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Este volume nasce de um congresso internacional de estudos, intitulado 
“No Embalo da Rede. Trocas Culturais, História e Geografia do Barroco 
na América Portuguesa”, realizado de 6 a 8 de maio de 2015, no Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), or-
ganizado por nossa iniciativa com o apoio da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), e do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH UNICAMP).

 No evento, participaram estudiosos convidados provenientes 
de diversas regiões do Brasil bem como de outros países americanos. 
Ao lado do congresso, no mesmo Museu, foi montada a exposição “As 
Missões Jesuíticas da Região Guarani. Uma Experiência Cultural e Social 
Americana”, organizada pelo CEDODAL de Buenos Aires, dirigido pelo 
professor Ramón Gutierrez, com o apoio da Fundação Bunge y Born. 

 Em decorrência da reunião, foi desenvolvido a partir de outubro 
de 2016, junto ao Departamento de História da Arquitetura e Estética do 
Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, o projeto de pesquisa intitulado “Barroco Cifrado. Pluralidade 
Cultural na Arte e na Arquitetura das Missões Jesuíticas no Estado de 
São Paulo (1549-1759)”, coordenado pela professora Renata Maria de 
Almeida Martins, e financiado com um auxílio Jovem Pesquisador pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 
Durante quase quatro anos, o projeto promoveu numerosas iniciativas, 
entre exposições, seminários, conferências, eventos, como as Sextas 
Barrocas e as Quintas Ameríndias, todas voltadas a conectar os estudos 
nas áreas de história da arte e da arquitetura colonial, da arqueologia da 

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins

Apresentação
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arte, da preservação do patrimônio, das artes indígenas. Impulsionou 
também a criação e a revisão de disciplinas de graduação e pós-gra-
duação, e a formação de grupos de estudos, no intuito de renovar as 
perspectivas historiográficas sobre a arte barroca, e formar novos 
pesquisadores reatando os vínculos estreitos entre a história cultural 
brasileira e o inteiro contexto latino-americano e global. 

 O volume, portanto, proporciona um resultado desta trajetória, 
reunindo textos apresentados no seminário de 2015, e outros redigi-
dos sucessivamente. Alguns são de estudiosos já consagrados, que 
foram referências fundamentais para o projeto, outros de autores que 
já deram contribuições destacadas para a história da arte e no campo 
do restauro, outros ainda de pesquisadores mais jovens, que abriram 
perspectivas originais de indagação que poderão ser desenvolvidas 
proficuamente em próximas etapas. 

 Além de um texto de Ramón Gutiérrez, ponto de referimento 
obrigatório de todo este trabalho, e de um depoimento que ele conce-
deu a Alexandre Benoit em Buenos Aires, a coletânea conta com con-
tribuições de Ângela Brandão, Angélica Brito, Alex Bohrer, Aziz Pedrosa, 
Christian Mascarenhas, Claudia Duarte, Carla Garrido, Nelson Porto, 
Danielle Pereira, Denise Massimino, Diogo Borsoi, Fabricio Forganes, 
Flávio Gil, Julio Moraes, Julio Meiron, Maria José Spiteri, Mateus Rosada, 
Mozart Bonazzi, Myriam Salomão, Percival Tirapeli, Rafael Schunk, 
Regina Helena Vieira, Renata Martins, Thaís Montanari.

 Nestas páginas, então, encontra-se um balanço significativo 
dos estudos atualmente desenvolvidos numa parte do universo acadê-
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mico brasileiro sobre o tema do Barroco na arte e na arquitetura colonial 
na América Portuguesa. As mais diversas temáticas e abordagens são 
representadas; contudo, todas tem como pano de fundo a discussão 
sobre os fenômenos e os processos de transculturação e de recepção 
ocorridos na cultura artística do Brasil colonial, no contexto geral da 
América Latina, numa ótica global e local ao mesmo tempo. 

 A transculturação e a miscigenação são entendidas como fenô-
menos constantes e característicos da cultura global, marcadamente 
desde a época dos primeiros contatos entre europeus e outras civili-
zações, em particular da experiência social americana da época colo-
nial, na esteira da reflexão metodológica elaborada por historiadores 
como Serge Gruzinski e Gauvin Bailey. De fato, não seria possível atribuir 
sentido a cada manifestação se não desde o ponto de vista de cada ator 
dependendo da sua localização no contexto global. Cada cultura, ainda 
que de forma e com intensidade diferente, é separada da sua própria 
tradição e entra num processo de transformação em que o significado 
de cada elemento é redefinido em relação ao reflexo de fatores globais 
na situação local.

 A perspectiva historiográfica tradicional, por meio de amplas 
categorias formais, se esforçou de inserir a produção colonial brasileira, 
como uma unidade monolítica, dentro de uma história da arte mun-
dial cujos pressupostos eram determinados pelos grandes centros de 
produção do saber histórico, particularmente da França e dos Estados 
Unidos. Esta tendência foi reforçada nas últimas décadas pelo surgi-
mento e a ação de instituição internacionais, que, dotadas de grandes 
meios financeiros e tecnológicos, tendem a concentrar o universo da 
pesquisa no setor, afirmando suas visões hegemônicas e marginalizan-
do a contribuição de outras visões alternativas. 

 É possível hoje reformular os conceitos de centro e periferia, 
dentro de uma mais complexa geografia artística, na qual a posição 
do centro muda com o variar da localização dos atores; ultrapassar o 
mapa anacrônico das unidades nacionais atuais em direção de novas 
geografias baseadas no estudo da concreta circulação das obras e dos 
artistas à época. É hora também de uma redefinição das periodizações 
e das categorias estilísticas tradicionais para a arte colonial da América 
Portuguesa. Longe de ser apenas um reflexo desbotado de eventos 
ocorridos nos centros dominantes, esta se desenvolve por rupturas 
dramáticas, acompanhando e reagindo de forma autônoma às trans-
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formações históricas e às contradições da cultura e da sociedade na 
Europa, e particularmente nos países ibéricos. 

 É suficiente pensar nas consequências na América, até dentro 
da própria Companhia de Jesus, do conflito entre a tradição educativa 
e religiosa surgida durante a conquista e as novas propostas raciona-
listas da Ilustração Católica e dos monarcas reformistas das dinastias 
de Bourbon e de Bragança. Criar uma nova categoria estilística a partir 
da historiografia europeia e desvendar, dentro do onipresente Barroco 
que tudo digere, arrasa e transforma, a presença da estética sensis-
ta, mais leve e moderada do Rococó e da Arcádia, é importante para 
compreendermos melhor a circulação e a mutação das formas, mas 
não é suficiente para compreender o significado daquelas escolhas 
para as diversas componentes da sociedade colonial. É necessário 
um sismógrafo sensível que possa detectar no âmbito local os efeitos 
produzidos por cada movimento telúrico e reconduzir as causas ao seu 
epicentro específico, em relação a outros elementos com os quais se 
relaciona numa constelação muito variável. A América Latina está inse-
rida dentro da moldura maior dos grandes impérios coloniais ibéricos. O 
que ocorre no Japão, na China, na Índia, possui consequências diretas 
no continente americano. Mesmo assim, estas são produto de agentes 
e de determinantes locais que reagem, cada um conforme sua própria 
lógica, dentro do universo religioso, cultural e político de que faz parte. 

 Os domínios americanos, por sua vez, possuem significado 
político, econômico e ideológico variado nas diversas etapas da história 
do império colonial português. De cabeça de ponte da ocupação do 
território americano, a ser defendida contra invasores católicos e pro-
testantes, de menor relevância em relação à África e à Ásia na estratégia 
global da potência lusitana, aos poucos, o Brasil e a Amazônia passam 
a serem vistos por uma parte importante da elite lusitana como a sede 
futura da monarquia e o reservatório de nova energias num contexto 
internacional cada vez mais difícil, na ótica de uma necessária reforma 
do estado. Ao mesmo tempo, deve ser tomado em conta o desenvolvi-
mento de uma burguesia nascida no Brasil, no quadro das caracterís-
ticas peculiares da sociedade colonial. A urgência progressivamente 
mais forte de criar instituições educativas para os filhos da terra, o 
conflito inevitável com os grupos lusitanos, a presença determinante 
dos escravos de origem africana ou ameríndia, em particular, no setor 
da produção artística e da construção, e, portanto, a resistência de suas 
culturas e tradições materiais. Todos estes elementos da sociedade 
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brasileira devem ser considerados de primária importância para uma 
historiografia, que, deixada de lado, uma ótica puramente formalista, 
possa abordar os fenômenos da cultura artística colonial do ponto de 
vista da história social da arte.

 É muito importante, enfim, agradecermos o apoio do amigo 
professor Fernando Quiles que desde a preparação do seminário de 2015 
promoveu com entusiasmo a iniciativa da publicação de um volume de 
atas. Depois, com os desdobramentos sucessivos, este volume mudou 
de significado e de caráter, e o prof. Quiles com a generosidade que 
lhe é própria, abraçou o novo projeto e estimulou a sua conclusão até 
chegarmos à etapa final. 

 Graças à sua colaboração foi possível alcançar plenamente 
não só a realização de uma publicação que esperamos possa ser útil 
para renovar o interesse nos estudos do campo, mas alcançar também 
outro objetivo não secundário: inserir mais um grupo de pesquisado-
res da arte da América Portuguesa na formação de uma rede interna-
cional de estudiosos no quadro da plataforma “Universo do Barroco 
Ibero-americano”. 

 Nosso agradecimento vai a todos os autores e autoras e, 
em particular, a Christian Mascarenhas, mestrando do programa de 
pós-graduação em História da Arte e da Cultura do Departamento de 
História do IFCH UNICAMP pela valiosa colaboração na revisão dos 
textos, e a Juan Ramón Rodríguez-Mateo, coordenador editorial da 
coleção, pela organização do volume. 

São Paulo, 7 de agosto de 2020
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O barroco latino-americano
segundo Ramón Gutiérrez
Latin American Baroque according to Ramón Gutiérrez

Alexandre Benoit
FAU USP e Escola da Cidade (Brasil)

alexandrehbenoit@gmail.com

Arquiteto formado pela Universidad de Buenos Aires (1963), Ramón 
Gutiérrez é um dos grandes especialistas em arquitetura barroca ibe-
ro-americana na atualidade, desenvolvendo atividade docente e de 
pesquisa em diversas instituições e universidades, como o Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Buenos Aires) e 
membro corresponde na Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(Madrid), membro honorário dos Colégios de Arquitectos do Peru e do 
Chile, professor honorário da Universidad Nacional de Ingeniería (Lima) 
e da Nacional de San Agustín (Arequipa), recebeu o Premio América de 
história e crítica da arquitetura, no VII Seminário de Arquitetura Latino-
americana (SAL) (São Paulo, Brasil) em 1995. É fundador da revista 
Documentos de Arquitectura Nacional y Americana (DANA), autor de mais 
250 livros e numerosos artigos. É fundador do Centro de Documentación 
de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL) em Buenos Aires. Desde 
os anos 1970 é consultor da UNESCO sobre temas relacionados a patri-
mônio cultural ibero-americano. A entrevista a seguir foi realizada em 
seu escritório, no centro de Buenos Aires, em 18 de dezembro de 2017.

A – Ainda que a América Latina seja uma vasta região geográfica forma-
da por distintas culturas é possível falarmos em uma identidade comum 
ao barroco que aqui se desenvolveu?
G – Eu creio que o barroco são muitos barrocos. Não é apenas um único 

barroco. Deste modo, sim é possível, assim como é possível fa-
larmos em identidade e identidades, ou seja, não se trata de uma 
única que impõe determinados padrões e determinadas caracte-
rísticas que podem ser excludentes de outras. Estamos diante de 
uma realidade em que identidades, nem sequer nacionais, às vezes 
regionais, e até mesmo locais coexistem.
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A – Poderia comentar sobre a resistência, por parte da crítica europeia, 
em aceitar a existência de um barroco latino-americano?
G – O que acontece é que havia uma visão eurocêntrica, as ideias eram 

criadas em uma fábrica de pensamento na qual foram se projetando 
determinados territórios e tempos, assim, tudo devia ser reflexo 
das ideias geradas nesse determinado contexto. Na medida em 
que o que aparece não corresponde exatamente a isso, é porque 
está fora do tempo, portanto, anacrônico ou provinciano; porque 
expressa, digamos, um estágio inferior de desenvolvimento de 
acordo com as características desse modelo. 
Então esse modo de entender o mundo, a cultura, etc forma 
uma realidade absolutamente distinta da nossa. As coisas não 
são anacrônicas a respeito do tempo dos outros, são sincrôni-
cas com seu próprio tempo. Eu não posso descrever-me pela 
dor que o outro sente. Não posso explicar a minha doença pela 
doença do outro. Tenho que explicá-la a partir da minha pró-
pria realidade. Ou seja, tudo que significa essa incompreensão, 
essa forma de adaptar uma realidade a uma certa dependência 
cultural, significa reduzir nossa possibilidade de pensamento a 
nada. Tudo que podemos pensar, estes senhores já pensaram 
por nós. Não é assim. E não é assim pois há muitos barrocos e 
porque há muitas identidades, não podemos crer que haja uma 
única identidade na Europa que sirva para pensar nossa identidade.  

A – E como houve uma mudança?
G – Um ponto de virada nasce de onde alguém está olhando. Qualquer 

objeto (pega um livro que estava sobre a mesa e coloca-o de frente 
para mim). Eu te digo que este livro não tem, em sua capa, nenhuma 
letra escrita. E você vai me responder, não, este livro tem letras; 
não, não tem, eu te respondo (e vira o livro mostrando a face voltada 
para si, na qual não há escrito algum). Então, é o mesmo objeto, 
mas que se transforma de onde o observamos. E o que vemos não 
é negativo em relação a todo o resto que pode existir do outro lado, 
em baixo, acima ou dentro dele. É preciso, portanto, compreender 
que um primeiro problema é de onde olhamos. E o problema é que 
nós temos que olhar de onde estamos e de onde sucedem os acon-
tecimentos, porque é o lugar onde os fatos têm uma explicação, 
tem uma relação com um contexto, tem um modo de expressar a 
sociedade, são produto de uma forma de atuar sobre a realidade, 
são frutos do conhecimento desse tempo e desse momento, então 
o problema está onde nos situamos. Este é o primeiro ponto. O 
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segundo, é assumir que nossa história é a nossa própria história, 
não a história dos outros; que a história dos outros pode ser interes-
sante para entender a nossa história, não é, porém, nossa própria 
história. Nossa documentação, nossa forma de aproximação, nossa 
maneira de observarmos as questões, deve surgir de nossa própria 
história. Somente se olharmos de onde olharmos e também de 
que conceitos de história teremos para olhar nossa história é que 
estaremos expondo a diferença que teremos com os outros. Isto foi 
uma grande polêmica de muitos anos que para mim se resolveu de 
maneira clara no Congresso de Roma em 1980 quando Portoghesi 
disse que “cada vez que eu quero explicar o barroco americano com 
os parâmetros europeus, não consegui faze-lo”1. Se quem conhece 
e maneja os instrumentos metodológicos e trabalhou isto, aplica 
seus métodos e estes não são efetivos para o que se está estudan-
do, é preciso repensar tudo. 

A – E quais são as especificidades do barroco latino-americano?
G – Eu penso que barroco latino-americano tem elementos culturais 

singulares que confluem intensamente com a realidade do mundo 
indígena em muitos aspectos: a proximidade com a natureza; a 
relação do sagrado e do secular com a paisagem e o meio circun-
dante; a ritualização dos acontecimentos; a forma de comunicação 
que apela aos sentidos. São elementos que haviam sido deixados 
de lado durante o processo da conquista e que, quando se produz 
o fenômeno do barroco, esta noção mais universal de ocupar o 
território através da viacrucis, dos elementos simbólicos dentro do 
território —uma sacralização global— aproxima o que era próprio do 
mundo americano daquilo que era uma busca europeia. 

A – E a herança africana?
G – Esta presença é, em alguns aspectos, diferente; no mundo hispa-

no-americano os negros africanos também eram escravizados, 
havia inclusive índios que tinham escravos negros, e sua presen-
ça no plano artesanal foi muito reduzida. No caso brasileiro, sua 
presença muito mais maciça  possibilitou uma inserção social por 
meio das confrarias que tiveram seus próprios templos e capelas, 
nos quais os artífices negros puderam desempenhar um papel 
mais destacado. 

1. Sobre essa questão ver PORTOGHESI, Paolo. La contribución americana al desarrollo 
de la arquitectura barroca, in La Ciudad Colonial del Nuevo Mundo. Formas y sentidos. 
MENA, Miguel D. (org.). Santo Domingo: Ediciones en el Jardín de las Delicias, 2001.
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A – Do lado europeu a Companhia de Jesus foi um componente impor-
tante, não?
G – A Companhia foi uma das tantas ferramentas. Ela chegou depois 

das outras ordens, e inicialmente não tinha a ideia da evangeliza-
ção através do sistema missionário, os jesuítas pretendiam for-
mar os eleitos, ou seja, formar aquelas pessoas que tinham uma 
importância na sociedade local; mas após um conflito com o vi-
ce-rei Francisco de Toledo, que os ameaça com o regresso para a 
Espanha, são obrigados a aplicar a doutrina missionária. Durante 
a negociação, aceitam tomar um único povoado, o de Juli. Neste 
povoado criam o que chamam de laboratório de línguas, onde se 
estudam quatro línguas indígenas. Isto traz a eles um êxito notável, 
primeiro, porque formam os religiosos nos idiomas locais, mas so-
bretudo porque entendem o que significava o mecanismo perverso 
da mita de Potosí2. Criam, então, um outro sistema que se chama o 
índio de bolsillo em que se paga ao índio para que ele não vá embora 
de sua região. O povoado que tinha mil, mil e duzentos índios, pas-
sou a ter dez mil. Com isso, os jesuítas percebem que o mecanismo 
de sair do colégio, ir para a evangelização e voltar ao colégio – o que 
chamavam de entradas – estava errado e que o mecanismo correto 
era o da missão, ou seja, aldeamentos dirigidos, mas com uma 
relativa autonomia. Por isso, quando fazem as missões guaranis 
e de Chiquitos, acordam com o vice-rei que eles – e não os índios 
– quem pagariam os tributos, evitando que os índios saíssem dos 
aldeamentos. Sabiam que o índio que fosse à encomienda, ou para 
trabalhos terciários, ou para a mita, não voltaria, levando à inevitável 
decadência do aldeamento. Eles aprendem durante o processo, 
criando, inclusive, mecanismos de autodefesa; por exemplo, não 
ensinavam castelhano aos indígenas, usando somente o guarani. 
Isto leva a situações interessantes, como quando editam seus pri-
meiros livros na América – mais de cem anos antes dos primeiros 
em português – publicam-nos em guarani!

A – Nas missões a praça central é um elemento estruturador, não?
G – Sim, mas isto acontece, de modo geral, em todo o urbanismo es-

panhol, diferente do urbanismo português, que tem o largo, tem 
o paço, mas não tem a praça. A praça hispano-americana tem a 
peculiaridade de receber todas as atividades cívicas, religiosas, 

2. A mita era um sistema de trabalho forçado desenvolvido na região andina pelo Im-
pério Inca e mantido posteriormente pelos espanhóis durante a época da conquista 
nas regiões das minas.
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comerciais, lúdicas, é o espaço onde tudo acontece. E segue assim 
até os nossos dias, como você mesmo pode perceber hoje, é uma 
clara persistência da praça como um espaço de todos3. E os jesuítas 
mantiveram isso, a praça era o lugar onde comiam, trabalhavam, 
faziam as festas, onde tudo acontecia. 

A – Você ressalta também a importância dos exteriores das igrejas 
voltados para as praças. 
G – Sim, é uma característica do barroco latino-americano, trata-se de 

uma projeção do interior no exterior, pois para o índio é muito cus-
toso entrar no espaço da igreja, é um espaço desconhecido, já que 
não havia uma experiência anterior com espaços internos.  Mesmo 
entre os astecas, o sacerdote ficava elevado sobre uma pirâmide, 
mas ao ar livre. Desse modo, do México ao Peru, as capelas eram 
abertas. A missa era rezada no exterior porque os índios tinham 
medo. E quando finalmente entram, se apoderam dele, pintando-
-o, organizando-o. Mas com o barroco, há uma revalorização do 
exterior, surge a fachada-retábulo, uma recuperação do espaço 
externo. Algo que existiu também no barroco europeu. Em Sevilha 
até hoje, nas datas comemorativas de Semana Santa, as imagens 
são postas para fora, há procissões, a cidade põe-se em festa. 

A – Passando a problemas de ordem metodológica, como você conduzia 
suas investigações? 
G – O que fiz, por um lado, foi um trabalho intenso sobre a documen-

tação, pois ela testemunha muita coisa, e, por outro lado, sempre 
me pareceram muito frágeis as explicações europeias, necessi-
tando questioná-las. Por exemplo, falava-se de uma arquitetura 
europeia e de uma decoração latino-americana, como se as coisas 
fossem fragmentárias, como se pudéssemos imaginar o espaço 
abstratamente, sem a sua decoração, como se a decoração pu-
desse ser pensada sem o suporte onde seria inserida, como se a 
cor não tivesse relação com nada mais, etc. Então, essa espécie 
de cisão era um recurso cômodo que servia para explicar a per-
sistência e a supremacia dos modelos europeus. Nós mesmos até 
os anos 70 tínhamos livros sobre portadas e retábulos de igrejas, 
como uma coleção de objetos singulares, desprendidos de sua 
realidade. Algo que foi herdado do ensino acadêmico, segundo o 
qual a arquitetura era uma composição de elementos que se arti-

3. No dia da entrevista, a praça do Congresso em Buenos Aires foi tomada por uma 
grande manifestação contra a reforma previdenciária proposta pelo governo Macri.
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culavam. Era comum, por exemplo, temas como uma escada para 
um foyer de um teatro, sem que houvesse qualquer preocupação 
em saber como era o teatro ou o foyer. Este modo de ver por partes 
leva a uma leitura visualista do problema. Nos anos 60 se coloca o 
tema do espaço; compreende-se que a arquitetura não é só uma 
questão de forma, mas de espaço, funções. E creio que o último 
passo fundamental, em termos metodológicos, foi entender que o 
barroco não são formas, nem sequer objetos, o barroco é a relação 
das pessoas com as formas e com os objetos. Aí se manifesta a 
importância dos modos de ver, dos modos de viver, as formas de 
pensamento, as formas de aproximação, de valorização cultural 
que a comunidade carrega. E isto é muito independente do que 
acontecia do outro lado do Atlântico. 

A – E parece ser isso que exatamente confere uma unidade aos barrocos 
da América Latina. 
G – Quando nós pensamos desta maneira o problema, sim, pois embora 

as formas possam ser muito diferentes, a relação com as formas 
tem semelhanças que unem uns aos outros estes espaços. 

A – Poderíamos falar um pouco sobre o barroco mineiro e suas 
características?
G – É preciso vê-lo a partir de suas singularidades. Por exemplo, há 

certas tipologias de traçados, de templos com formas ovais que 
tem origem em Portugal. De tal modo que se distinguem do universo 
hispano-americano, já que este guarda uma certa rigidez que não 
há no caso mineiro. Isto é um aspecto. Outro é o diálogo com a 
paisagem e com a própria estrutura urbana, com a topografia. Há 
também certas propostas de projeto que demarcam uma diferença, 
por exemplo, há capelas-mores que chegam a ocupar 1/3 da igreja, 
enquanto as capelas-mores das igrejas hispano-americanas são 
muito menores, muito menos profundas. Se há um caso de altares 
profundos, como o da catedral de Montevidéu, é porque foi feita por 
um português, José Custodio de Sá e Faría. Outra relação também 
aparece no mecanismo das naves laterais, no caso hispano-ameri-
cano é um espaço de circulação, enquanto, no caso mineiro é um 
corredor para a sacristia. É também muito particular a forma como 
a igreja se isola, tendo janelas em todos os lados, isto não ocorre 
em nenhuma igreja inserida no traçado urbano de matriz espanhola, 
não há essa amplitude. Em suma, há muitos elementos formais, mas 
sobretudo há um modo de manifestação muito mais livre. 
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A – Por que mais livre?
G – Pelo traçado, não se detém em um padrão pré-determinado, sua 

localização é muito mais independente em relação à malha urbana. 
Agora, há muitas variações dentro do barroco brasileiro. Não é o 
mesmo pensar em São Francisco (Salvador, Bahia) e uma igreja do 
interior de Minas, há distintos tratamentos espaciais. Esta igreja de 
Bahia é a que mais se aproxima de um exemplo hispano-americano. 

A – E, no contexto brasileiro, há a figura de Aleijadinho. 
G – Creio que é um personagem muito singular e que desenvolve uma 

forma própria de trabalho. Em geral nós temos uma imaginária –
salvo o caso das Missões onde encontramos uma certa rigidez da 
estatuária guarani – herdada dos europeus, que privilegia um olhar 
frontal ou para o alto e Aleijadinho não segue isso. Não há, porém, 
uma continuidade de sua obra, nem a formação de uma escola. 
Em suas igrejas também é peculiar o foro pintado em perspectiva, 
uma solução que existe na Itália, mas que na América espanhola 
não há caso similar. 

A – Como ocorriam estas transposições de modelos europeus para a 
América?
G – De muitas maneiras. A Igreja da Conceição da Praia da Bahia foi 

trazida de Portugal desmontada e aqui remontada. Mas o forro é 
feito localmente e quando ela é montada, o espaço muda, ainda 
que o traço, a pedra, o corte de pedra sejam os mesmos! Toda a 
linguagem da igreja é portuguesa, mas quando espaço está pronto, 
não é mais português. 

A – Passando a outro assunto, é interessante também ver como este 
passado foi descoberto pela crítica latino-americana. Nesse sentido, por 
que o arquiteto argentino Angel Guido foi escrever sobre Aleijadinho4?
G – Angel Guido descobre “o” americano muito cedo, tinha 24 anos quan-

do faz uma viagem à Bolívia e ao Peru. Acontece com ele o que 
dez anos antes já havia ocorrido com Martín Noel5, pergunta-se 
“como isto tudo aqui é nosso e ninguém dá importância?” Eu diria 

4. Historiador da arte e arquiteto argentino ligado ao movimento neocolonial, Guido 
(1896-1960) publica El Aleijadinho – el gran escultor leproso del siglo XVIII en el Bra-
sil. Santa Fé: Imprenta de la Universidad, 1938. Versão preliminar desta obra circula 
já em 1931 na forma de artigo; notar que o livro é dedicado a José Marianno Filho. 

5. Outro relevante protagonista do movimento neocolonial argentino, além de arqui-
teto, Noel (1888-1963) foi ensaísta e político, cf. GUTIÉRREZ, Ramón et. al. Martín 
Noel, su tiempo y su obra. Sevilha: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1995. 
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que ocorre uma revelação intelectual, mas também emocional, 
pois todos nós, brasileiros, argentinos, uruguaios ou chilenos, to-
dos nós aspirávamos a sermos europeus. Quando vem a Primeira 
Guerra Mundial e há um debacle do que isso significa, esse modelo 
se rompe; daí já não queremos ser europeus, queremos então saber 
por que somos americanos. Para isso precisamos explicar-nos, 
olhando para o nosso passado. Aquela ideia de que nós éramos a 
barbárie e os europeus, a civilização, não vale mais, eles eram tão 
bárbaros quantos nós. 
Um professor francês de arquitetura em Montevidéu dava a seus 
alunos como exercício de projeto um centro de excursão e um campo 
de batalha para um país vitorioso. Ou seja, fazia seus alunos viverem 
como se vivessem na França, ao mesmo tempo que era impossível 
não pensar que o país vitorioso estava, na realidade, completamente 
destroçado; a colonização pedagógica era evidente. Um político 
argentino, dessa época, dizia conhecer todos os rios, “conhecia o 
Tiber, o Pó, o Arno, mas sobre o rio que estava ao lado de minha ci-
dade nunca ninguém havia falado uma palavra, assim como sabia dos 
apaches, mas dos índios que viviam próximos a mim, nunca falaram 
nada”. Ou seja, tínhamos um modo de viver a realidade dos outros. 
Essa é a questão central, uma questão de auto reconhecimento. 

A – E Lucio Costa?
G – Com Lucio Costa acontece exatamente o mesmo. Quando Le 

Corbusier vem em 1929 para a América do Sul, Costa o ignora, por-
que está preocupado em trabalhar com aqueles que estão docu-
mentando Diamantina e outras cidades coloniais. Seus primeiros 
projetos, como o pavilhão brasileiro para a exposição de Filadélfia 
ou a embaixada da Argentina no Rio de Janeiro são neocoloniais. 
Ele segue Mariano Filho até 1930, quando ocorre, também no Rio, 
o Congresso Pan-americano de Arquitetura. Nesse congresso cho-
cam-se três posições: uma, muito frágil, que é a posição moderna, 
defendida por Flavio de Carvalho e Warchavchik; outra, que é a da 
tradição, liderado por Christiano Stockler das Neves, seguido por 
todo o grupo acadêmico; e, finalmente, Mariano Filho, liderando o 
grupo neocolonial. E, como você deve saber, é este grupo quem 
ganha; mas que na verdade acaba perdendo, porque Lucio Costa 
passa para o outro lado e vem a Revolução de 30.
Agora, é interessante que se você olhar para a vanguarda portu-
guesa ou espanhola, vai notar que a arquitetura popular também 
era um elemento fundamental, entendiam essa produção como 
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uma arquitetura básica, mas racional, que respondia ao meio, ao 
clima, às condições de produção, aos materiais que estavam à 
disposição, havia um discurso moderno sobre olhar para si mesmo. 
Nos anos 60, o Colégio de Arquitetos de Portugal publica 2 tomos 
sobre arquitetura popular portuguesa; na Itália, Giuseppe Pagano 
fazia exatamente o mesmo6. Para a geração brasileira que funda o 
SPHAN em 1937 a arquitetura popular também era importante. Os 
trabalhos de Luiz Saia, Sylvio Vasconcellos ou Nestor Goulart Reis 
Filho são um testemunho disso7. 

A –  Acredita que aí exista uma matriz comum?
G – Sim, há uma matriz mediterrânea, basta ver que essa busca toma 

Espanha, Portugal, sul da França, Itália. E isso vem de um momento 
em que se valoriza os regionalismos; mesmo nos Estados Unidos 
há um período em que se copia o mexicano, pois eles precisam for-
mar sua identidade para exibir em 1915 na exposição de San Diego; 
Texas, Califórnia, Arizona estão buscando sua própria identidade a 
partir de uma matriz antiga. 

A – Voltando um pouco para Costa e Guido. Havia uma relação dessa 
geração latino-americana com os teóricos europeus do barroco? 
G – Sim, é claríssimo, Worringer e Wölfflin, sem dúvida. Guido tinha um 

livro que se chamava “La arquitectura hispanoamericana a traves 
de Wölfflin”.

A – Costa, por sua vez, nos anos 30 tem uma predileção pela arquitetura 
civil colonial em detrimento de Aleijadinho.
G – Sim. Não se esqueça que Costa era um arquiteto, enquanto quem 

se ocupava das questões relacionadas à escultura eram os histo-
riadores da arte. Escultura e pintura eram muito mais próximos 
entre si. Por outro lado, a reivindicação de Aleijadinho vinculado à 
arquitetura se dá através do livro Brazil builds de 19438. É a partir 
daí que as duas coisas se juntam e seguem para diante. 

6. Cf. Arquitectura popular em Portugal. Lisboa: Sindicato Nacional dos Arquitectos, 
1961, 2 vol; PAGANO, G. e GUARNIERO, D. Architettura Rurale Italiana. Milão: Ulrico 
Hoepli Editore / Trienal de Milão, 1936, 2v. 

7. Entre outras obras dos autores, lembramos aqui de: SAIA, Luis. A casa bandeirista 
(Uma interpretação). São Paulo: Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, 
1955; VASCONCELLOS, Sylvio. Arquitetura no Brasil: sistemas construtivos. Belo 
Horizonte: UFMG, 1979; REIS FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao estudo da evo-
lução urbana do Brasil (1500-1720). São Paulo: Pioneira / Edusp, 1968. 

8. GOODWIN, Philip. Brazil builds: architecture new and old, 1652-1942. Nova York: 
MoMA, 1943. 
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A – De novo é uma formulação externa que, em seguida, aceitamos. 
G – Sim, segundo os interesses americanos colocados pela 2a. Guerra 

Mundial.

A – Por fim, você acredita que há um rebatimento das reflexões de Costa 
sobre o barroco em seu urbanismo?
G – Creio que Lucio Costa nunca foi um urbanista. Ele diz que é um ma-

quis do urbanismo, ou seja, alguém que se prontifica a uma tarefa 
por necessidade e não se trata de uma pessoa dedicada a ela. Por 
outro lado, como disse antes, a questão do barroco não está vincu-
lada tanto à forma, mas sim ao uso, daí Brasília traz uma mudança 
de escala e é difícil para mim pensar que se possa encontrar nela 
traços do barroco.

A – No texto de apresentação da última exposição do CEDODAL, você 
escreve “a América segue sendo barroca”. O quer dizer com isso?
G – Eu penso que muitas das explicações que nós, latino-americanos, 

queremos dar sobre as coisas, não as obteremos se continuarmos 
pensando como pensamos hoje, muitas vezes nos exigimos respos-
tas cartesianas ou pensamos que somos sociedades reguladas pela 
razão, mas na realidade não somos. Em muitas decisões, desde o 
futebol até a política! 

A – Então acredita que a América Latina tem uma matriz barroca?
G – Sim, creio que sim, pois o barroco foi uma síntese, do mundo pré-

-hispânico, indígena, mestiço, negro e europeu. Veja, por que se-
nhores que vinham de Alemanha ou França se encantavam com a 
arquitetura do interior de Minas? Por quê? Que descobriam ali? Não 
apenas formas, mas que aquelas formas tinham um significado para 
as pessoas que estavam ali, um motivo de relação importante, que 
nós mesmos às vezes temos dificuldade de enxergar.

A – Essa ideia da América barroca pode ser aproximada da literatura?
G – Sim, García Marquez, Carpentier, etc. Absolutamente. E diria mais, 

que todo esse movimento de recuperação promovido por Angel 
Guido, Lucio Costa, e outros, temos que buscar, antes, na literatura, 
em figuras como Rodó, Darío, Ugarte, em todos que pensaram como 
ver a América, como entender a América9.

9. Ver particularmente o romance fundacional do escritor uruguaio J. Enrique Rodo: 
Ariel. México: Fondo de Cultura Económica, 1984 (1900). A crítica literária latino-a-
mericana ocupou-se de rever e aprofundar o conceito de barroco e seu enraizamento 



23

O barroco latino-americano segundo Ramón Gutiérrez  |  Alexandre Benoit

A – No grupo da Semana de 22, Oswald de Andrade formula o conceito 
de antropofagia.
G – Bom, é uma das tantas maneiras de expressar um pensamento so-

bre a América. E isto é interessante do caso brasileiro, não pensa 
a questão a partir de uma visão regressiva, historicista, ainda que 
esteja em busca de sua identidade. Como se dizia então “modernos, 
mas brasileiros”.

na cultura moderna do continente, ver por exemplo: CARPENTIER, Alejo. Concer-
to barroco. São Paulo: Cia das Letras, 2008 (1974); SARDUY, Severo. El barroco y el 
neobarroco. Buenos Aires: El Cuenco de Plata, 2011 (1972) e CAMPOS, Haroldo. Da 
razão antropofágica, in Metalinguagens & outras metas. São Paulo: Editora Perspec-
tiva, 1992 (1980). 


