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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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Diálogos 
Imagéticos

Todo diálogo é eterno – dizia Bakhtin. Como condição primeira 
ao ingresso no diálogo, tem-se a inteligibilidade. Somente quem 
entende participa. E quem entende, entende de diferentes modos: 
formas infi ndáveis de maneiras de apreensão. Entre o enunciador 
do discurso e o receptor há caminhos tortuosos, ruídos imanentes 
e transcendentes interagem, vozes alheias falam ao ouvido. No 
dialogismo bakhtiniano sujeito e sentido são modifi cáveis, 
maleáveis, enquanto transcorre a interação discursiva. Não existe 
um ‘eu’ que enuncia a fala: existem ‘eus’, frutos de outros ‘eus’, 
modifi cados por outras vozes. O sujeito é então um ser dialógico, 
pautado pelo movimento dialético do discurso.

Sabemos que os conceitos do pensador russo tiveram 
como foco especial de interesse a literatura. Todavia, nas criações 
imagéticas postuladas pelo homem, também temos um discurso 
– ou melhor, temos discursos – a serem decifrados para tornarem-
se palatáveis e, assim, ‘degustados’. Somente entende o discurso 
quem se insere nele; somente entende a arte quem reconhece seus 
códigos, suas pistas. A pergunta central que se impõe é: Quem são 
os partícipes da produção artística? Uma forma de se responder 
isto seria rastrear o processo criativo das obras e, neste processo, 
entender os diálogos possíveis. A arte é, portanto, um diálogo. 
Como fazer ressurgir as falas, os processos criativos, quando a 
obra jaz muda pelo distanciamento temporal de artes passadas?

Já faz certo tempo que um detalhe, aparentemente banal, 
me chamou atenção numa capela do município de Ouro Preto, 
Minas Gerais. Confeccionada em 1883, a portada da igrejinha 
de Santana da Chapada não tem precedentes na arte mineira. 
Afastado das grandes cidades, isolado pelas montanhas de Lavras 
Novas e Santa Rita, o artífi ce que ornamentou esta fachada se viu 
livre dos cânones de arquitetura e concebeu um misto curioso 
de fi no entalhe e devoção popular. Abaixo do medalhão central, 
arrematam os cunhais de quartzito, à moda de verga, duas volutas 
interrompidas, que, pelo estranho tratamento, assemelham-se a 
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duas “sobrancelhas” de cantaria. Mas, em que nos interessa este 
exemplo (para retornarmos à questão dos processos criativos)? 
Bem em frente à porta, no nártex, há um pequeno tapa-vento 
encimado por duas semi-volutas, em madeira, muito semelhantes 
às do exterior, de pedra. Quantos ‘fi os criativos’ ligam a portada 
e o tapa-vento? O que fez o executor repetir essas formas não 
usuais? Ou, no caso de estarmos frente a dois artífi ces, quem 
citou quem? Quem copiou quem? O processo criativo se esgueira 
nas entrelinhas; mistura-se nas composições; perde-se nos olhos 
cotidianos; resiste nos detalhes. Quais trajetos conectam as duas 
‘sobrancelhas’? Qual diálogo ‘dorme’ neste nártex? Citação, 
interação, apropriação – vários conceitos perpassam o diálogo 
deste artista anônimo, morto, e desta sua obra, passível de ter seu 
passo-a-passo criativo ressuscitado.

Quando Manuel da Costa Ataíde (1762-1830) concebeu 
sua Santa Ceia na ilharga da capela-mor da Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco de Assis de Ouro Preto, tinha, 
certamente, um plano específi co a cumprir. E para cumpri-lo 
lançou mão do artifício da cópia – utilizou uma gravura europeia 
(conforme já analisamos em outro trabalho1). A cópia é de largo 
uso na arte universal, fazendo parte mesmo do processo de 
aprendizado. Mas nenhuma cópia, por mais despretensiosa que 
seja, é isenta de inventividade. Aqui entra em cena o conceito 
básico da reinvenção. De certa forma tudo é passível de ser 
reinterpretado: o colorido, o posicionamento dos personagens, os 
tipos humanos, o enquadramento, as proporções, os ambientes 
de fundo (simplifi cando-os ou complexifi cando-os) etc. Este 
exemplo de Ataíde – mais palpável que o do Mestre da Chapada 
– nos remete, contudo, à mesma questão dos processos criativos. 
Ao criar, Ataíde dialoga solitariamente com a gravura (e, através 
dela, contata mestres europeus), dialoga coletivamente com os 

1. BOHRER, Alex Fernandes. “Um repertório em reinvenção: apropriação e uso de fontes iconográficas 
na pintura colonial mineira”. Barroco, Belo Horizonte, n. 19, 2001/2004, p. 297-310.
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comitentes (planejando a obra fi nal), “conversa” com o público, 
comunica-se eternamente conosco. Se há um ímã capaz de 
aglutinar todos esses diálogos e torná-los inteligíveis, decifrando 
seus caminhos compositivos, este ímã é o processo criativo. Este 
processo traça um elo entre artistas-comitentes-públicos, fazendo-
os intercambiarem entre si, conosco e, especialmente, com as 
fontes e modelos iconográfi cos, fundamentais neste estudo.

Afi nal, o processo criativo é fruto da interação destes 
três entes: todos três criam, recriam, se fundem, se completam. 
Deveras, todo artista faz metade da obra – a outra metade fi ca 
por conta dos comitentes e públicos. Quando estamos diante de 
uma pintura abstrata é inevitável que procuremos signifi cados: 
queremos leituras possíveis daquilo que a princípio não faz 
sentido. O público produz, desta forma, outra “obra” repleta de 
ressignifi cações, releituras, apropriações. Na arte fi gurativa isto 
também é perceptível. Sabemos que Ataíde representou uma mesa 
com treze homens e uma serviçal; pela familiaridade com as fontes 
iconográfi cas usadas sabemos que se trata da Santa Ceia, na sua 
forma clássica de se representar. Mas, nosso escrutínio vai mais 
longe, queremos “conversar” com a obra (Quem a encomendou? 
Que gravura foi utilizada? O pintor fez quais alterações? Quais 
públicos ela atingia?). Esta análise, mais vertical, é parte do 
‘grande diálogo’ propiciado pelo surto artístico-arquitetônico 
mineiro dos séculos XVIII e parte do XIX.

Entre as mais antigas técnicas de se reproduzir ilustrações está 
a xilogravura, procedimento que basicamente consiste em se 
delinear sobre uma matriz de madeira (geralmente mogno, 
nogueira ou pereira) o desenho a ser impresso, de modo que 
fi que em alto relevo e funcione como uma espécie de ‘carimbo’, 
pressionando a tinta sobre o suporte fi nal (papel, velino, 
couro etc.). Como a madeira suporta mal a pressão, outras 
técnicas foram aprimoradas, sendo as principais a litografi a2 e a 
calcografi a. A gravura sobre metal (calcogravura) é derivada de 
processos irmanados com a ourivesaria, sendo suas primeiras 
utilizações datadas ainda do século XV. Entre os séculos XV e 
XVIII se destacaram, entre essas técnicas, o buril e a água-forte, 
processos importantíssimos na disseminação das imagens. É mais 
recente a contribuição do ponteado, que em Portugal constituiu 
importante escola3.
2. Na litografia a matriz não é metálica. O suporte consiste numa pedra sensibilizada para receber 

a tinta.
3. Em 1802, quando da reforma da Imprensa Régia Portuguesa, o florentino Francesco Bartolozzi 

(1727-1815) foi contratado para reavivar a Aula de Gravura. O famoso gravador italiano foi o 
precursor em terras portuguesas do ponteado. Deixou profunda marca na trajetória histórica 
das gravuras lusas. Foi responsável, através da reprodução em gravuras, pela divulgação de 
vários pintores, como Domenico Pellegrini (1759-1840), Vieira Portuense (1765-1805) e Domingos 
de Sequeira (1768-1837). Seus discípulos fizeram escola, e entre eles se destacaram Gregório 

Globalização, 
Iconografia e 

Homogeneização
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Data do medievo as relações comerciais entre Portugal 
e Flandres. A Feitoria Real Portuguesa, que a princípio estava 
instalada em Bruges, foi transferida, em 1499, para Antuérpia. 
Navios comerciais portugueses, desde longa data, ligavam 
Antuérpia a Lisboa e esta a todo o império colonial. Não há dúvida 
de que, assim como os emissários fl orentinos encarregaram 
artistas fl amengos da produção de obras a serem enviadas para 
Itália4, assim também mercadores portugueses procederam em 
relação a Portugal. Sobre estas relações escreve Áurea Pereira da 
Silva:

As pesquisas nos arquivos e, sobretudo, a presença de obras 
fl amengas em Portugal permitem afi rmar que a exportação das 
mesmas era feia em larga escala. Ao lado de obras de artistas 
célebres, como Quentin Metsys, Jean Gosard, Josse van Cleve, 
etc. – que os museus portugueses conservam até hoje – eram 
mais largamente exportadas obras de mestres menores, que 
seguiam sobretudo o maneirismo em voga desde o século XVI.5

Houve até uma empresa especializada na exportação de 
obras de arte: a Firma Forchoudt mantinha relações com Lisboa 
desde 1645, para onde enviava pinturas, móveis e gravuras. Em 
várias ocasiões, Antuérpia se comunicou diretamente com as 
colônias, bastando citar o exemplo das 113 pinturas mandadas 
para o Brasil pela Família Schtz, importantes negociantes de 
Antuérpia, em 1579 – material este que se destinava a ornato de 
igrejas da região de São Vicente.

Paralelo a este intercâmbio de artistas e obras, houve 
também a ascensão – rápida e de certa forma mais ‘democrática’ 
– dos impressos. Os livros ilustrados, cujos mais belos exemplares 
saíam dos prelos de Antuérpia, popularizaram e intercambiaram, 
pela primeira vez na história, imagens feitas em série, retratando 
paisagens, cidades, gentes, animais, costumes, reproduzindo 
obras de grandes artistas, difundindo fábulas, alegorias, comédias 
e, especialmente, divulgando a iconografi a católica. Havia um 
comércio expressivo liderado por livreiros, impressores e mesmo 
por gravadores e artistas, como exemplifi cam os casos de Jerome 
Cock (1518-1570) e Albrecht Dürer (1471-1528). Das tipografi as, 
os livros eram enviados a todas as partes do mundo. Este 
comércio planetário é bem ilustrado pela Tipografi a Plantiniana, 
que, através da monarquia espanhola, possuía o monopólio 

Francisco de Queiroz (1768-1845), Domingos José da Silva (1784-1863), Francisco Tomás de 
Almeida (1778-1866) e João Vicente Priaz (1785-1839).

4. Aby Warburg escreveu vários ensaios sobre estes intercâmbios, onde demonstra as relações 
de circularidade cultural que existiam na Europa no alvorecer do Renascimento Italiano, 
especialmente o primeiro Renascimento Florentino. Para isto, vide: WARBURG, Aby. El 
Renacimiento del Paganismo: aportaciones a la Historia Cultural del Renacimiento Europeo. 
Madrid: Alianza Editorial, s/d.

5. SILVA, Áurea Pereira da. “Notas sobre a influência da gravura flamenga na pintura colonial do Rio 
de Janeiro”. Barroco, Belo Horizonte, n. 10, 1978/1979, p. 54.

Repertórios circulantes: utilização de modelos iconográficos e difusão de processos criativos nas Minas Gerais setecentistas - A. F. Bohrer
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de impressão de vários livros religiosos: se lembrarmos que 
entre 1580 e 1640 Portugal estava unifi cado à Espanha, bem 
vislumbraremos a infl uência dos herdeiros de Plantin no orbe 
visual das metrópoles e respectivas colônias.

Aqui já temos a dimensão e a importância deste comércio: 
numa época antes da fotografi a, das telecomunicações e da 
internet, coube às gravuras a primeiríssima globalização visual 
da história humana.

Após o Concílio Tridentino, se propugnou com maior zelo 
a divulgação de uma iconografi a religiosa precisa e controlada. 
Na Sessão IV do citado Concílio, realizada em 8 de abril de 1546, 
houve debate acerca da aceitação dos livros sagrados:

Sean declarados por medio de los ordinarios y castigados con 
las penas establecidas por el derecho [...] que en adelante la 
Sagrada Escritura, y principalmente esta antigua y vulgata 
edición, se imprima de la manera más correcta posible, y nadie 
sea licito imprimir o hacer imprimir cualesquiera libros sobre 
materias sagradas sin el nombre del autor, ni vender-los en lo 
futuro ni tampoco reternelos consigo, sin primero no hubieren sido 
examinados y aprobados por el ordinario.6

Ao mesmo tempo em que se confi rma a autoridade única 
da Vulgata latina de São Jerônimo, há o objetivo explícito de 
dominar tudo referente à literatura religiosa. Neste quesito 
a imprensa era uma faca de dois gumes: podia acelerar o 
aparecimento de novas “heresias”, divulgando rapidamente 
ideias destoantes, ou, por outro lado, podia propalar os preceitos 
tridentinos, homogeneizando uma dada linha de pensamento e, 
mais especifi camente, padronizando motivos iconográfi cos.

Em Trento, na Sessão XXV de 3 e 4 de dezembro de 1563, 
se deliberou:

Enseñen también diligentemente los obispos que por medio de 
las historias de los misterios de nuestra redención, representadas 
en pinturas u otras reproducciones, se instruye y confi rma el 
pueblo en el recuerdo y culto constante de los artículos de la fe; 
aparte de que de todas las sagradas imágenes se percibe grande 
fruto, no solo porque recuerdan al pueblo los benefi cios e dones 
que le han sido concedidos por Cristo, sino también porque se 
ponen ante los ojos de los fi eles los milagros que obra Dios [...].7

Trento confi rmou, pois, o uso das artes como veículo 
instrutivo de catequese – numa época de iletrados, as imagens 
falavam por si só e divulgavam (dando ênfase à autoridade 

6. DENZINGER, Enrique. El Magisterio de la Iglesia: manual de los símbolos, definiciones e 
declaraciones de la iglesia en materia de fe y costumbres. Barcelona: Editorial Herder, 1963, p. 
224.

7. DENZINGER, Enrique. El Magisterio de la Iglesia ..., op. cit., p. 279.
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católica) uma iconografi a 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 podia justifi car o uso de determinados elementos na 
sua própria criação. Isto é bem ilustrado por um interessante 
exemplo italiano: certa vez, Paolo Veronese (1528-1588), por 
pintar diversos e díspares personagens numa Santa Ceia de 1573, 
foi acusado de perverter a iconografi a original do episódio. Como 
resolveu a situação? Transformou a Santa e Última Ceia, que 
tinha uma iconografi a mais específi ca, sedimentada e difundida, 
numa Ceia em Casa de Levy, pouco explorada pelos artistas de 
então8. 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, justifi caram suas obras e 
trabalharam ‘tranquilos’ tendo fontes e modelos iconográfi cos ao 
lado do cavalete, buril ou cinzel.

Qual a consequência desta preocupação em seguir tradições 
reconhecidas e permitidas? Com o alastramento mundial das 
gravuras impressas, várias obras, em diferentes lugares do globo, 
irmanaram-se imageticamente. Vejamos um exemplo prático, 
ocorrido nas Minas Gerais. Na Igreja do Carmo de São João del 
Rei existe um painel representando a Transfi guração de Cristo, 
que, se for contemporânea da graciosa moldura que a circunda, 
deve remontar ao último quartel do século XVIII e início do 
XIX, quando o modismo rococó dominou nas Gerais: a cena 
é dominada pelo Cristo transfi gurado, com vestes brancas, 
resplandecentes, ladeado pela aparição de Moisés e Elias (que 
são representados levitando, para reforçar o caráter miraculoso e 
inusitado); aos pés do quadro, sobre um pequeno monte, os três 
apóstolos que testemunharam o evento (Pedro, João e Tiago), 
caem por terra, atônitos.

Ao fi nal da década de 1510, o pintor renascentista 
Rafael Sanzio (1483-1520) concebeu uma Transfi guração9 
muito semelhante a esta de São João Del-Rei: a disposição dos 
personagens, a colina e a movimentação são detalhes que ligam 
as duas obras. Como explicar esta repetição? Vários pintores 
consagrados tiveram suas criações difundidas pelos gravadores 
e, entre estes, Rafael foi dos mais ‘copiados’. Desta forma, através 
de gravados europeus, esta pintura italiana foi reapropriada em 
terras tropicais, séculos depois da obra geratriz ter sido executada.

8. Levy, mais comumente chamado de Mateus, foi apóstolo de Cristo.
9. Hoje pertencente à Pinacoteca do Vaticano.
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Na cidade de Tunjas, Colômbia, ergue-se uma espécie de palacete, 
pertencente outrora ao escrivão Juan de Vargas. Este edifício foi 
construído entre 1585 e 1588, com esmero cuidadoso. Cobre o 
teto da referida edifi cação instigante pintura onde se misturam 
deuses da mitologia greco-romana, motivos católicos, animais 
fantásticos e reais, tudo enlaçado por grotescos. Não há dúvida 
de que foi usado mais de um gravado para se conceber o plano 
iconográfi co deste belo forro. Em um dos cantos do conjunto está 
representado, imóvel, um rinoceronte, com bocarra ameaçadora 
e magnífi ca couraça. É óbvio que a fonte primeira desta imagem 
é o Rhinocerus de Albrecht Dürer, gravado em 1515 – mesmo ano 
em que se atracaram, em luta real, um elefante e um rinoceronte 
num espetáculo em Lisboa. Pintor e gravador famoso, Dürer 
atravessou o oceano através de seus impressos, conectando, na 
citada casa colombiana, América, Europa e África.

Em Minas Gerais podemos vislumbrar exemplos muito 
semelhantes e pertinentes, como já demostramos antes10. Vamos 
citar um exemplo.

Em 1944 Hannah Levy11 (1912-1984) publicava, na oitava 
Revista do SPHAN, seu texto clássico sobre fontes europeias 
na pintura colonial brasileira. Entre seus achados se listava a 
localização dos modelos que serviram ao nártex da Matriz de 
Nossa Senhora de Nazaré de Cachoeira do Campo. Trata-se da 
Historiae celebriores veleris testamenti iconibus representatae et ad 
excitandas bonas meditationes selectis epigrammatibus exornatae 
in lucem datae à Christophoro Weigelio. Esta Bíblia, datada de 
1712, com texto em latim e alemão e gravuras de Christoph 
Weigel (1654-1725), que aparece no título com seu nome 
latinizado, serviu de modelo iconográfi co ao pintor português 
Antônio Rodrigues Bello (1702-17??) na concepção do nártex em 
questão, em 1726.

Acima do batistério, do lado esquerdo de quem entra na 
Matriz de Cachoeira, se encontra A Queda do Homem (Fig. 1). 
Em meio a alguns animais, está Adão, sentado, e Eva, em pé, 
segurando o pomo. Sobre Eva aparece a cabeça da serpente, que 
se enrosca na Árvore da Vida (bastante mirrada).

Onde, na Bíblia de Weigel, se encontra a fonte desta 
cena? Na estampa número 1 (Fig. 2). A paisagem retratada, 
mais elaborada e tropicalizada, é moldura para o primeiro casal, 
que posa em posição idêntica ao forro de Bello. Nesta estampa, 
animais bastante comuns aos olhos europeus (como o leão, os 
serenos cervos, que matam a sede à distância, e o dorminhoco 
cachorro e o gato) convivem com a serpente (com desenho 
10. BOHRER, Alex Fernandes. Os Diálogos de Fênix: fontes iconográficas, mecenato e circularidade 

no Barroco Mineiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2007.

11. Que passou a assinar Deinhard, o sobrenome de seu esposo, Fritz, depois de emigrar com ele do 
Brasil para os EUA, em 1948.
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nitidamente infl uenciado pelas cobras do novo mundo) e um 
elefante.

Comparemos a gravura com a pintura – o que o artista 
das Minas altera? A paisagem, tropicalizada na estampa, se 
simplifi ca 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 antropomorfos; um ramo cobre as nádegas de Eva (que na 
gravura estão desnudas). São alterações importantes que nos 
demonstram vários pormenores, dos quais destacamos dois: 
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’. Estes detalhes 
devem ser atribuídos às relações levadas a cabo no momento da 
encomenda da obra.

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?

Vamos à segunda cena – A Expulsão do Paraíso – localizada 
no canto direito, lado da Epístola. Nela, com a mesma paisagem 
‘descarregada’ da anterior, Adão e Eva, cobertos com peles de 
animais, saem do Paraíso rumo à terra dos cardos. Eva olha para 
trás, Adão tampa seu rosto. Acima um anjo brande uma espada 
de fogo.

A composição da segunda estampa de Weigel, mais 
pungente e exuberante, apresenta o mesmo arranjo. Além 
da simplifi cação da trama, 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 justifi cava, em parte, este pudor: 
o texto bíblico original. Ao encomendar a obra, as Escrituras, sem 
dúvida, eram levadas em conta, como se depreende aqui. Vamos 
ao Gênesis:

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 infl amada que andava ao redor, para guardar o 
caminho da árvore da vida.12

12  GÊNESIS 3:21-24. A Bíblia Sagrada. Tradução de João Ferreira de Almeida. Edição revista e 
corrigida. Rio de Janeiro: Sociedade Bíblica do Brasil, 1987, p. 4.
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Antes mesmo das túnicas 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 fi gueira, e fi zeram para si 
aventais.13

O casal expulso nu não é, por outro lado, originalidade da 
gravura de Weigel, mas segue tradição iconográfi ca específi ca. A 
releitura cachoeirense, todavia, se prende em recato justifi cado 
na Bíblia.

Termina o tríptico, como painel central, a representação de 
Maria Triunfante sobre um crescente, um herege e uma caveira. 
Então, as pinturas de Bello passam uma mensagem específi ca: 
tudo principiou com a perda da vida perfeita, paradisíaca, mas 
a Virgem Triunfante (ou seja, Igreja Triunfante) levará os fi éis 
para a apoteose eterna, para a Jerusalém Celeste. Sobre quem a 
Virgem pisa? Sobre um herege e uma caveira - acima, nos céus 
paradisíacos, não há heresiarcas nem a morte.

Enfi m, estes painéis, colocados na entrada da igreja, 
mostram a intenção de passar mensagem ao mesmo tempo 
atemorizadora e de esperança.

13 GÊNESIS 3:7. A Bíblia Sagrada, op.cit., p. 3.

Fig. 1. A Queda do Homem, 
Antônio Rodrigues Bello, 

1726, Igreja Matriz de Nossa 
Senhora de Nazaré, 

Cachoeira do Campo, Minas 
Gerais, Brasil.

Fonte: acervo pessoal, foto 
de Alex Bohrer, 2007.

Fig. 2. A Queda do Homem, 
Christoph Weigel, 1712, 

gravura a buril.
Fonte: Revista do SPHAN,

n. 8, 1944, p. 38.
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A respeito de temas motivacionais da obra de Ataíde, inspirados 
em cópias de estampas antigas, escreveu o exímio pesquisador 
brasileiro Sylvio de Vasconcelos:

As pinturas religiosas são, evidentemente, simbólicas e, o usual 
até nossos dias, nem podia deixar de ser, é a reprodução desta 
simbologia que vai defi nir a pessoa ou fato invocado. Não se 
pode, pois, por exemplo, pintar a Conceição sem os atributos 
que lhe são inerentes: a serpente, a meia-lua, etc., nem a Senhora 
do Rosário sem o menino no colo e o rosário na mão. É que, na 
igreja, a imagem, a representação da pessoa, passa ela própria a 
ter existência independente, adquire personalidade em razão do 
próprio culto [...].14

Aqui estão delineados os motivos básicos para a cópia: a 
pintura obedece a uma iconografi a específi ca, controlada pela 
Igreja pós-tridentina. É assim que as cópias (e as cópias das 
cópias) se multiplicam. Tendo em vista esta circulação de motivos 
e artifícios, podemos traçar um interessante paralelo entre nosso 
artista minerador e Peter Paul Rubens (1577-1640).

Pode-se dizer que em arte nada se cria, mas 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, conservada no Museu 
do Prado, em Madri. Em tudo esta obra de 1628 é semelhante 
à uma de Ticiano (1488-1576), também conservada no mesmo 
museu mas cronologicamente anterior (1550): 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 iconográfi ca da pintura de Rubens. O que ele reinventa, 
além da paleta mais barroca e penumbrista e das formas mais 
rechonchudas tão características do seu pincel? Dois detalhes, 
entre outros, cabem analisar.

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. Sobre o 
pudor que movia esses artistas e seus comitentes e sobre a fi guração 
erótica dessas pinturas, poderíamos escrever trabalho específi co, 
mas este não é o caso aqui15. Salientamos estes pormenores por 
entender que vários gostos moviam os anseios do mecenato e 
que obras de piedade religiosa poderiam ser transformadas em 
objetos ‘erotizados’ (ou poderiam ser trabalhadas de modo tal 
que o pudor inibia o excesso sensual dessas criações).

14. VASCONCELOS, Sylvio de. Arquitetura, Arte e cidade: textos reunidos. Belo Horizonte: Editora 
BDMG Cultural, 2004, p. 253.

15. Sobre códigos específicos de figuração erótica na obra de Ticiano, Carlo Ginzburg escreveu 
interessante ensaio. Ver: GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas, Sinais. Tradução de Federico 
Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
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O segundo pormenor destoante – a arara tropical – 
deixaremos para o próximo tópico. Passemos, pois, para uma 
outra Queda do Homem, também de Rubens, guardada no Museu 
Casa de Rubens, em Antuérpia.

Bem díspar da primeira, esta cena paradisíaca datada de 
159716 nos revela muito de um processo criativo que não era 
circunscrito a artistas ditos ‘menores’, como Bello, mas constava do 
“menu” de produtores do porte e prestígio de Rubens. Concebida 
de forma totalmente diferente da analisada anteriormente, 
esta outra Queda é fruto de apropriação feita de uma estampa 
do gravador italiano Marcantonio Raimondi, preservada no 
Metropolitan Museum, em Nova York, datada de cerca de 1512. 
Qual o novo espaço de manobra e reinvenção de Rubens?

Primeiro, a paisagem de fundo, que na gravura de 
Marcantonio deixa entrever uma cidadela, torna-se mais 
‘barroquizada’ na obra de Rubens, mostrando um cenário 
eminentemente natural.

Segundo, o pomo, que na gravura italiana está nas mãos de 
Adão, na pintura de Rubens passa para as de Eva.

O terceiro ponto a ressaltar recai justamente sobre os 
preceitos de moral e pudor: na gravura italiana renascentista o 
casal original se acha desnudo. Em Rubens, ramos escondem as 
genitálias.

A reinvenção está presente em todas facetas criativas. 
A cópia, propiciada pela grande circulação de imagens, tem 
ampla difusão, não desmerecendo quaisquer artistas, sendo 
prática corrente e bem quista até como apetrecho didático17. 
Gravuras do próprio Rubens foram copiadas e recopiadas em 
demasia, não sendo coincidência encontrar em várias igrejas das 
Minas similaridades entre suas concepções e as composições de 
artistas locais18. Algumas conclusões, porém, se esgueiram nas 
entrelinhas.

Como dito, no seu A Queda do Homem de 1628, Rubens fez 
uma releitura de uma obra de Ticiano de 1550. Uma alteração 
na versão de Rubens é muito reveladora: a arara vermelha que 
repousa num galho, à esquerda. Este pássaro, quiçá amazonense, 
mostra uma nova apreensão das coisas: um universo visual em 
contínuo processo de mundialização. Esta mundialização – fruto 
de interesses econômicos, religiosos e políticos, como já dito – 
foi captada pela paleta e criatividade de vários artistas. Assim é 
que animais, fl ora e gentes das quatro partes do mundo circulam 
no velho continente, aguçando a curiosidade dos homens. Esta 
16. Datada, portanto, da juventude de Rubens.
17. A cópia era, por exemplo, difundida como parte integrante do aprendizado.
18. Salientamos que ‘cópia’, propriamente dita, nem as gravuras nem as obras mineiras eram. O que 

se tinha sempre era uma espécie de ‘releitura’ de temas impressos.

As Idas e Vindas 
dos Novos Motivos 
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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 estes novos motivos. No 
caso específi co da arara, Rubens certamente teve um espécime 
às mãos, tamanha a obediência às proporções e colorido. Outro 
animal, incluído na fauna edênica a partir dos renascentistas, 
também nos interessa.

Em 1504, Albrecht Dürer concebeu numa gravura uma 
serpente nitidamente aparentada com as anacondas do Novo 
Mundo19. Porém, o réptil possui quatro “chifrinhos” na cabeça. 
Dürer copiou esta particularidade de alguma outra gravura? 
Baseou-se em descrições de viajantes e aventureiros? Ou, mesmo 
tendo uma cobra real às mãos, resolveu reinventar a serpente 
do Éden? Em 1507, o mesmo artista representou em óleo outra 
Queda (exposta no Museu do Prado): desta vez, à direita da cena, 
uma serpente tropical se apresenta com realismo anatômico e 
colorido convincente. Teria Dürer, passados três anos, visto de 
perto um animal destes?

Voltemos à Queda presente no nosso nártex. Como já 
dito, a obra de Bello se assemelha por 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 por demais exótico aos olhos 
dos comitentes? Teria sido tomado como um animal fantástico 
e/ ou irreal? Por que, na composição cachoeirense, a serpente se 
simplifi ca, 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 levamos em 
conta, não o resultado criativo em si, mas o processo criativo que 
envolveu os artistas e os comitentes. Este processo, várias vezes 
pautado nas relações de clientela e encomenda, sempre será linha 
mestra para entendermos por que uma gravura foi utilizada, por 
que uma temática teve maior uso ou a por que este ou aquele 
pormenor foi alterado, inserido ou cortado.

Enfi m, o entendimento do processo criativo nos revelará 
‘artistas negociadores’, que, numa mesa, discutem com seus 
mecenas a obra que fi gurará ao grande público. Nesta mesa 
reside, por excelência, um espaço de apropriação e reinvenção de 
temas e impressos; em reunião são traçados planos iconográfi cos 
locais específi cos. Depois da negociação, cabe ao artista o tino 
criativo e a perícia de imortalizar – nas paredes e tetos de igreja, 
casas ou palácios, ou em pinturas de cavaletes – o pedido dos 
mecenas. Foi na tentativa inconsciente de ‘macerar’ o que ia ser 
transmitido ao público é que Bello e seus comitentes retiraram o 
elefante dos olhos cachoeirenses.

19. O Metropolitan Museum de Nova York guarda uma dessas gravuras, bastante reproduzida.
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Mas, como localizar gravuras específi cas que serviram como 
fontes iconográfi cas? O fator geográfi co é determinante em 
diferenciações temáticas pautadas pelo uso destas gravuras? 
Determinadas regiões utilizam gravados que outras desconhecem? 
Ou há certa uniformidade visual? Apesar de termos já 
demonstrado o largo uso dos missais, não há respostas precisas 
para estas questões, especialmente se levarmos em conta que os 
missais não foram os únicos difusores de imagens nas Gerais. 
No que concerne ao rastreamento dos modelos iconográfi cos, 
contudo, podemos apontar alguns caminhos, citando exemplos 
práticos que denotam a utilização de padrões comuns. Isto pode 
ser vislumbrado no estudo de quatro “assunções” específi cas.

Entre os maiores temas da iconografi a mineira está a 
Assunção da Virgem, representada em várias igrejas do setecentos 

Circulação 
Imagética

Fig. 3. Assunção da Virgem, 
artista desconhecido,

2ª metade do século XVIII, 
Igreja Matriz de Santo 

Antônio, Santa Bárbara, 
Minas Gerais, Brasil.

Fonte: Foto de Carla Mary S. 
Oliveira, 2009.
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e do oitocentos. É inegável a infl uência do atelier de Rubens em 
muitos destes gravados. Nas criações do artista fl amengo em que 
esta temática é tratada, percebe-se seu gosto característico pelas 
diagonais, pela profusão de formas, pelo jogo de claro-escuro, 
pela ausência de contornos defi nidos e pelo uso da luz relativa, 
bem ao modo esmiuçado por Wölffl  in.

Nos forros da Igreja Matriz de Santo Antônio, da 
cidade de Santa Bárbara, interessantes pinturas perspectivistas 
representam dois temas morfologicamente similares: na capela-
mor encontramos uma Ascensão de Cristo, concebida por Ataíde, 
e, na cobertura da nave, uma Assunção de Maria, alvo de nosso 
interesse agora (Fig. 3). Os motivos arquitetônicos representados 
na nave desta importante igreja – cujo desenho e composição 
denota a presença de outro artista que não Ataíde – deixam 
entrever, ao pé da cena, a lápide vazia com os panos mortuários 
e, acima, Maria com sua revoada angélica, conforme a tipologia 
clássica deste dogma.

Na nave da Igreja Matriz de Santa Luzia, da cidade 
homônima, há mais uma Assunção que teve, indiscutivelmente, a 
mesma fonte que a de Santa Bárbara (Fig. 4). Detalhes pertinentes 
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Fig. 4. Assunção da Virgem, artista 
desconhecido, 2ª metade do século XVIII,
Igreja Matriz de Santa Luzia, Santa Luzia,
Minas Gerais, Brasil.
Fonte: Foto de Carla Mary S. Oliveira, 2009.
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– como o “anjo adulto” à direita da Virgem – foram fi elmente 
reproduzidos. Quais mudanças foram introduzidas nesta obra? O 
artista de Santa Luzia lançou mão de outro partido para representar 
a arquitetura que emoldura a trama: o muro-parapeito lateral é 
representado praticamente desconectado da cena central, sem 
colunas. Outra diferença marcante é o deslocamento da lápide de 
um ‘ambiente terrestre’ para um ‘ambiente celestial’, rodeado de 
nuvens. Mas as mortalhas presentes não deixam dúvidas quanto 
ao modelo usado.

Fig. 5. Assunção da Virgem, 
João Batista de Figueiredo,

c. 1792, Capela de Nossa 
Senhora do Rosário,

Distrito de Santa Rita Durão, 
Mariana, Minas Gerais, Brasil.

Fonte: Foto de Carla Mary S. 
Oliveira, 2009.

O pintor João Batista de Figueiredo (17??-17??) fez uso 
do mesmo modelo das composições citadas anteriormente ao 
conceber o forro da nave da Capela de Nossa Senhora do Rosário 
dos Pretos do Distrito de Santa Rita Durão, em Mariana (Fig. 5). 
O posicionamento da Virgem, de alguns anjos principais e do 
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Fig. 6. Assunção da Virgem, 
artista desconhecido, século 
XVIII, Sacristia da Igreja 
Matriz de Nossa Senhora 
do Pilar, Ouro Preto, Minas 
Gerais, Brasil.
Fonte: acervo pessoal, foto 
de Alex Bohrer, 2007.

túmulo é o mesmo que o das outras pinturas estudadas acima. 
A diferença essencial recai novamente no colorido de fundo e na 
moldura arquitetônica com medalhão ‘arrocalhado’ nas laterais.

Num dos painéis existentes no forro da sacristia da Igreja 
Matriz de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto há uma outra 
Assunção (Fig. 6). Mesmo as pequenas diferenças formais nesta 
composição não nos desautorizam a irmaná-la com as outras 
três citadas. A presença do túmulo com as mortalhas e do “anjo 
adulto” (aqui em posição ligeiramente diferente) remete ao uso 
da mesma fonte ou de um modelo semelhante.

Voltemos a outra obra de Manuel da Costa Ataíde. Encima 
a capela-mor da Igreja de Nossa Senhora Rosário de Mariana uma 
Assunção bem típica do Mestre (Fig. 7): um medalhão central 
ricamente emoldurado, embasado por quatro colunas, deixa 
entrever uma revoada angélica na qual se sustenta a Virgem. 
Esta obra é exemplo pertinente da pintura perspectivista mineira 
em seu período rococó. Apesar de algumas variações formais, o 
esquema é muito semelhante aos outros três citados20.

20. Em relação às outras tramas citadas, o esquema marianense está espelhado, invertido 
horizontalmente.
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Neste caso vê-se que o primeiro, o segundo e o terceiro 
exemplo (Santa Bárbara, Santa Luzia e Santa Rita Durão) são 
mais presos ao provável modelo original (Fig. 8), estando 
as diferenças restritas ao colorido, à trama arquitetônica e à 
idealização dos espaços celestes. No terceiro e quarto exemplo 
(Ouro Preto e Mariana), contudo, a criação artística teve maior 
vazão: a movimentação da Virgem e a posição do “anjo adulto” 
foram alteradas na sacristia do Pilar e praticamente recriadas no 
Rosário de Mariana (se considerarmos que Ataíde se utilizou 
da mesma gravura). Contudo, outra hipótese que não podemos 
descartar é a alastrada utilização de gravados formalmente 
semelhantes entre si. Artistas como Rubens já haviam munido 
este tipo de trama com todas as personagens e tipologias que o 
arranjo prescindia, não causando espanto o grande número de 
gravuras “quase” iguais.

Nestes exemplos, foi a própria existência de composições 
mineiras morfologicamente semelhantes que nos levou a intuir 
diversas possibilidades. Mesmo não utilizando documentação 
escrita ou localizando gravuras específi cas, o historiador deve 
elevar a própria materialidade da arte mineira como primeira pista 
a seguir na identifi cação de modelos iconográfi cos específi cos. 
Nos casos citados, o tino de pesquisador leva-nos a sugerir o uso 
recorrente de gravuras (iguais ou semelhantes) na execução de 
determinados forros – e, ao menos em Santa Bárbara, Santa Luzia 
e Santa Rita Durão, podemos confi rmar, a priori, o uso de mesma 

Fig. 7. Assunção da Virgem, 
Manoel da Costa Ataíde, 1826, 

forro da capela-mor (após 
restauro), Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário, Mariana, 
Minas Gerais, Brasil.

Fonte: foto de Carla Mary S. 
Oliveira, 2018.

Fig. 8. A Assunção da Virgem, 
Carlo Maratti, Roma,

séc. XVII-XVIII, gravura a 
buril. Fonte: acervo digital 

da Wellcome Collection, 
Londres, 2019.
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Conclusão

fonte: possivelmente a gravura a buril do italiano Carlo Maratti 
(1625-1713), impressa em Roma, e que reproduzia uma tela de 
sua própria autoria.

Estas ‘repetições’ imagéticas só podem ser explicadas 
quando encaramos nossos artistas como portadores de repertórios 
que eles – e seus comitentes – fazem circular.

O rinoceronte colombiano e o elefante mineiro são simples 
exemplos que nos demonstram o alcance dos diálogos 
transatlânticos propiciados pela circulação dos impressos. É 
certo que muito se tem ainda que estudar, todavia as fronteiras 
de Minas não devem ser obstáculo. Para se fazer comparações 
e estabelecer parentescos formais e culturais, devemos migrar 
para horizontes mais amplos. O exemplo de Tunjas é prova disto. 
Estes são caminhos vastos: as gravuras interagiram mundo afora, 
sendo mensageiras sociais e morfológicas, interligando mundos 
diferentes.

Enfi m, no fundo, em qualquer viés que seja, o que nos 
interessa são os processos criativos, o ato do fazer artístico, que, 
nos casos vistos aqui, pode ser compreendido através do uso de 
modelos iconográfi cos.
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