períodos de 
desorientação e tensão. E a reaparição do monumento geraria, 
no contato direto com a sua frontaria e com o seu adro, uma 
experiência de alto teor dramático que muitas vezes chegaria a 
superar as cenas anteriores, capturadas nos grandes panoramas e 
nos caminhos internos da cidade (Fig. 6).

Paradoxalmente, a trama barroca da antiga Vila Rica 
apresentaria um ambiente central e conclusivo não comandado, 
em termos cenográfi cos, por organismos religiosos: o largo 
conhecido, atualmente, como Praça Tiradentes. Ele apareceria 
como um dos elementos prioritários na trama revelada: no ponto 
médio do aglomerado urbano confi gurar-se-ia como centro 
administrativo, social, político e econômico da cidade. Para a 
apreensão da unidade artística da antiga Vila Rica interessaria 
esta condição de centralidade expressa no âmago do núcleo 
citadino, situação derivada de fatores muito mais complexos do 
que o seu simples posicionamento geográfi co – decididamente 
no ponto médio do linear aglomerado urbano.

Na verdade, até o presente momento, pareceria que só 
os edifícios religiosos absorveriam, individualmente, algum 
destaque na paisagem de Ouro Preto. Seriam pouquíssimas as 
construções civis e ofi ciais possuidoras de alguma evidência. A 
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Fig. 6. Panoramas de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. Acima: vista da Freguesia de Antônio Dias. Em destaque, a Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição; a Igreja das Mercês de Baixo; a Igreja de São Francisco de Assis; a Casa de Câmara e Cadeia; a Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo. As próximas três imagens: destaque para as igrejas do Carmo, Rosário dos Pretos e São Francisco.
Fonte: fotos de Rodrigo Espinha Baeta, 2017.
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princípio, este número reduzido de edifícios nunca assumiria 
uma importância comparável às igrejas enquanto à sua relação 
paisagística com o ambiente citadino. Contudo, contrariando 
esta tendência, os focos de maior interesse da Praça Tiradentes 
seriam monumentos ofi ciais – o Palácio dos Governadores, a 
sede política da Capitania das Minas Gerais; a Casa de Câmara e 
Cadeia, centro administrativo e punitivo da vila – monumentos 
que se equivaleriam às construções religiosas como eventos 
prioritários na trama dramática. Logo, o largo se revelaria 
como um grande aparato retórico e persuasivo de ostentação do 
poder ofi cial; os sentimentos de fausto e de esplendor emanados 
singularizariam este espaço em relação ao resto do núcleo urbano 
– voltado, inevitavelmente, a uma atmosfera mais espiritualizada 
–, anunciando a praça como o centro legítimo da cidade.

Este artigo debateu as possibilidades das notórias cidades 
regulares hispano-americanas – implantadas frequentemente no 
século XVI, por meio de um rigoroso desenho pré-concebido, 
onde despontaria um rígido traçado, conformado quase sempre 
por uma obsessiva grelha regular –, bem como dos núcleos 
urbanos luso-brasileiros (de confi guração semirregular ou 
totalmente espontâneos) exaltarem, nos séculos XVII e XVIII, os 
princípios da poética barroca em seu cenário urbano. 

A resposta ao primeiro questionamento partiria de uma 
alegação que asseguraria que a cidade hispano-americana poderia 
alcançar, eventualmente, uma condição barroca, “apesar” da 
urbanística – apesar da presença de sua grelha regular. Ou seja, as 
cidades ordenadas, fundadas no século XVI deveriam contar, nas 
próximas duas centúrias, com intervenções – de teor urbanístico, 
mas especialmente de escala arquitetônica – que atuassem 
“contra” a quadrícula, contra o esquema rígido e estacionado do 
traçado típico hispano-americano. Já que a estrutura urbanística 
das cidades seria extremamente engessada e infl exível, não seria 
fácil transfi gurá-la a partir de intervenções em sua armação viária. 
Logo, os assentamentos poderiam se conformar como cenários 
barrocos especialmente devido à contaminação do seu ambiente 
por “eventos” profundamente expressivos, acontecimentos 
dramáticos gerados pela infl uência que a arquitetura exerceria nas 
imagens capturadas no núcleo urbano, “costuradas” na dimensão 
espaço-temporal da apreensão da cidade.

Em aparente oposição, o traçado mais fl exível – e algumas 
vezes francamente irregular – dos arraias, vilas e cidades 
levantados no território brasileiro pelos portugueses – favoreceria 
imensamente a acumulação de artifícios dramáticos derramados 
no ambiente urbano, frequentemente de teor abertamente 
barrocos. A trama viária, seguindo em parte alguns parâmetros 

Conclusão

O Cenário Barroco na Constituição da Paisagem Urbana na América Ibérica: o Protagonismo da Arquitetura Religiosa - R. E. Baeta



238

O Barroco na América Portuguesa: Novos Olhares

comuns às cidades portuguesas, apresentaria uma adaptação mais 
natural em relação às características morfológicas, topográfi cas, 
geológicas, climáticas do sítio – mas também em relação à 
paisagem circundante (além das preocupações com a defesa, o 
que levou grande parte dos assentamentos – especialmente os 
litorâneos – a serem levantados no altiplano). Nesse contexto, 
alguns núcleos urbanos já nasciam preparados para a exaltação 
da poética barroca, a partir do cuidadoso arranjo alcançado 
na relação da massa edifi cada, que se ondulava ou serpenteava 
nos morros e encostas, mas principalmente na exposição dos 
organismos religiosos em implantações destacadas no alto dos 
outeiros, encostas ou lançados nos vales.  

Logo, a construção ótica da experiência teatral barroca se 
dava, no espaço urbano luso-brasileiro, no processo de rápido 
desenvolvimento, através da amarração dos acontecimentos 
monumentais pontuais (os largos, praças, as novas ruas, os 
palácios e, principalmente, a construção das igrejas), com a 
estrutura urbana inicial e a paisagem natural. Segundo Ávila, 
falando especifi camente sobre as cidades da região de Minas 
Gerais:

Com efeito, é o comprazimento dos olhos que se busca sempre, 
seja no aproveitamento das singularidades topográfi cas, no risco 
ousado da arquitetura, na elegância das fachadas, no ornato 
caprichoso das portadas, na decoração interior das igrejas6.

6. ÁVILA, Affonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco. São Paulo: Perspectiva, 1980, p. 199.




