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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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Iconografia Franciscana e Alegoria Barroca
nas Capitanias do Norte da América Portuguesa
(Século XVIII)

Carla Mary S. Oliveira
Universidade Federal da Paraíba, Brasil
cmsoliveira.ufpb@gmail.com
http://orcid.org/0000-0002-9642-8081

Os franciscanos estão presentes na colonização da América 
portuguesa desde seus primeiros momentos. Dentro do espírito 
missionário que constituiu a base formativa da Ordem dos 
Frades Menores, ainda na Europa medieval do século XIII, não 
deve causar estranhamento que assim se mostrasse sua atuação 
no litoral compreendido entre o Recôncavo Baiano e a foz do 
Rio Paraíba, cenário que viria a constituir, já no Seiscentos, a 
Província1 de Santo Antônio do Brasil e onde foram eretos treze 
conventos2, casas religiosas que se tornaram responsáveis pela 
expansão do projeto seráfi co3 na colônia e que, hoje, constituem-
se num enorme corpus documental, especialmente no aspecto 
iconográfi co, onde estão registradas por meio de um discurso 
visual instigante as concepções de mundo e a cultura histórica 
pós-tridentina cultivada pelos fi lhos de Assis em terras brasileiras.
1. Uma Província, entre as congregações religiosas católicas romanas, é a denominação que se dá 

ao conjunto dos conventos ou mosteiros que se acham sob as ordens de um mesmo superior 
provincial e que constitui um território independente de outras províncias da mesma congregação, 
podendo estabelecer estatutos e outras legislações específicas à sua realidade, desde que essas 
não sejam contrárias às determinações pontifícias e tampouco à regra geral desta congregação, 
caso ela exista. Pode estar subdividida em custódias que, caso seja necessário, devido ao seu 
crescimento ou outro fator determinante, também podem tornar-se províncias independentes.

2. A Província de Santo Antônio do Brasil, que em 1657 sucedeu à Custódia homônima ereta em 1584 
e ainda vinculada à Província portuguesa de mesmo nome, englobava, tanto no período colonial 
como no imperial, os conventos da Cidade da Paraíba, cabeça da capitania/ província de mesmo 
nome; de Igarassu, de Ipojuca, de Olinda, de Recife e de Sirinhaém, em Pernambuco; de Penedo e 
da Vila de Alagoas, em Alagoas; de São Cristóvão, em Sergipe; e de Conde, de Cachoeira, de Cairu 
e de Salvador, na Bahia, totalizando treze casas franciscanas. Destaque-se que o território que 
a partir de começos do Oitocentos veio a constituir a Capitania e pouco tempo depois a Província 
de Alagoas era, na verdade, a porção mais ao sul de Pernambuco. Só foi desmembrado da 
antiga capitania como parte das represálias da Coroa portuguesa aos insurgentes da Revolução 
Pernambucana de 1817. Sobre um breve resumo da história da Província, ver: HISTÓRIA da 
Província. Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil. Sítio Eletrônico Institucional. Recife: 
OFM, s.d. Disponível em: <http://www.ofmsantoantonio.org/?page_id=13>. Acesso em: 13 jan. 2016.

3. Os religiosos da Ordem dos Frades Menores também são chamados de “seráficos”, numa alusão 
à visão revelada a São Francisco durante o suposto milagre da estigmatização, momento em que 
o patriarca da congregação teria visto um serafim de seis asas, crucificado, pairando sobre ele 
no céu, personagem do qual saíam os raios que criaram as marcas da Paixão de Cristo no corpo 
do religioso italiano, cerca de dois anos antes de sua morte.

Ao Modo de um 
Introito:  um 

Discurso Visual 
Barroco no
Além-Mar
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Iconografia Franciscana e Alegoria Barroca nas Capitanias do Norte da América Portuguesa (Século XVIII) - C. M. S. Oliveira

Em primeiro lugar, antes de apresentar exemplos desse 
discurso visual franciscano presente nas Capitanias do Norte 
do Estado do Brasil, há que se ressaltar que o uso de imagens 
e narrativas iconográfi cas como meio de persuasão catequética 
não se constituía em estratégia nova entre os frades menores 
– e tampouco para a Igreja Romana. Pelo contrário, desde os 
primeiros momentos da Ordem, ainda na Itália feudal, sempre se 
agregou o uso da imagem ao reforço de suas ações catequéticas. 
Em linhas gerais, se pode até mesmo asseverar que essa prática 
foi responsável pelo estabelecimento da própria identidade da 
congregação, ao fi rmar, dentro da tradição católica, uma série 
de símbolos e imagens associadas às qualidades não apenas de 
seu fundador4, mas também de seus primeiros compagni e dos 
religiosos – entre eles diversos mártires – que o seguiram nas 
centúrias posteriores.

Nesse sentido, cabe também destacar que a partir de 
meados do século XV, com a criação da imprensa de tipos móveis 
por Gutenberg, bem como o desenvolvimento das técnicas de 
gravura a talho doce associadas a ela – especialmente utilizando o 
buril – a visualidade passou a ser um elemento discursivo cada vez 
mais utilizado e franqueado praticamente a todos os indivíduos 
na Europa Moderna, graças à portabilidade de folhetos, panfl etos, 
breviários e obras hagiográfi cas impressas principalmente in 
octavo, de custo acessível e extrema versatilidade como portadoras 
de modelos a serem reproduzidos no além-mar das colônias 
americanas. Esse, aliás, é um tema já bastante estudado quanto 
à iconografi a religiosa colonial em Minas Gerais5 e que merece, 
4. A respeito da iconografia específica dos primeiros tempos do franciscanismo, ver: BROOKE, 

Rosalind B. The image of St. Francis: responses to sainthood in the Thirteenth Century. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006.

5. A este respeito, ver: 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. SANTIAGO, Camila Fernanda Guimarães. Usos e impactos 
de impressos europeus na configuração do universo pictórico mineiro (1777-1830). Tese de 
Doutorado. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.
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também, receber maior atenção no que se refere às Capitanias do 
Norte do Estado do Brasil6.

Ao fazer essas digressões me interessa destacar que a 
iconografi a franciscana da Província de Santo Antônio do 
Brasil parece ter utilizado tanto modelos visuais, oriundos de 
folhetos avulsos e obras dos mais variados tipos e confi gurações 
de impressos, como também idealizações construídas a 
partir de textos escritos como fonte para suas representações 
imagéticas. Isso fi ca claro na preferência pela apresentação de 
alguns personagens que servissem como inspiração para a vida 
missionária dos irmãos noviços e professos, reforçando o apego 
às qualidades santas e atitudes pias de mártires, beatos e santos 
da própria ordem, bem como protetores ou simpatizantes do 
discurso de desapego e amor ao próximo característicos do 
franciscanismo.

Outro detalhe a ressaltar, antes de partir para uma análise 
das imagens mesmas que decoram os conventos franciscanos 
coloniais do atual Nordeste brasileiro, é o de que essas casas 
religiosas constituem aquilo que Germain Bazin defi niu, ainda 
na década de 1940, como “Escola Franciscana do Nordeste”7, 
ou seja, um conjunto de prédios que apresentam características 
arquitetônicas semelhantes e que demonstram uma evolução 
tanto quanto à organização de seu espaço construído como 
também de seus elementos decorativos mais gerais.

Isso posto, é preciso, por fi m, lembrar que a representação 
visual cristã evidentemente já tinha uma tradição consolidada 
na Europa de inícios da Idade Moderna. Contudo, após o 
Renascimento se acentuou o uso de um recurso que alargou 
sobremaneira as possibilidades da transmissão de ideias e 
concepções de mundo por meio da imagem e de símbolos, 
a emblemática, o que consolidou a alegoria como veículo 
para inculcar todo um conjunto de representações, ideários e 
discursos aos seus “leitores”. A presença de alegorias no discurso 

6. No caso da azulejaria portuguesa que decora não apenas os conventos franciscanos, mas também 
de outras ordens religiosas no Nordeste brasileiro, há os trabalhos de Maria Eduarda Marques, 
André Honor e Aldilene Diniz, que analisaram a iconografia de silhares do século XVIII. Ver: DINIZ, 
Aldilene Marinho César Almeida. Os ciclos iconográficos da vida de São Francisco de Assis: 
interpretações e apropriações na arte azulejar da América portuguesa – século XVIII. Tese de 
Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. HONOR, André Cabral. O 
verbo mais que perfeito: uma análise alegórica da cultura histórica carmelita na Paraíba Colonial. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2009. MARQUES, Maria 
Eduarda Castro Magalhães. Os azulejos da Ordem Terceira de São Francisco de Salvador: uma 
representação simbólica da cultura política barroca portuguesa no Brasil durante o reinado de 
D. João V. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2004.

7. Bazin, que foi curador do Museu do Louvre, cunhou esta expressão quando da elaboração de sua 
tese de doutorado tratando da arquitetura religiosa barroca no Brasil, em fins da década de 1940 
e começos dos anos de 1950. A tese foi publicada na França em 1956. Para maiores detalhes, 
ver: BAZIN, Germain. A arquitetura religiosa barroca no Brasil – vol. 1. Tradução de Glória Lúcia 
Nunes. Rio de Janeiro: Record, 1983, p. 137-156.
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visual dos franciscanos na América portuguesa, portanto, não 
é algo que fuja àquilo que se praticava então na Europa. A se 
considerar a ideia de kunstwollen8, percebe-se que essa vontade 
artística estava, contudo, condicionada tanto por uma concepção 
de mundo como por uma cultura histórica que eram próprias 
aos franciscanos. O que proponho é que a linguagem alegórica 
por eles utilizada se transformou, no meu entendimento, em um 
catecismo visual, uma narrativa confi gurada de modo consciente, 
baseada na tradição tratadística da própria Ordem, e que agregou 
a linguagem barroca aos anseios missionários de seus religiosos.

Uma das representações iconográfi cas de São Francisco que 
se cristalizou em dois dos conventos da Província de Santo 
Antônio do Brasil no século XVIII o mostra em um momento 
místico, derramando sua glória aos missionários da ordem 
e, mais importante, aos quatro continentes em que os irmãos 
de Assis atuavam. Essa imagem está tanto no forro da nave da 
igreja conventual da capital paraibana como também no forro da 
portaria do convento de Salvador, na Bahia.

Há alguns anos discordei da autoria tradicionalmente 
atribuída ao forro paraibano9. Pesquisadores como Carlos 
Ott10, José Luiz da Motta Menezes11 e Antonio Luiz D’Araújo12 
o creditavam a José Joaquim da Rocha, considerado fundador 
da Escola Baiana de Pintura do século XVIII e inconteste autor 
do forro da portaria do Convento de São Francisco da Bahia, 
obra encomendada diretamente a ele pelos frades, terminada em 
1774 e que traz o mesmo tema. No meu entendimento, o forro 
paraibano é obra do recifense Manoel de Jesus Pinto13, artífi ce 
atuante em Pernambuco entre o último quartel do setecentos e 
as duas primeiras décadas do oitocentos e cujas características 

8. Para Riegl a kunstwollen representa a possibilidade de surgirem afinidades formais e estilísticas 
entre a produção artística de indivíduos oriundos de uma mesma época e de uma mesma região, 
abrangendo todas as áreas culturais. Para se aprofundar sobre a criação e construção do conceito 
por Riegl, ver: RIEGL, Aloïs. Questions de style: fondements d’une histoire de l’ornamentation. 
Tradução de Henri-Alexis Baastch e Françoise Rolland. Paris: Hazan, 1992 [1903]; RIEGL, Aloïs.  
Historical grammar of the Visual Arts. Tradução de Jacqueline E. Jung. Nova York: Zone Books, 
2004 [1966]; RIEGL, Aloïs. The origins of Baroque Art in Rome. Organização e tradução de Andrew 
Hopkins & Arnold Witte. Los Angeles: Getty Research Institute, 2010 [1908].

9. OLIVEIRA, Carla Mary S. “Circulação de artífices no Nordeste colonial: indícios da autoria do 
forro da Igreja do Convento de Santo Antônio da Paraíba”. Fênix – Revista de História e Estudos 
Culturais, Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia, vol. 6, ano VI, n. 4, out./ dez. 2009, p. 
01-20. Disponível em: <http://www.revistafenix.pro.br/>.

10. OTT, Carlos. Pequena história das artes plásticas na Bahia entre 1550-1900. Salvador: Alva, 1989, 
p. 20.

11. MENEZES, José Luiz da Mota. “O convento franciscano de Santo Antônio (João Pessoa – PB)”. 
Revista Universitas, Salvador, Universidade Federal da Bahia, n. 17, 1977, p. 67.

12. D’ARAÚJO, Antonio Luiz. Arte no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Revan, 2000, p. 110.
13. Para detalhes sobre a biografia e atuação de Manoel de Jesus Pinto em Pernambuco e capitanias 

próximas, ver: ACIOLI, Vera Lúcia Costa. A identidade da beleza: dicionário de artistas e artífices 
do século XVI ao XIX em Pernambuco. Recife: FUNDAJ; Massangana, 2008, p. 354-357.

O Fundador 
e os Santos 
Franciscanos 
como Forças 
Inspiradoras
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estilísticas e mesmo de escorço presentes em uma de suas 
reconhecidas e documentadas obras de pintura abrigada numa 
das igrejas da capital pernambucana – o forro do nártex da Igreja 
de São Pedro dos Clérigos – levaram-me a crer que foi ele o pintor 
do forro franciscano da Paraíba.

Isso posto, vamos a essas duas imagens seráfi cas: ambas 
trazem São Francisco de Assis em glória celestial, mostrando 
as chagas de suas mãos, nimbado, com quatro raios luminosos 
jorrando da chaga em carne viva aberta em seu fl anco direito. Os 
raios se dirigem aos quatro missionários que o rodeiam, e aí vem 
uma das muitas fusões franciscanas com o discurso alegórico 
barroco: os religiosos são ladeados por representações femininas 
dos quatro continentes, utilizando um conjunto de símbolos 
que se construiu no imaginário europeu desde a publicação da 
Iconologia de Cesare Ripa14 e já estava plenamente consolidado 
na segunda metade do século XVIII.

Os missionários representados nas duas imagens não são 
anônimos. Trata-se de religiosos cujas vidas eram amplamente 
divulgadas em obras hagiográfi cas da própria ordem e que 
deveriam servir de exemplo não apenas aos próprios irmãos 
professos e noviços que frequentavam aqueles espaços em sua 
vida cotidiana, nas horas canônicas15, mas também aos fi éis, 
fossem eles devotos fervorosos, cristãos-novos ou gentios recém-
conversos. Os frades representados são Santo Antônio de Pádua16, 
que atuou na região do Vêneto por ordens diretas de São Francisco; 
um dos santos mártires do Marrocos, ou representando os cinco 
primeiros irmãos menores que morreram pela Fé vestindo o 
hábito franciscano17 ou, mais provavelmente, pelos atributos, o 
14. RIPA, Cesare. Iconologia overo Descrittione dell’Imagini universali. Siena: Appreffo gli Heredi di 

Matteo Fiorimi, 1613 [1593]. Disponível em: <http://books.google.com/>. Acesso em: 02 nov. 2009.
15. Estabelecidas na Regra de São Bento, as horas canônicas regulavam o cotidiano da vida monástica 

cristã desde a Idade Média, e se considera como sua inspiração mais remota o costume judaico 
de realizar orações em determinadas horas, sendo cinco delas diurnas e duas noturnas. São 
divididas em: matinas ou vigiliae, à meia noite ou ainda na escuridão da primeira madrugada; 
laudes, ao nascer do sol; primas, por volta de 6 ou 7 hs; as terças por volta das 9 hs; as sextas, 
em torno das 12 hs, pelo almoço; as noas, às 15 hs, quando normalmente se celebrava a missa 
conventual; as vésperas, alusão à “estrela” Vésper, na verdade o planeta Vênus, e o pôr-do-sol; e 
por fim as completas, em torno das 21 hs, quando os religiosos deveriam se recolher para, pouco 
depois de um breve sono de algumas horas, reiniciar o ciclo. BRAUNFELS, Wolfgang. Monasteries 
of Western Europe: the architecture of the order. Londres: Thames & Hudson, 1972, p. 232.

16. Também conhecido como Santo Antônio de Lisboa. O despertar da vocação missionária do 
lisboeta Fernando de Bulhões y Taveira de Azevedo, frade e intelectual da Ordem de Santo 
Agostinho, da qual fez parte por oito anos, é atribuído ao martírio dos frades franciscanos no 
Marrocos. Fernando decidiu abandonar seus estudos no Mosteiro de Santa Cruz em 1221 e 
ingressar na Ordem dos Frades Menores, onde recebeu o nome de Antônio e quis tornar-se 
missionário, tal qual os jovens que conhecera pessoalmente antes de seu malfadado embarque 
para a África. Apenas um ano após sua morte, aos 36 anos, ocorrida em 1231, Fernando seria 
canonizado como Santo Antônio de Pádua, devido a suas pregações naquela região da Itália. 
ROBINSON, Paschal. “St. Anthony of Padua” (verbete). In: New Advent Catholic Encyclopedia – 
vol. VI. Nova York: Robert Appleton Company, 2003 [1909]. Disponível em: <http://www.newadvent.
org/>. Acesso em: 17 jul. 2006.

17. Em 16 de janeiro de 1220, na cidade do Marrocos, cinco frades menores – de nome Berardo 
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Frei João do Prado, também martirizado no Marrocos em 163118 
e beatifi cado na primeira metade do século XVIII19; São Francisco 
Solano20, que atuou em boa parte da América espanhola, ao longo 
dos Andes; e um dos mártires franciscanos do Japão21, São Pedro 
Batista Blásquez y Blásquez22, o superior da congregação seráfi ca 

de Carbbio, Ottonio, Accursio, Pietro de S. Geminiano e Adjuto – enviados em ação missionária 
à África pelo próprio São Francisco de Assis, foram torturados e decapitados pelo miramolim 
Abu Jacub, devido à insistência ferrenha em tentar converter o governante muçulmano ao 
cristianismo. Suas relíquias foram conservadas alguns meses pelo Infante D. Pedro, que devido 
à disputa sucessória com o irmão, rei D. Afonso II de Portugal, exilou-se e viveu por vários 
anos, como protegido, na corte marroquina. Depois do episódio do martírio dos franciscanos e da 
sucessão de milagres atribuídos às relíquias durante o ano de 1220, o Infante teve que fugir pelo 
deserto até Ceuta e dali embarcar para Portugal, a fim de salvar-se da perseguição dos mouros. 
D. Pedro levou as relíquias dos cinco frades em duas urnas a Coimbra, onde foram sepultadas na 
Capela de São Antão dos Olivais do Mosteiro de Santa Cruz, em 1221. Ficaram conhecidos como 
os protomártires do Marrocos. PEREIRA, Francisco Maria Esteves (introdução e transcrição). 
“Martyrio dos santos martyres de Marrocos (manuscripto)”. Revista Lusitana, Lisboa, Antiga Casa 
Bertrand, vol. 7, 1902, p. 189-198. Disponível em: <http://www.instituto-camoes.pt/>. Acesso em: 
09 abr. 2006.

18. ALMEIDA, Marcos Antonio de. “L’Orbe Serafico, Novo Brasilico”: Jaboatão et les franciscains 
à Pernambouc au XVIIIe siécle. Tese de Doutorado. Centre d’Études et de Recherches Sur les 
Mondes Américains, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 2012, vol. 2, p. 563, 
p. 611.

19. Frei João do Prado foi beatificado em maio de 1728 pelo papa Bento XIII. Nascido numa família 
de nobres em Morgovejo, na província de Léon, na Espanha, em 1563, estudou Filosofia na 
Universidade de Salamanca e entrou para a Ordem dos Frades Menores em 1584. Foi mestre 
de noviços e guardião antes de ser escolhido, em 1610, como ministro na nova província de São 
Diego, no Marrocos, onde deveria dirigir a missionação entre os muçulmanos. Depois de ter sua 
congregação dizimada pela peste, continuou a pregar com apenas outros dois frades, foi preso 
por recusar-se a deixar o Marrocos, enfrentou trabalhos forçados e depois foi martirizado em 
1631. ARDUINO, Fabio. “Beato Giovanni di Prado: sacerdote e martire”. In: Santi, Beati e Testimoni. 
Sítio eletrônico. Disponível em: <http://www.santiebeati.it/dettaglio/92379>. Acesso em: 20 fev. 
2018.

20. São Francisco Solano nasceu em Montilla, Espanha, em 1549 e aos vinte anos ingressou na 
Ordem dos Irmãos Menores da Observância. Liderou os missionários franciscanos do sul da 
Espanha após ordenar-se frade e em 1589 foi enviado ao Peru, tendo percorrido toda a região 
andina até a Argentina, como evangelizador. Aprendeu os falares nativos e defendia os indígenas, 
denunciando a corrupção geral do governo colonial espanhol. Morreu na cidade de Lima em 1610 
e foi canonizado em 1726. DONOVAN, Stephen M. “St. Francis Solanus” (verbete). In: New Advent 
Catholic Encyclopedia – vol. VI. New York: Robert Appleton Company, 2003 [1909]. Disponível em: 
<http://www.newadvent.org/ >. Acesso em: 17 jul. 2006.

21. Em 05 de fevereiro de 1597, na cidade japonesa de Nagasaki, vinte e seis cristãos – dentre eles 
seis missionários franciscanos, sendo cinco deles europeus, e três padres jesuítas de origem 
japonesa – foram crucificados, lancetados e depois tiveram seus corpos queimados pelas 
autoridades locais, insatisfeitas com a influência conseguida pelo grupo de religiosos junto à 
população devido à ação missionária que desenvolviam. Biblioteca da Ajuda, Lisboa, Coleção 
Jesuítas na Ásia, Série da Província da China, Códice 26, 49-v-8.

22. ALMEIDA, Marcos Antonio de. “L’Orbe Serafico, Novo Brasilico”..., op. cit., vol. 2, p. 564, p. 610. 
Nascido na pequena San Esteban del Valle, nas cercanias de Ávila, no ano de 1542, filho de 
nobres, São Pedro Batista Blásquez y Blásquez estudou na Universidade de Salamanca e tomou 
o hábito seráfico aos 22 anos. Foi lente de Teologia e Filosofia, superior de várias comunidades 
na própria Espanha, até decidir partir em missão pelo mundo, a partir de 1580. Esteve no México, 
onde fundou diversos conventos, e nas Filipinas, antes de chegar ao Japão em 1590, com o intuito 
de substituir os jesuítas que haviam sido expulsos pelos shoguns locais. Obteve permissão para 
iniciar suas pregações em 1593, mas sua opção pela pobreza e as ações em prol de leprosos e 
outros marginalizados atraíram a atenção do governo, por irem contra as práticas locais. Foi 
preso e supliciado em Nagasaki em fevereiro de 1597, com outros cinco frades franciscanos 
e três padres jesuítas japoneses. Beatificado em 1627 por Urbano VIII, foi canonizado em 1862 
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Fig. 1. Glorificação dos Santos 
Franciscanos  ou Glorificação de São 

Francisco, Manoel de Jesus Pinto 
(atrib.), medalhão central do forro da 
nave da igreja do Convento de Santo 

Antônio da Paraíba.
Madeira policromada; décadas finais do 

século XVIII ou começo do século XIX; 
João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Fonte: foto de Carla Mary S. Oliveira, 
2018.
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Figs. 2a/2b. Partes superior e 
inferior da Alegoria da Obra 
Missionária dos Franciscanos 
sob a Proteção da Virgem da 
Imaculada Conceição, José 
Joaquim da Rocha, forro da 
portaria do Convento de São 
Francisco da Bahia. Madeira 
policromada; 1774; Salvador, 
Bahia, Brasil.
Fonte: fotos de Carla Mary S. 
Oliveira, 2007.
[OBS.: devido ao pé direito 
baixo da portaria do 
convento, é impossível 
registrar todo o forro em 
apenas uma foto, mesmo 
com o uso de uma lente 
grande angular]

local, beatifi cado na primeira metade do setecentos. Luís de 
Moura Sobral, no entanto, ao discorrer sobre a pintura baiana 
em texto de 2009, identifi ca o personagem seráfi co associado 
com a missionação da Ordem no Oriente como Fr. Martinho da 

por Pio IX. “SAN Pietro Battista Blasquez: francescano martire a Nagasaki”. In: Santi, Beati e 
Testimoni. Sítio eletrônico. Disponível em: <http://www.santiebeati.it/Detailed/22072.html>. 
Acesso em: 20 fev. 2018. “SAINT Peter Baptist”. In: CatholicSaints.Info. Sítio eletrônico. Disponível 
em: <http://catholicsaints.info/saint-peter-baptist/>. Acesso em: 20 fev. 2018.
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Ascenção, outro dos martirizados no Japão em 159723.
O fato de esses religiosos não serem personagens anônimos 

ou cuja vida e testemunho se perdia nas brumas do tempo, mas 
sim estava documentada na história dos próprios franciscanos é 
muito signifi cativo neste caso. Eram todos homens que haviam 
seguido os ideais de São Francisco, tinham vidas comuns e foram 
tocados por seu chamado, deixando as coisas mundanas ou a 
contemplação solitária para se dedicar à propagação da Fé cristã 
como missionários, a principal função pensada por seu patriarca 
para seus seguidores, ainda no século XIII, quando ele mesmo 
enviou os primeiros frades a pregar na África e designou o jovem 
irmão lisboeta Antônio para pregar o Evangelho nas cercanias de 
Rimini, Pádua e Veneza.

A representação alegórica dos continentes também não é 
gratuita: reforça o imaginário vigente sobre aquelas porções do 
mundo à época em que as imagens foram pintadas. A semelhança 
entre os dois forros sugere, como era usual, o emprego de um 
modelo comum, possivelmente uma gravura avulsa ou que 
ilustrasse alguma obra hagiográfi ca ou mesmo tratado ou crônica 
sobre a Ordem dos Frades Menores24.

Ao menos a parte superior da imagem do forro paraibano, 
que traz a Santíssima Trindade junto à Virgem, pode ter tido 
origem numa gravura espanhola impressa em Valencia no ano de 
1792, trazendo uma alegoria sobre a Ordem franciscana, imagem 
de autoria de Juan Bautista Suñer (1750-1815), executada a 
buril por Vicente Capilla y Gil (1767-1817). Seus personagens 
secundários, aliás, também parecem ter servido como inspiração 
ao escorço dos frades do forro da Paraíba.

Contudo não se pode afastar de todo a hipótese de que 
a pintura baiana tenha servido de modelo para o quadrante 
inferior da paraibana, haja vista a constante circulação de frades 
entre os conventos da Província, já que o trabalho de Rocha foi 
fi nalizado em 1774. Além disso, o tema da Imaculada Conceição 
era muito caro aos franciscanos e recorrente em suas prédicas, e 
já o encontrei em ao menos outra gravura de fi ns do setecentos 
dedicada a Carlos IV de Espanha, mas sem relação direta com os 
frades menores ou sua ação no Novo Mundo. Caso eu esteja certa 
quanto à autoria do forro paraibano, creio que ele deve ter sido 
fi nalizado entre cerca de 1790 ou 1795 e 1810 ou 1815, período 
da produção registrada de Manoel de Jesus Pinto. Desse modo, 
teria havido tempo sufi ciente para que se copiasse a imagem 

23. SOBRAL, Luís de Moura. “Ciclos das pinturas de São Francisco”. In: FLEXOR, Maria Helena Ochi 
& FRAGOSO, Fr. Hugo, OFM (ogs.). Igreja e Convento de São Francisco da Bahia. Rio de Janeiro: 
Odebrecht; Versal, 2009, p. 307.

24. Apesar de pesquisar este tema há mais de 25 anos, e mesmo com a facilidade de acesso a 
gravuras avulsas, tratados, breviários e obras hagiográficas dos séculos XVI, XVII e XVIII 
propiciada atualmente pela internet, até hoje ainda não consegui identificar a imagem impressa 
que possivelmente deve ter servido de modelo a essas duas pinturas.
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Fig. 3. Juan Bautista Suñer 
(des.) & Vicente Capilla y Gil 
(grav.), Copia de la SSª Cruz 
que se vio resplandeciente 
en el Cielo en la conquista 
de la Ciudad de Queretaro 
dia de Santiago en año 1531, 
Valencia, 1792; 390 X 290 mm; 
gravura a buril.
Fonte: Coleção Particular, 
Barcelona, Espanha.

do convento soteropolitano e se apresentasse essa cópia como 
modelo ao artífi ce pernambucano que, acredito, atuou para os 
frades na capital paraibana e que também chegasse à Província 
seráfi ca a gravura valenciana. Mais provavelmente, o trabalho 
deve ter sido feito ainda na última década do setecentos, já que a 
Paraíba à época estava ainda subordinada a Pernambuco e havia 
uma constante e intensa circulação de produtos e indivíduos 
entre as duas capitanias25.

Em ambas as pinturas a personagem que representa a 
Europa aparece prostrada de joelhos acima do ombro direito 
de São Francisco e ladeada por Santo Antônio, traz os símbolos 
tradicionalmente agregados a ela: uma coroa, joias e roupas 
ricamente bordadas, um cetro e um manto real. Todos são 
25. OLIVEIRA, Carla Mary S. “Circulação de artífices no Nordeste colonial...”, op. cit., p. 4-5.
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elementos que remetem à civilização europeia e sua pretensa 
proeminência econômica, política, religiosa e cultural sobre o 
restante do mundo católico26. Mesmo assim, em terras europeias 
havia heresias, infi éis, ou seja, todo um rebanho disperso que 
necessitava da ação missionária franciscana. Essa parece ser a 
principal intenção de agregar a alegoria da Europa a uma cena 
de glorifi cação do fundador da ordem: lembrar aos religiosos e 
fi éis que os fi lhos de Assis eram necessários até mesmo no Velho 
Mundo. O Santo Antônio da Paraíba traz na mão esquerda seu 
principal atributo, um livro, e na direita uma pequena cruz, como 
aquelas usadas pelos missionários em suas pregações fora dos 
conventos. O de Salvador, por sua vez, ao invés da cruz segura 
um ramo de lírios com a mão direita, um atributo da pureza.

Acima do ombro esquerdo do poverello d’Assisi27 em 
ambas as imagens está a representação do continente africano. 
A principal diferença entre as alegorias das duas pinturas está 
na cor da pele das mulheres: a da Paraíba é negra, enquanto a 
de Salvador é de pele mais clara. Tanto uma como outra estão 
que pode ser deduzido por trazer uma grande cruz de madeira, 

26. Ao final do setecentos já se havia iniciado a colonização da Austrália, mas os franciscanos não 
a incluíam em suas alegorias do Orbe Seráfico, por ser domínio da Coroa Britânica e, portanto, 
território vedado à sua ação missionária.

27. Forma carinhosa pela qual contemporâneos de São Francisco o chamavam e que, entre seus 
devotos, se perpetuou até nossos dias. Literalmente, pode ser traduzida como “pobrezinho de 
Assis”.

Fig. 4. S. João do Prado, Mart., Anônimo. Medalhão no 
coro da igreja do Convento de Santo Antônio da Paraíba. 

Madeira policromada; século XVIII; 
João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Fonte: foto de Carla Mary S. Oliveira, 2018.
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Fig. 5. Suplício dos 
Protomártires do Marrocos, 
Anônimo. Medalhão no 
refeitório do Convento de 
Santo Antonio de Ipojuca 
[antes no Convento de Santo 
Antonio do Recife]. Madeira 
policromada; século XVIII;
Ipojuca, Pernambuco, Brasil.
Fonte: foto de Carla Mary S. 
Oliveira, 2012.

Fig. 6. Os 6 Martires de 
Japam, Anônimo.
Friso da balaustrada do coro 
da igreja do Convento de 
Santo Antonio de Igarassu. 
Madeira policromada; século 
XVIII; Igarassu, Pernambuco, 
Brasil.
Fonte: foto de Ricardo Pinto 
de Medeiros, 2011.

Fig. 7. Gloriozos Stos. MM. de 
Marocos · Advogados contra 
sezoens, Anônimo.
Têmpera sobre painel de 
cedro; provavelmente fins 
do século XVIII; medalhão do 
acervo do Convento de Santa 
Clara dos Anjos, Penedo, 
Alagoas, Brasil (antes de 
1956 no Convento de Santo 
Antonio do Recife).
Fonte: foto de Carla Mary S. 
Oliveira, 2015.

bem vestidas e trazem um jarro nas mãos. O missionário que as 
ladeia certamente é um dos mártires franciscanos do Marrocos, 
região de tradicional presença seráfi ca na África setentrional, o 
atributo comumente ligado àqueles indivíduos mortos em nome 
da Fé cristã. Fica a dúvida somente se havia a pretensão de se 
representar um dos protomártires de 1220 ou ao Frei João do 
Prado, martirizado em 1631 e beatifi cado em 1728, de quem há 
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também uma representação num quadro avulso que decora a 
parede do coro da igreja conventual paraibana.

Tanto os protomártires do Marrocos como o beato João do 
Prado se tornaram modelos de virtude recorrentes na decoração 
dos conventos da Província Franciscana de Santo Antônio do 
Brasil. Os frades supliciados em Ceuta estão presentes num dos 
painéis de azulejos da portaria do Convento de Santo Antônio 
do Recife, o que denota um projeto de monta e uma encomenda 
que cruzou o Atlântico até as ofi cinas lisboetas. E a iconografi a 
produzida in loco também era profusa em representações: há 
um grande medalhão, hoje no refeitório do convento de Ipojuca, 
com a cena do suplício de 1631 sofrido pelo frei João do Prado, 
peça que antes pertencia ao convento do Recife; no convento de 
Igarassu o friso decorativo da barra inferior da balaustrada do 
coro da igreja conventual traz os cinco protomártires de 1220, e 
estes cinco frades supliciados no século XIII aparecem também 
num medalhão hoje pertencente ao acervo do Convento de 
Santa Clara dos Anjos em Penedo, cidade atualmente no Estado 
de Alagoas, mas que compunha o território da Capitania de 
Pernambuco até 1817, antes de seu desmembramento criando a 
Capitania de Alagoas como represália aos revoltosos da sedição 
daquele ano.

Os mártires do Japão, supliciados em 1597 em Nagasaki, 
também se tornaram uma referência iconográfi ca importante 
na cultura histórica franciscana na América portuguesa. Eles 
aparecem, em grupo, em duas extensas pinturas da Capela 
Dourada do Convento de Santo Antônio do Recife (Figs. 8 e 9), e 
no friso da balaustrada do coro do Convento de Santo Antônio de 
Igarassu (Fig. 6). Isso sem contar a presença de seu líder, frei Pedro 
Batista Blásquez y Blásquez, beatifi cado em 1627 e canonizado 
apenas no século XIX, nos forros da portaria de Salvador e da 
igreja conventual da Paraíba, além de um painel de azulejos do 
século XVIII, também fi xado na portaria do Convento de Santo 
antonio do Recife, apresentando os supliciados nipônicos.

Interessa-me destacar aqui especialmente o caráter 
particular dessa iconografi a, a das pinturas produzidas dentro 
do espaço dos conventos franciscanos utilizando o fundador da 
ordem e seus mártires como modelos a serem seguidos, sendo 
estes personagens reais tornados palpáveis através da divulgação 

Fig. 8. Mártires do Japão 
a Caminho do Suplício, 

Anônimo.
Quadro na lateral norte da 
Capela Dourada, Convento 
de Santo Antonio. Madeira 
policromada; século XVIII; 

destaque para os seis frades 
franciscanos transportados 

nos dois carros de bois ao 
final do cortejo. Os padres 

jesuítas seguem à pé, à 
frente, rumo ao cadafalso. 

Recife, Pernambuco, Brasil.
Fonte: foto de Carla Mary S. 

Oliveira, 2014.

Fig. 9 (p. 25). Suplício dos 
Mártires do Japão, Anônimo.

Quadro na lateral sul da 
Capela Dourada, Convento de 

Santo Antonio.
Madeira policromada; século 

XVIII; destaque para os 
três frades franciscanos 
crucificados à esquerda. 

Recife, Pernambuco, Brasil. 
Fonte: foto de Carla Mary S. 

Oliveira, 2014.
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de suas imagens, atributos e/ou suplícios nas áreas por onde 
circulavam não apenas os frades e noviços, mas também irmãos 
terceiros, irmãos leigos e fi éis.

Se poderia incluir também a azulejaria na presente análise, mas 
aí eu estaria falando de um conjunto de imagens produzido no 
Reino, com uma logística muito específi ca que diz respeito não 
apenas à defi nição da cultura histórica seráfi ca, mas também do 
espaço a ser revestido – do qual já se devia ter as medidas precisas 
– passava pela escolha do tema a ser representado nos ladrilhos 
do silhar, incluía que ofi cina e mestre azulejeiro o executaria e, 
detalhe não menos importante, que frade procurador da Ordem 
acompanharia o planejamento e a execução do serviço em Lisboa 
ou no Porto e depois acertaria os trâmites do transporte de tão 
preciosa e frágil carga desde o Reino até os portos do Recife ou 
de Salvador. Carga essa que depois seria levada até o convento 
encomendante e, fi nalmente, aplicada sobre as paredes para as 
quais foi projetada, algumas vezes até décadas após a encomenda 
inicial28. Ou seja, haveria que se fazer outro estudo, envolvendo 
fontes e acervos bem diversos, a que pretendo me dedicar ainda, 
em outro momento, no futuro.

No caso das pinturas, a dinâmica de sua produção, mesmo 
obedecendo à mesma lógica de defi nição de tema dentro dos 
ditames da Província de Santo Antonio do Brasil e da hierarquia 
interna de decisões de cada um dos conventos, os materiais, 
artífi ces, artistas e mesmo supervisores dos trabalhos circulavam 
dentro dos conventos – fossem eles religiosos ou não, no caso 
dos executores dessas obras de arte: a dinâmica de sua defi nição, 
produção e circulação, portanto, se dava toda num espaço 
periférico e, mais ainda, muitas vezes em espaços que eram 
periferias de periferias, numa sucessão de hierarquias que talvez 

28. Um bom exemplo de quanto tempo poderia demorar a instalação de um destes silhares é o que 
hoje está decorando a nave da igreja conventual de João Pessoa e conta a saga de José do Egito, 
que certamente foi produzido na década de 1730, na oficina do mestre Teotónio dos Santos, em 
Lisboa, mas só foi aplicado nas paredes do templo na década de 1790, mais precisamente entre 
1792 e 1793, tendo permanecido cuidadosamente encaixotado nas dependências do cenóbio por 
cerca de seis décadas. “LIVRO dos Guardiães do Convento de Santo António da Paraíba (1589-
1885)”. Com introdução e notas de Fr. Venâncio Willeke, OFM. Stvdia, Lisboa, Centro de Estudos 
Históricos Ultramarinos, n. 19, dez. 1966, p. 196.
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diluísse o controle, de um lado, mas que também criava situações 
de circulação de modelos e padrões simbólicos, estéticos e de 
representação pictórica bem interessantes a se analisar.

Cabe aqui pensar em dois aspectos teóricos ao se lançar 
um olhar sobre tal produção: a noção de periferia no campo 
artístico, trabalhada por Carlo Ginzburg e Enrico Castelnuovo 
em seu texto originalmente publicado no primeiro volume da 
Storia dell’Arte Italiana da Einaudi, depois traduzido e incluído 
na edição portuguesa de ensaios de Ginzburg, A Micro-História 
e Outros Ensaios29; e a noção de aff etti, que permeia o universo 
Barroco e é discutida por inúmeros autores.

Ginzburg e Castelnuovo demonstram, analisando a 
realidade da península itálica durante o Renascimento, como 
“a imagem habitual de um centro maior incontestado cede o 
lugar [...] a uma imagem policêntrica”30. Penso que é possível se 
estender tal formulação para a realidade do Barroco na América 
portuguesa e, de modo mais específi co, ao contexto da Província 
franciscana de Santo Antonio do Brasil.

A distância dos centros irradiadores de modelos 
iconográfi cos e mesmo de programas estéticos e, no caso de 
ordens como os Franciscanos, teológicos, parece ter criado a 
oportunidade para que se afrouxassem alguns limites críticos 
e se desse maior liberdade ao exercício de uma sensibilidade 
local, que buscava introduzir no cotidiano os modelos pios dos 
mártires, santos e beatos seráfi cos. Se havia de fato o projeto 
catequético, e isso é algo que aqui não se pode negar, os cânones 
artísticos passam a ser menos rígidos e, embora obviamente se 
seguissem modelos e inspirações oriundas dos grandes centros 
propagadores da arte barroca, está claro pelas pinturas que 
decoram os cenóbios franciscanos da Província de Santo Antonio 
do Brasil que muitos dos artistas locais que atuaram na decoração 
dos conventos do litoral compreendido entre a Bahia e a Paraíba 
tinham uma característica bem naïf em seu traço.

Aliado a esse aspecto, de exercício dos aff etti barrocos e 
suas múltiplas subjetividades por meio de uma arte que tanto 
permite o desenho anônimo e ingênuo de um medalhão com os 
Gloriozos Stos. MM. de Marocos, hoje no acervo do Convento de 
Santa Clara dos Anjos, em Penedo (Fig. 7), quanto as sofi sticadas 
composições de falsa arquitetura e quadro recolocado dos forros 
da portaria do Convento de São Francisco da Bahia – a Alegoria 
da Obra Missionária dos Franciscanos sob a Proteção da Virgem 
da Imaculada Conceição, de José Joaquim da Rocha (Figs. 2a/2b) 
– ou da nave da igreja conventual da Paraíba – que atribuo ao 
recifense Manoel de Jesus Pinto (Fig. 1) – há que se considerar 

29. GINZBURG, Carlo & CASTELNUOVO, Enrico. “História da Arte Italiana”. In: GINZBURG, Carlo. 
A Micro-História e Outros Ensaios. Tradução de António Narino. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1989, p. 5-117.

30. Idem, p. 16.
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que, ao contrário do que se tornou usual imaginar sobre os 
franciscanos, dentro dos muros conventuais se construía uma 
sofi sticada vida intelectual, baseada em classes permanentes de 
teologia, gramática latina, retórica, fi losofi a, direito canônico e 
muito estudo em bibliotecas que possuíam um vasto acervo para 
garantir a formação erudita dos frades.

A noção que se fi rmou acerca dos franciscanos no 
imaginário brasileiro, especialmente no Nordeste, contudo, 
ainda está fortemente ligada ao seu trabalho de catequese e 
missionação, enquanto que o aspecto intelectual sempre esteve 
mais associado aos jesuítas, devido à maior vinculação dos 
inacianos com a instrução, já que estes mantinham os colégios na 
colônia como parte primordial de sua atuação religiosa. Somente 
muito recentemente se passou a pesquisar mais a fundo, no 
Brasil, a importância dos franciscanos no campo da História da 
Educação e a relação das bibliotecas conventuais com os projetos 
iconográfi cos decorativos dos próprios conventos31.

Nesse sentido, me parece importante começar a advogar a 
ideia de que, do mesmo modo que Germain Bazin identifi cou no 
campo da Arquitetura, nos anos de 1940, uma Escola Franciscana 
do Nordeste32, existe também um Barroco franciscano no que se 
refere aos aspectos iconográfi cos da decoração desses mesmos 
conventos eretos entre os séculos XVII e XVIII, mas cujo 
embelezamento se deu essencialmente nesta última centúria.

Há, evidentemente, uma coerência discursiva na escolha 
de temas e personagens que ornam as paredes e forros de capelas 
e igrejas conventuais, sacristias, coros e outros espaços religiosos 
desses prédios. Até mesmo salas que serviriam apenas para as aulas 
dos noviços tinham seus forros cuidadosamente decorados com 
frades – santos, beatos ou membros de destaque da congregação 
– que servissem de exemplo aos próprios irmãos da ordem. A 
imagem religiosa, a visualidade espiritual e inspiradora, portanto, 
retoma entre os franciscanos da América portuguesa setecentista 
um aspecto catequético que existia já lá nos primórdios da 
fraternitas: o de fornecer exempla a todo momento, por meio 
dos olhos, lembrando o bom caminho, mesmo em espaços que 
fossem frequentados apenas por indivíduos letrados como os 
frades33, e de impregnar com a cultura histórica franciscana e o 
franciscanismo os fi éis que participassem dos serviços religiosos 
nos espaços abertos ao público, como a igreja conventual e a 
capela dos terceiros.

31. O caso mais estudado, sem dúvida, é o dos azulejos do claustro de Salvador, que reproduzem 
emblemas da obra Theatro Moral de La Vida Humana, de Otto Van Veen, que já fazia parte da 
biblioteca do convento soteropolitano quando da encomenda do silhar em Portugal em meados 
do século XVIII.

32. BAZIN, Germain. A arquitetura religiosa ..., op. cit., p. 137-156.
33. Já que o argumento de catequese visual não caberia, neste caso, para as imagens que decoram 

espaços conventuais de circulação restrita aos frades.
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Desse modo, não há como não associar a esse programa 
estético franciscano uma das principais características identifi cadas 
por Aloïs Riegl (1858-1905) na arte do Barroco: a incorporação 
do observador e seu envolvimento ativo no espaço artístico, posto 
que se passa a pensar essencialmente na recepção, no resultado, 
no impacto desejado para aquela obra específi ca34. Considerando 
que o método de análise de Riegl partia da realidade histórica 
da própria obra de arte, do contexto de inserção social do artista 
que a produziu e de sua “imersão” estética e motivação artística, 
incluindo também seus laços emotivos, sociais e profi ssionais, 
conjunto de fatores a que denominou de kunstwollen – termo 
quase sempre pobremente traduzido como “vontade artística”, mas 
que extrapola e muito tal acepção extremamente simplifi cadora 
– não surpreende que tenha infl uenciado autores como Walter 
Benjamin (1892-1940), especialmente no que diz respeito ao 
conceito de aura, e Erwin Panofsky (1892-1968), em seu método 
iconológico.

Portanto, creio já ser mais do que tempo de se deixar de 
pensar o Barroco no Brasil como se ele houvesse sido ereto a 
partir de uma matriz única e que, infelizmente, ainda continua 
a ser a via dominante nos estudos especializados, que em meu 
entendimento continuam a privilegiar determinadas regiões e 
abordagens limitantes na tentativa de sua compreensão.

Cada vez mais é preciso conhecer as múltiplas realidades 
da América portuguesa, e a do universo imagético dos conventos 
franciscanos do litoral compreendido entre o Recôncavo Baiano 
e a foz do Paraíba me parece uma das que ainda pode fornecer 
interessantes chaves para a compreensão das linhas de força que 
engendraram muito do que hoje somos. Resta-nos buscar a ponta 
do novelo e desbravar o labirinto.

34. Cf. WITTE, Arnold. “Reconstructing Riegl’s Entstehung der Barockkunst in Rom”. In: RIEGL, Aloïs. 
The Origins of Baroque..., op. cit., p. 36.




