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a reconhecida propensão que tem os meus 
fieis vassallos, habitantes da mesma capitania 
para as Artes em geraL.

(Carta do Rei ao Bispo de Mariana e 
Governadores interinos da Capitania 
de Minas Gerais, APM/cod. 366, fl. 197v)

Presentes tem talvez os santuários
Em que se hão de esgotar tantos erários: 
Onde Roma há de ver em glória rara, 
Que debalde aos seus templos disputara 
A grandeza, o valor e a preeminência

(Cláudio Manoel da Costa, Vila Rica, 
Canto X, 68-72)
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INTRODUÇÃO

A multiplicação excepcional de estudos consagrados à Capitania de Minas 

Gerais, nestes últimos anos, rastreando toda sua região, nos mais longínquos 

rincões, tanto no que se refere ao levantamento dos meios de produção da vida 

material bem como mental e cultural, é um marco significativo dentro da 

Historiografia sobre o Brasil Colónia.

1 ÁVILA Afonso. Resíduos seiscentistas em Minas. Belo Horizonte. UFMG/Centro de Estudos 
Mineiros. 1967, vol. 1, p. 92/93.

É neste contexto que a arte mineira vem sendo compreendida. Não se quer 

aqui, entretanto, examinar o pano de fundo sobre o qual emergiram as expressões 

artísticas que caracterizaram o setecentos mineiro. A ênfase que se almeja é aquela 

que privilegie a produção e a recepção da arte no período, como um processo 

importante e tão dinâmico quanto aquele resultante de atividades mais produtivas, 

como a mineração e o comércio. Neste ponto, é necessário destacar o papel das 

associações leigas — confrarias, irmandades e ordens terceiras —, pois caberá a 

estas a tarefa, e desde os primórdios da formação dos arraiais e vilas, de construir e 

decorar os templos mineiros. Das inúmeras reuniões ocorridas no seio de seus 

corpos diretivos é de onde se ventilou muito debate útil sobre matéria prática e 

teórica, com possível afloramento de problemas estéticos ligados à concretização 

dos respectivos projetos1 .

No bojo desses trabalhos, vem merecendo crescente atenção a Arte Colonial 

Mineira, destacada como um reflexo original e espetacular da subcultura regional. 

Neste sentido, ela exprime um original estilo de vida social que floresceu em Minas 

no século XVIII. Foi a expressão de uma sociedade com algumas características 

marcantes e distinguidoras de outras capitanias: uma urbanização precoce, o fervor 

obediente ao contra-reformismo religioso, a não submissão completa ao 

absolutismo metropolitano e, enfim, toda uma configuração social e espiritual que 

se fez impor à sombra das associações leigas que ali se proliferaram.



A constatação desse quadro remete ao objetivo de discussão ora proposto: a 
relação dos leigos, como contratantes das obras — e que não deixam de se 
constituir em uma parcela muito significativa daquela sociedade — e o fazer 
artístico no período. Dentro desta configuração, no entanto, é preciso destacar dois 
aspectos que deverão nortear a discussão: 1) a estrutura do mercado de artes no 
século XVIII e o papel destes contratantes ou encomendantes — termos que serão 
usados daqui para frente — na sua estruturação; 2) as maneiras de percepção das 
obras de arte no período, levando-se em conta que artistas, compradores e público 
compartilhavam de um mesmo olhar.

A extensão espaço-temporal se deterá à limites que possibilitarão a melhor 
compreensão do assunto e maior verticalização do estudo. Assim, se optou por 
escolher as principais vilas da Capitania — Sabará, Vila Rica (Ouro Preto), 
Mariana, Congonhas, São João d’El Rei e São José d’El Rei (Tiradentes), e aquelas 
da região do diamante, Arraial do Tijuco (Diamantina) e Serro, em um período que 
vai, aproximadamente, de 1750 a 1830. A opção por estas vilas, e por alguns de

2 Dentre estes, podem ser citados: BOSCHI. Caio César. Os leigos e o poder. Irmandades leigas e 
política colonizadora em Minas Gerais. São Paulo, Editora Ática, 1986; SALLES. Fritz Teixeira 
de. Associações religiosas no ciclo do ouro. Belo Horizonte, UMG/CEM, 1963; SCARANO, 
Julita. Devoção e Escravidão. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no distrito 
diamantino no século XVIII. São Paulo, Nacional, 1976.
3 Mesmo no campo da historiografia da arte para o período e região estudados, é difícil apontar 
uma análise neste sentido. Já na historiografia estrangeira da arte existem vários estudos sobre o 
patronato, (ver um comentário sobre estes estudos no capítulo I).

8
Historiadores, há muito, vêm apontando para a importância dessas 

associações no florescimento e desenvolvimento das expressões artísticas no 
período. Via de regra, os estudos surgidos, a maioria imbuída no propósito de 
examinar mais os fatores assistencialista, social, religioso e mesmo político das 
agremiações2 , não procuraram empreender um esclarecimento sistemático sobre 
os mecanismos que as orientaram na produção da arte'. Nunca se esforçou por 
compreender como as pessoas leigas, que respondiam pelas associações, 
participavam, e de maneira até incisiva, do processo que culminava em uma pintura, 
uma escultura ou em um entalhe. Os poucos ensaios que se aventuraram neste 
assunto, ainda que de uma forma tangencial, nunca conseguiram se desvincular do 
uso de termos imprecisos e pouco esclarecedores como mecenas, patronos, 
clientela ou empreendedores, sem procurar determinar o grau de envolvimento em 
que isto se deu.



A maior parte do acervo documental a ser arrolado ( Livros contábeis, termos 

e ajustes de obras e acórdãos) encontra-se disperso pelos arquivos das ordens 

terceiras e irmandades sediadas nas cidades acima apontadas. Uma pequena parcela, 

e inclusive muitas das fontes secundárias, se encontra no Arquivo da Casa dos 

Contos, Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana e Arquivo Público 

Mineiro, além das que já se encontram publicadas. Apesar desta dispersão, se tem 

uma facilidade de acesso aos documentos, bem como uma quantidade e qualidade 

necessárias para subsidiar a pesquisa.

4 Pode-se aqui fazer uma ressalva quanto ao aspecto técnico dessas construções, que tiveram uma 
considerável diferenciação de região para região, devido à utilização ou não de um determinado 
tipo de material. É ilustrativo o caso da região dos diamantes onde se predominou o uso do pau-a- 
pique na ereção dos templos, sendo praticamente incomum o uso de alvenaria de pedras como nas 
demais regiões demarcadas.
(* ) A investigação deverá recair com mais insistência sobre estas associações, dada a sua 
importância em todo esse processo bem como ao caráter mais volumoso e rico da documentação 
referente a elas.
5 Neste sentido, pode-se dizer que a última data, 1830, indica um recuo desta disponibilidade da 
mão-de-obra e um momento onde os encomendantes começam a sentir dificuldades na contratação 
de artistas para execução de suas obras. Veja-se o caso da Ordem Terceira de São Francisco de 
Assis de Ouro Preto que, em 1829, concorrendo para as obras de seus retábulos colaterais, não 
consegue peçoa alguã suficiente que fosse capãs de a desempenhar, mesmo depois de se fazer 
publicar um anuncio na folha Univerçal, incentivando alguém para arrematar ou ajustar a dita 
obra. TRINDADE, Cónego Raimundo. São Francisco de Assis de Ouro Preto. Rio de Janeiro, 
MEC/Publicações do IPHAN, 1951, n° 17, p. 386-387.
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seus termos, se baseia no caráter de homogeneidade histórica a que estavam 

sujeitas; isto é, para este mesmo espaço de tempo, elas eram submetidas aos 

mesmos fenômenos políticos, sociais, económicos e construtivos/decorativos4. Já o 

período indicado, reflete três fatores ligados à produção artística e que, dentro 

destes espaços propostos, aparecem mais destacados: 1) no nível estético, verifica- 

se, a partir de meados do setecentos, a introdução e difusão do rococó, estilo que 

dará um grau de unificação plástica até então desconhecido na região, e que só vai 

se enfraquecer diante do neoclássico, no primeiro quartel do século XIX; 2) no 

nível económico, o período culmina na fase de maiores investimentos nas artes 

construtivas e decorativas; e 3) no nível social, onde se tem um aumento do número 

das associações leigas, ocorrendo o surgimento das ricas ordens terceiras*, 

representantes de classes mais abastadas, por isso mesmo, mais esbanjadoras de 

uma maior ostentação visual. Deve-se ressaltar, também, que neste momento 

observa-se uma maior incidência de mão-de-obra livre e qualificada, disponível em 

quase toda capitânia, composta de portugueses e sobretudo de nativos, já em 

grande número, o que é um aspecto bastante relevante5.
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Minas Gerais teve um surto artístico que pode ser definido como distinto das 

manifestações equivalentes e contemporâneas, nas demais regiões do pais. Num 

curto período de tempo, cerca de um século, construiram-se e ornamentaram-se 

templos, chafarizes, palácios e pontes, em um território até então praticamente 

desabitado. Para ali convergiram uma intensidade e totalidade criadoras que, 

desenvolvendo elementos advindos de fora, os transformaram em novas formas 

plásticas, adaptáveis a um novo clima com suas estruturas sociais, idéias e 

sentimentos, leigos e religiosos, bem característicos.

6 Para ficar só nas obras mais criteriosas, embasadas em documentação farta, citar-se-a apenas as 
seguintes: BAZIN, Germain. O Aleijadinho e a escultura barroca no Brasil. Rio de Janeiro: 
Record. 1971; MENEZES, Ivo Porto de. Manoel da Costa Athaíde. Belo Horizonte, 
UMG/Edições Arquitetura, 1965; FROTA, Lélia Coelho. Ataíde. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 
1982; FILHO, Olinto Rodrigues dos Santos. Manoel Victor de Jesus: pintor mineiro do ciclo

Os apontamentos superficialmente esboçados aqui têm por finalidade dar um 

panorama do cenário que envolveu o período delimitado para estudo. A partir deles 

pode-se inferir, então, as três condições indispensáveis para o desenrolar do 

processo artístico: a existência de alguém que encomendasse as obras, a 

disponibilidade de recursos para tal empreendimento e a presença de alguém que as 

executasse. Contudo, para o século XVIII, das três condições, as duas últimas, em 

graus diferenciados, vêm sendo mais investigadas. Nos últimos anos, a tônica sobre 

a arte colonial mineira tem recaído muito sobre a biografia e atuação do artista 

criador6. Cabe agora, revertendo um pouco este quadro, buscar um entendimento 

sobre a primeira condição.

Algumas circunstâncias históricas concorreram, obviamente, para o 

desencadeamento desse poder criador. Dentre elas, pode-se relacionar, com maior 

ênfase, as seguintes: a existência de avultosas somas de recursos financeiros 

acumulados e disponíveis no período para serem aplicados nas artes. Sendo a maior 

parte desses recursos oriundos de outras atividades económicas que não a 

mineradora, já em decadência na segunda metade da centúria, momento no qual se 

verifica um aumento considerável no rítimo das construções; a proliferação do 

número de novas associações leigas, a partir da década de 50, como as ordens 

terceiras, responsáveis pela elevação do nível construtivo, tanto na escolha dos 

artistas mais habilidosos como na aplicação de maiores recursos para o 

embelezamento de seus templos; e, por fim, uma oferta muito grande de mão-de- 

obra livre e qualificada para encarregar-se das obras, como já observado.



Esta observação levanta algumas questões: que utilidade concreta resultou o 
fazer artístico para aquela sociedade? Não teria sido a atividade artística um bom

rococó. Revista Barroco (12). Belo Horizonte. UFMG, 1982/83. 231-242; VASCONCELOS. 
Sylvio de. Vida e obra de António Francisco Lisboa, o Aleijadinho. São Paulo, Nacional/Brasília: 
INL. 1979. No caso particular deste artista, as publicações são inúmeras. Para se ter uma 
dimensão desta produção, ver GRAVATÁ, Hélio. Bibliografia sobre Antônio Francisco Lisboa, o 
Aleijadinho. Revista Barroco (2). Belo Horizonte, UFMG, 1970, p. 37-155; MARTINS, Judith. 
Apontamentos para a bibliografia referente a Antônio Francisco Lisboa. Revista do Património 
Histórico e Artístico Nacional (3). Rio de Janeiro. 1939, p. 179-205.
VASCONCELOS (Sylvio de) em seu clássico Mineiridade. Ensaio de Caracterização (Belo 

Horizonte. Imprensa Oficial. 1968) apontava para a importância dos irmãos leigos no processo 
artístico mineiro em um pequeno parágrafo que já delimitava, por assim dizer, o campo a ser 
discutido neste trabalho: Não há, nas Minas, equipe da qual dependa, obrigatoriamente, a 
orientação a seguir. O irmão da opa, mais humilde, e o louvado, mais acatado, interferem nos 
projetos. A erudição técnica de Alpoim, junta-se a experiência de Arouca ou de Manoel da Costa 
Ataide: aos preceitos de Vignola, os conselhos de João Gomes Batista; à arquitetura oficial de 
Cunha Menezes, acrescenta-se o engenho e arte dos alvanéis e carapinas locais; aos 
ensinamentos deixados pelos primeiros entalhadores e pintores que circularam pela região, casa- 
se a inventiva de seus continuadores... (p. 135. grifo meu). Mas. a partir de então as especulações 
sobre o assunto foram bem tímidas. Pode-se acrescentar que apenas algumas obras remetem ao 
tema, ainda que de forma bem superficial, ao se referirem aos aspectos relativos ao mercado de 
arte e às condições de trabalho no período (BOSCHI, Caio César. O barroco mineiro: artes e 
trabalho. São Paulo, Editora Brasiliense, 1988); às funções que a arte desempenhou (DIAS. 
Fernando Correia. Para uma sociologia do barroco mineiro. Revista Barroco (1). Belo 
Horizonte, UFMG, 1969: 63-74); ou ainda quando analisam os contratos estipulados entre as 
associações e os artistas (BOSCHI, Caio César. Op. cit., 43-47; BAZIN, Germain. A arquitetura 
religiosa barroca do Brasil. Rio de Janeiro. Record, 1983: 49-50; e o próprio VASCONCELOS. 
Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento- residências. São Paulo, Perspectiva, 1977: 93- 
94. No que diz respeito ao segundo assunto a ser discutido na pesquisa, a questão da percepção 
como elemento histórico, pouco se pode apontar. Apenas Affonso ÁVILA, em sua obra de 1967 
(Resíduos... Op. cit.), no capítulo 5 da parte 1, O primado do visual na cultura barroca mineira, 
avança um pouco nesta área, mas ao mesmo tempo, o autor já se indispõe a ir mais longe, 
observando que a reconstituição do ambiente artístico da capitania das Minas, importante para 
uma compreensão totalizadora do fato cultural de nosso século dezoito, é tarefa dificultada, no 
entanto, pela escassez de dados ou documentos capazes de esclarecer aspectos envoltos em 
obscuridade...(p. 93).

e esforço
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O tratamento deste assunto na historiografia da arte colonial mineira, como já 

foi salientado, é quase inexistente, apesar de se constituir em um fator determinante 
no campo social da arte7. Ao se deter, mais minuciosamente, sobre a documentação 
referente à arrematação das obras de construção e decoração dos templos e outros 
documentos pertinentes a esta área, se verifica quão enorme é o número de pessoas 
envolvidas nesse processo. E não se pode desprezar e subestimar tamanha força de 
opinião e decisão. A existência desta documentação, encontrada ainda em muitas 
das associações, espalhadas nos mais afastados rincões da capitania, exprime a 
dimensão que tal atividade desempenhou na vida daqueles indivíduos, que dela 
participavam, se relacionando mutuamente, consumindo tempo 
consideráveis, em reuniões, discussões sobre projetos, busca de recursos e 
contratação de mão-de-obra.



Todas as reflexões suscitadas até aqui, encontram no tipo de documentação a 
ser arrolada, uma fonte privilegiada para se desenvolvê-las criticamente. Seja no 
plano objetivo, concernente às obras; seja no plano subjetivo, correspondente aos 
sujeitos (artistas, contratantes e espectadores) que se movem por detrás das obras. 
São fontes imprescindíveis para o entendimento do processo artístico engendrado 
na Minas colonial.

Os livros de termos, acórdãos e ajustes de arrematações das obras, serão 
fundamentais para o desenvolvimento do tema. Primeiro, por revelarem todas as 
facetas da relação entre contratantes, artistas e a obra. Neles aparecem estipuladas 
as condições de execução da obra e os direitos e obrigações das partes; trazem,

8 Para este tipo de utilização consultar os trabalhos de LOPES. Francisco Antônio. História da 
construção da Igreja do Carmo de Ouro Preto. Rio de Janeiro. Publicações do MES/IPHAN (8), 
1942; MARTINS, Judith. Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX em Minas 
Gerais. Rio de Janeiro, MEC/Publicações do IPHAN (27), 1974. 2 vol.; PASSOS, Zoroastro 
Vianna. Em tomo da história de Sabará. A Ordem Terceira do Carmo e sua Igreja. Rio de 
Janeiro, MES/Publicações do IPHAN (5), 1940, vol. 1; TRINDADE, Cónego Raimundo. São 
Francisco... Op. cit e outros.

A maioria dessa documentação, não obstante o manuseo constante e elevado 
que tem tido por parte de outros estudiosos, revelando informações valiosas sobre 
a datação e autoria das obras bem como o valor pago por elas8, tem sido pouco 
explorada no sentido aqui proposto. Não se tem, no dizer de Marc Bloch, 
interrogado esses documentos em toda sua intensidade e profundidade. Não se tem 
extraído deles senão o óbvio, ou seja, aqueles aspectos mais superficiais, como 
datas, valores e nomes, ainda que estes dados sejam de grande préstimo para a 
fixação de uma história da arte segura e mais creditável.
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negócio, um ótimo investimento para o excedente económico gerado no sistema da 
capitania? Que parcela deste foi investido nas obras religiosas? Que ensinamentos a 
prática e discussão da arte trouxeram para a população? São algumas indagações 
pertinentes, se se pensar, como já referido, no rítimo cada vez crescente das 
construções na segunda centúria do setecentos, absorvendo uma enorme quantia de 
recursos financeiros e envolvendo uma parcela significativa da sociedade. São 
pontos a serem considerados, mas que, de imediato, põem em destaque uma 
verdade: que a relação da qual uma obra (seja pintura, entalhe ou escultura) é o 
produto final era, entre outras coisas, uma relação comercial, onde práticas 
económicas do período podem estar muito concretamente materializadas.



0 outro tipo de documentação citada ( Livros contábeis: de receita e despesa, 

de recibos) será de utilidade na medida em que possibilitará, ao trazer lançado as 

somas despendidas nas obras, verificar como as pessoas mediam o valor comercial 

das mesmas e do trabalho consumido nelas, bem como avaliar a habilidade do 

artista em função do que foi pago e executado.
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também, clausulas minuciosas onde se especificam detalhes concernente à forma, 

temas, dimensões, materiais a serem empregados, etapas de execução, meios de 

pagamento, prazos de entrega e, ainda, referências aos aspectos estéticos. Segundo, 

porque através de uma leitura atenta de suas entrelinhas, pode-se chegar a um 

esclarecimento dos processos de percepção da arte por parte das pessoas que se 

envolveram com ela.

A importância maior da documentação aqui utilizada é, porém, o de permitir 

o exame, de forma minuciosa, da atividade artística desenvolvida no período 

colonial mineiro, em situações bem concretas, que liga documentos e obras, 

revelando aspectos relativo ao social, económico, mental e estético.

Por último, não se pode deixar de utilizar o próprio produto desse processo, 

isto é, a obra de arte, tomada aqui como um documento válido e pronto a ser 

requisitado em todos aqueles momentos em que as fontes escritas não conseguirem 

desvendar aqueles aspectos envoltos em obscuridades, aludidos por Ávila (ver nota 

7). Assim, foram selecionados detalhes de pinturas, riscos de retábulos e 

arquitetura, gravuras e outras figuras, distribuídas de uma forma mais racional 

pelo texto.

Um terceiro grupo de fontes, primárias e secundárias, que também deram a 

sua contribuição foram trechos de correspondências trocadas entre irmandades e 

artistas, processos e libelos cíveis entre encomendantes e artífices, trechos de 

poemas, relatos e crónicas do período e partes de tratados antigos sobre pintura. 

Toda esta documentação foi de suma importância, especialmente para o 

desenvolvimento do capítulo III, onde se procurou montar um quadro do aspecto 

perceptivo envolvendo todos aqueles que atuaram no processo.



0 ponto de partida desta pesquisa, e que de certa forma coincide com o da 

verdadeira história da arte, se encontra nas obras de arte. Esta inquietação ficou 

assinalada já no momento de opção pelo tipo de documentação selecionada para 

consulta. Todas as análises e conclusões a que se chegar, portanto, serão o esforço 

de um entendimento do discurso em torno do fazer artístico que se pode deduzir 

das entrelinhas dos documentos. Ali, se toma possível acompanhar o processo de 

criação das obras, desde a elaboração inicial que envolve a sua idéia, o seu projeto 

até a sua concretização final, na forma de uma pintura ou de retábulo, e verificar 

como neste processo vão se enlaçando o fundo social e mental da época.

A tendência que se quer dar aqui é aquela que considera a arte como um 

produto social, onde toda a situação envolvendo os meios pessoais para sua criação 

e execução se reduz a uma relação social. De um lado, está o artista, pronto para 

executar a obra ou, pelo menos, supervisionar seu processo de execução; de outro, 

alguém para encomendar, com recursos financeiros necessários para tal9. Esta 

segunda pessoa tem um papel proeminente no movimento criador das obras: é ela 

que permite ao artista viver, e é a ela que o artista se dirige muitas vezes 

diretamente10.

Outra observação inserida neste tipo de enfoque, é que certos fatores 

económicos, frequentemente fundamentais, são sempre relevantes para a produção
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9 BAXANDALL. Michel. O olhar renascente. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1991. p. 11.
10 O artista geralmente se encontrava exposto a uma relação mais direta com seus contratantes, 
ainda que não tenham sempre estado em sintonia com estes. A obra, neste caso, pode trazer muito 
do vestígio desse debate. Ver BAXANDALL. Michael. Op. cit.. p. 16; FRANCASTEL, Pierre. A 
realidade figurativa. São Paulo. Perspectiva, 1982. p. 26-27.
11 WOLFF. Janet. A produção social da arte. Rio de Janeiro. Zahar Editores, 1982, p. 52.
12 BOSCHI, Caio César. O Barroco Mineiro. Op. cit., p. 60.

A constatação deste fato é fundamental, na medida que, na produção da arte, 

as instituições sociais afetam, dentre outras coisas, quem se toma artista, como se 

toma artista, como se é capaz de praticar sua arte e como se pode fazer com que a 

obra seja reproduzida, executada e colocada ao alcance do público ll. No caso de 

Minas Gerais, não se verificando a presença de uma organização grupai regular das 

artes (as corporações de oficio) — sobretudo no caso dos grupos de artistas 

ligados à pintura e ao entalhe12 —, toda a estruturação do mercado de arte religiosa 

ficaria a cargo das associações leigas, as principais e mais atuantes empreendedoras 

do período. A sua volta o artista iria desenvolver todo o seu metier.



13 WOLFF, Janet. Op. cit., p. 57.
14 BAXANDALL, Michel. Op. cit.. p. 12.
15 Id. ibid.. p. 48. Muitas vezes os artistas dedicam-se a arte religiosa, não apenas, por ser essa a 
encomenda desejada por seu cliente direto, mas porque eles mesmos se identificam com o objetivo

Por outro lado, às condições materiais e sociais da produção artística 

acrescente-se as convenções e códigos (religiosos, perceptivos e estéticos), que 

desempenham um papel ativo na construção da obra. Se estas convenções e 

códigos afetam, em graus variados, na forma de produção, deverão agir também 

sobre os processos de recepção das obras. No caso específico dos compradores, 

que ao final tinham que emitir um parecer sobre a obra acabada, e deveriam possuir 

as capacidades perceptivas e estéticas para tal. Muitas vezes, a maioria dessas 

capacidades não são ensinadas — pelo menos não existem registros verbais delas 

—, mas sim adquiridas ou adaptadas das experiências visuais que cada indivíduo faz 

uso no seu cotidiano. Estas são aquelas que a sociedade mais valoriza e que, 

frequentemente, estão ligadas a práticas económicas, sociais e religiosas. O artista, 

por sua vez, é sensível a tudo isto e deve se apoiar na experiência e hábitos visuais 

de seu público que, de certa forma, são também os seus15.
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social da arte. O que é produzido, apresentado e recebido pela sociedade é, muitas 

vezes, determinado por fatores económicos diretos13. O dinheiro tem uma 

importância fundamental na história da arte. A sua atuação não se resume somente 

no fato de existir alguém que queira investir seu dinheiro, mas, também, na maneira 

pela qual são ajustados os trabalhos ou, em certos casos, em relação ao custo do 

material empregado14. Diga-se, que tudo isto pode ser perfeitamente pensado para 

o caso da colónia, onde o trabalho diretamente produtivo, aquele voltado mais para 

a exportação (do ouro e do açúcar, por exemplo), não parece ter impedido uma 

organização paralela — mas sem ser competidora — do trabalho não diretamente 

produtivo, onde se insere o fazer artístico, isto porque, mesmo uma atividade 

considerada não produtiva depende da organização da sociedade e da divisão de 

trabalho que ali se opera e, consequentemente, da divisão de trabalho encontrada 

em outras regiões que entram em relação com ela (como a metrópole). Deste 

modo, uma produção de objetos artísticos não se comporta como um setor 

totalmente desorganizado e desajustado, mas bastante dinâmico, que estava sempre 

requisitando recursos financeiros constantes, mão-de-obra qualificada e disponível, 

recursos materiais inesgotáveis — tintas, folhas de ouro, ferramentas, etc., que 

muitas vezes tinham que ser importadas da metrópole — sem falar o 

desenvolvimento de uma tecnologia e de projetos apropriados para o setor.
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No entanto, pode parecer aqui que se esta dando demasiada atenção aos 

empreendedores da arte e ao meio onde ela se desenvolveu em detrimento do 

papel e da criatividade do artista neste processo. Mas. como aponta Gombrich, 

toda a criatividade do artista

A principal documentação utilizada para a pesquisa, aquela que deu o suporte 

para toda a discussão foi, como já se colocou, os termos de ajustes ou acórdãos

religioso do qual a organização social imediata era a forma manifestada acessível. In. 
WILLIANS, Raymond. Cultura. Rio de Janeiro, Paz e Terra, p. 40.
16 GOMBRICH, Emest H. Norma e forma. São Paulo, Martins Fontes. 1990, p. IX-X do prefácio.
17 Ver esta discussão em : GINZBURG, Cario. De A. Warburg a E. H. Gombrich. In. Mitos, 
emblemas, sinais. Morfologia e História. São Paulo: Companhia das Letras. 1989, p. 41-93; 
HADJINICOLAOU, Nicos. La Iconografia como “ciência de interpretación In. La producción 
artística frente a sus significados. México, D. F. Siglo Veintiuno Editores SA, 1981, p. 105-124.

A opção por uma história no campo social da arte é uma forma de se 

precaver contra um tipo de história da arte orientada no sentido de tomar as obras 

para ilustrar um fato político, social ou religioso de um período ; ou ainda, contra 

aqueles estudos que se propõem a analisar uma sociedade a partir das obras de arte, 

mas que, ao final, acabam por traçar um quadro histórico já conhecido através de 

outras fontes que não artísticas17.

só pode desabrochar sob determinado clima, e que esse clima exerce tanta 

influência sobre as obras de arte resultantes quanto o clima geográfico 

sobre a forma e o tipo de vegetação. O melhor clima do mundo será incapaz 

de produzir uma árvore, se não houver uma semente ou um broto saudáveis. 

Além do mais, um clima bom para as árvores, das quais gostamos, também 

pode favorecer a disseminação de ervas daninhas ou pragas, que 

abominamos. Portanto, qualquer que seja o número de mapas do tempo, não 

serão suficientes para que possamos predizer a flora de uma região, e 

menos ainda a forma individual das plantas. E contudo — deixando a 

metáfora de lado — parece legítimo estudar os padrões críticos explícitos e 

implícitos, aceitos no âmbito de uma determinada tradição tanto pelos 

artistas quanto pelos patronos, e perguntar qual a influência dessas normas 

sobre as formas produzidas por mestres de talentos variados™.



Outro aspecto que se deve ressaltar, é que não se trata de um número muito 

fantástico de documentos. Ou dizendo de outro modo, o que restou deles não é 

muito, levando-se em conta o universo de obras que foram executadas em Minas no 

período de tempo delimitado, e que a maioria dessas obras, em especial aquelas de 

grande porte, como retábulos e pinturas de forro, requeria um tipo de ajuste 

determinado, onde eram lançados as condições da obra, os prazos, preços, etc. Esta 

constatação já descarta de imediato uma possível utilização seriada documentação. 

Mesmo porque, alguns dados extraídos não permitem esse tipo de tratamento. 

Outro fator consequente é que este número disponível determinou a delimitação do 

tempo e do espaço a ser pesquisado. Assim se procurou estabelecer um marco 

espaço-temporal que abrangesse todos os documentos deste tipo disponíveis, sem 

que tomasse a análise histórica inviável.
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estabelecidos entre os encomendantes e os artistas, no momento de se contratar 

uma dada obra. Não são, como também já se mencionou, documentos inéditos, 

tendo em vista que a maioria deles já se encontram transcritos e publicados em 

vários livros que tratam do assunto arte colonial mineira ou arte barroca se se 

preferir18. Inédito foi a maneira pela qual eles foram trabalhados e utilizados nesta 

pesquisa.

18 Obviamente muitos desses documentos transcritos e publicados foram confrontados com os 
originais — quando ainda existentes — como medida de segurança, pois um erro na transcrição 
de uma palavra ou a não inclusão de uma parte dele, pode mudar consideravelmente o teor daquilo 
que esta ali apresentado.

Devido a estas características apontadas, foi necessário a elaboração de 

grades específicas que permitiram a classificação, decodificação e ordenação das 

informações obtidas — tanto das fontes primárias como da bibliografia arrolada — 

em função das três categorias fundamentais do processo artístico: aquele que 

encomenda, aquele que produz e o produto disto, o objeto artístico. Assim fazendo, 

foi possível determinar com maior segurança quem eram os principais 

encomendantes, que tipos de comandos eram mais requisitados, como eram 

estabelecidos os contratos, qual a incidência das referências estéticas, qual a média 

de tempo gasto na elaboração de um determinado tipo de obra (um retábulo, uma 

pintura, uma imagem, etc.) e qual o valor médio que podia alcançar estas obras 

naquele mercado; quanto aos artistas, os dados foram muitos e importantes para se 

levantar particularidades referentes à sua profissão e ao seu comportamento social, 

o seu relacionamento nem tanto pacífico com os contratantes, que tipo de

eram os
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consciência tinham do valor do seu trabalho, quanto ganharam no exercício de seu 
ofício, além de permitirem mapear a mobilidade que muitos artistas tiveram no 
período.

Deste modo, pode-se estabelecer todas as relações possíveis decorrentes 
entre todos este elementos indispensáveis na produção das artes, compreender o 
funcionamento do mercado de artes no período e visualizar como esta produção se 
relacionou de forma concreta e cotidiana com a sociedade mineira setecentista. O 
tratamento dos dados em grades também foi fundamental, diga-se, para 
elaboração dos quadros incorporados ao texto.

Resta, por fim, tecer um rápido comentário, sobre a redação. Indicando que, 
neste caso se preferiu trabalhar com todas as informações levantadas, intercalando- 
as ao discurso narrativo. Deste modo, o fruto de toda pesquisa foi estruturado em 
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três capítulos. No primeiro, procurou-se estabelecer a potencialidade dos contratos 
ou ajustes, para se analisar a história da arte colonial mineira, bem como dos 
indivíduos que se movimentaram em função dela, a partir da ótica do social. Para 
isto foi necessário, inicialmente, uma rápida introdução na origem e difusão deste 
conceituado instrumento, desde outros períodos até o século XVIII e de como, 
também, a historiografia especializada da arte, de uma maneira geral, os utilizou nas 
condições aqui apontadas. No segundo capítulo, é proposta a análise do que se 
denominou as condições de mercado. Isto é, todas aquelas relações decorrentes 
entre o artista e o encomendante que se exprime nos contratos: valores, 
pagamentos, prazos, formas e modos de apreciar a habilidade do artista. Mas,

Um outro ponto que se deve ressaltar, no que se refere ao tratamento dos 
dados, foi a dificuldade imposta pelas cifras monetárias arroladas nos documentos. 
Entender, pois, como o dinheiro influenciou a conformação do mercado de artes no 
período era uma tarefa primordial para a discussão encaminhada. Assim, foi 
necessário lidar com valores monetários referentes aos preços das obras, das 
remunerações pagas e do receituário das irmandades. E todos compreendem as 
dificuldades que um historiador tem ao deparar com as cifras encontradas nos 
documentos setecentistas, já que na maioria das vezes aparecem relacionadas em 
dois padrões, um, diga-se, mais monetário, o réis, e o outro equivalente a uma das 
subdivisões do ouro, isto é, a oitava de ouro. Mas o problema foi solucionado com 
a conversão, não menos fácil, de todos valores para um só padrão: o réis, (ver 
anexo V)



na
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inicialmente, foi preciso montar o pano de fundo em que isto ocorreu, 
notadamente aquele que diz respeito às condições socio-econômicas tanto das 
irmandades como da própria capitania. Já no último capitulo, intitulado formas de 
percepção, a tônica da discussão recaiu sobre a possibilidade de se ter a percepção 
como uma variável histórica. Assim, se esforçou por mostrar como o público, em 
especial aquele do qual dependia o trabalho do artista, via as obras de arte. Isto 
passa, também, por uma análise das funções da imagem no período estabelecido, 
abordadas em relação aos modelos e às normas (religiosas, económicas e sociais) 
adotados na sociedade.



CAPÍTULO I

CONTRATOS: FORMAS DO FAZER 
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A utilização destes documentos para se perceber, em suas e entrelinhas, todo 

o jogo de poder, de relações, de desejos — por consumir um dado tipo de objeto

O contrato, ou ajuste — como muitas vezes será mencionado —, será, de 

fato, o elemento que registrará o início da existência física da obra de arte. Mais 

ainda, a prolixidade com que foram escritos é um fator determinante para se avaliar 

o poder e significado do artista como também o papel do encomendante, pois a 

priori é uma operação entre elementos pessoais, autor e cliente. A sua existência se 

dá justamente pelo caráter de sério compromisso social ao qual se sujeitava a 

encomenda de uma obra, em um ambiente onde a palavra falada, neste aspecto, 

carecia de algum valor. Na verdade, neste mundo de fazer, e um fazer bem feito, 

nada se podia deixar á mercê da improvisação. E dentro deste contexto que se pode 

tomar os contratos como um corpus documental importantíssimo para se avançar 

no estudo da arte, procurando compreendê-la dentro de um ambiente social 

específico, com suas formas peculiares de pensar, ver e sentir os seus monumentos 

e objetos artísticos.

Um dos aspectos que mais caracteriza a arte por encomenda, é a forma pela 

qual ela foi contratada, ou seja, como um dado cliente ajustou com um certo artista 

ou artesão a fatura de um determinado objeto artístico ou mesmo artesanal. Pode- 

se dizer que vem de uma época remota este tipo de acordo, muito das vezes, 

firmado até de uma maneira bastante informal, ou mesmo verbal. Contudo, a partir 

do momento em que este objeto se toma destinatário da criatividade, elevando o 

caráter de sua categoria e sua valorização comercial, começa-se a exigir um 

instrumento mais rigoroso e conciso, que intermedie a sua concretização. Isto 

parece mais definido a partir do Renascimento, onde a ascensão de clientes mais 

poderosos e com um poder aquisitivo maior favoreceu a individulização da arte e 

mesmo o surgimento de artistas mais destacados, que vão disvinculando-se, cada 

. vez mais, das velhas guildas corporativas. Desde então, se tem um mundo artístico 

regido pelo engenho e habilidade do artista e por este instrumento contratual eleito 

entre um artista e um cliente.



con

Uma das conclusões que chega a este respeito é que

En todas las cuestiones externas, los artistas estaban muy atados por sus 

contratos, en los que, naturalmente, os plazos de pago y de entrega 

quedaban definidos muy rigidamente. Al fijar el precio, las medidas de la 

pintura y el tamano y número de las figuras retratadas eran generalmente 

los factores decisivos, mientras los gastos a expensas del artista tampoco 

dejaban de jugar un papel importante a causa de la organización artesana 

del trabajo 3.

Mas, em contrapartida, o artista dependia cada vez mais da atuação de um 

cliente para exercer o seu ofício, pois sendo de uma posição social inferior, a sua 

força, enquanto elemento estimulador da arte, era medida em muito menor grau do 

que a de sua clientela. E o resultado disto foi, como salienta o autor, que

1 ANTAL, Frederick. EL mundo florentino y su ambiente social. Madrid. Ediciones Guadarrama, 
1963. Primeira versão surgida em Londres, em 1948.
2 Id.. ibid.. p. 297.
3 Id., ibid., p. 297-298.

El pintor, coloca ele, con sus aprendices y oficiales, formaba la 

organización del taller. De acuerdo con o estrato social de su clientela y 

tipo de trabajo encargado en el taller, dominaba, bien el trabajo colectivo, 

bien el individual del maestro... Cuanto más eminente era la posición social 

del cliente y más contacto personal exigia la obra encargada entre éste y el 

artista, más altamente se avaluaba a realización, con lo que aumentaban !a 

consideración social del pintor y su conciencia profesional2.
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— ou de formas de pensar e agir, trouxe um novo direcionamento ao estudo da 

arte, ao desvendar a riqueza social que se desenrola por detrás de um simples 

encargo e execução de uma obra. Frederick Antal, em sua mais famosa 

contribuição à história da arte italiana nos séculos XIV e XV1, já acenava para esta 

possibilidade, ao sacar dos contratos alusivos a este período, algumas observações 

importantes sobre artistas e clientes.



Em um primeiro esforço de conceituar estes instrumentos, ele comenta:

Há um tipo de documentos legais onde estão registrados os elementos 

essenciais referentes à relação que dava origem a uma pintura, acordos 

escritos estabelecendo as principais obrigações contratuais de cada parte... 

Alguns são autênticos contratos redigidos por um notário, outros são
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A liberdad del artista, que, naturalmente, no existia en el sentido moderno, 

quedaba limitada por los encargos rigidamente definidos. En general, el 

pintor era considerado como un artesano y, por consiguiente, no tenia más 

libertad para con su obra que aquef

Mas o ponto que se deve destacar de seu estudo é que ele já começa a 

estabelecer uma conceituação e classificação dos contratos mais em função do 

papel do cliente no processo artístico do que propriamente do artista, como faz 

Antal.

Obviamente, Antal ainda se referia a uma época, no seu entender, não tão 

democrática, onde o papel do artista/artesão no processo era provavelmente bem 

limitado. Mas não deixa de ser interessante notar como, a partir destes comentários 

acerca dos contratos, se pode perfeitamente inferir sobre a complexidade em que se 

toma o mundo artístico e como os indivíduos vão jogando os seus papeis, em 

especial o pintor, cuja atividade tem um enfoque mais privilegiado por este autor.

Em um outro estudo, mais recente, e também sobre a arte renascentista, o seu 

autor, Michel Baxandall, já faz mergulho mais profundo e esclarecedor no mundo 

dos contratos5. O seu objetivo maior, na verdade, é o de demonstrar as formas de 

fruição do objeto artístico no quattrocento florentino. Os contratos são requisitados 

no momento em que ele procura determinar a base económica para o culto do 

talento pictórico. Baxandall, neste sentido, acaba acompanhado de perto os passos 

de Antal, mas o seu enfoque, respaldado por direcionamentos teóricos bem 

distintos deste último, acaba por determinar resultados bem mais surpreendentes.

4 Id„ ibid., p. 299.
5 BAXANDALL, Michel. Op. cit. A primeira versão, em inglês, se deu em 1972.



processo.

Mais adiante ele propõe uma classificação dos contratos referentes ao 

período analisado, em função de três características tomadas como principais:

Nas páginas seguintes, o autor vai explorar todas as nuanças apontadas no 

contrato, expondo como os clientes tinham meio de influir decisivamente sobre a 

produção das obras de arte, tomando-se assim um agente ativo e não passivo neste

2. indica claramente como e quando o cliente deve pagar, e quando o pintor 

deve entregar o quadro (seu estudo se insere basicamente sobre pinturas);
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“ricordi" menos elaborados, memorandos guardados por algumas das 

partes: estes últimos são redigidos de forma menos notarial, mas ainda 

possuíam um certo valor contratual. Os dois tipos de documentos 

propunham praticamente uma série idêntica de cláusulas6.

Mas adverte que não existia contratos típicos, pois não havia qualquer regra 

estabelecida, mesmo no interior da mesma cidade*. E de que nem todos os artistas 

trabalhavam dentro de tais condições contratuais9. Ademais, ele aponta um fator 

muito importante na análise deste tipo de documento, que é a possibilidade de se 

poder detectar algumas mudanças no decorrer do tempo, em função daquilo que 

deveria ser enfatizado na obra. No caso da pintura, onde se detém mais, isto é 

notado na medida em que o cliente dá maior importância à habilidade do artista em 

detrimento ao material utilizado — o ouro ou algum pigmento precioso.

6 Id., ibid.. p. 17.
7 Id.. ibid., p. 18-19.
8 Id.. ibid., p. 17.
9 Id., ibid., p. 21.

1. especifica o que o pintor deve pintar, nesse caso mediante um desenho 

previamente aceito (o risco);

3. insiste no fato de que o pintor deve usar cores de boa qualidade... O 

número de detalhes e sua precisão variavam de um contrato a outro1.



É a partir destes pressupostos que Francis Hanskell, em um conciso e 
brilhante estudo publicado em 196310, analisará a mecânica do patronato das artes 
na época barroca italiana. Em um dos capítulos (o primeiro), o autor, partindo de 
alguns dos contratos firmados, se detém sobre o funcionamento do mercado de arte 
do exuberante e mais famoso barroco da Europa no século XVII: o de Roma, cujo 
protótipo de artes plásticas e arquitetura inspirou as artes nos quatro cantos do 
mundo católico. De acordo com as disposições ajustadas nestes documentos — 
sobre a escolha do tema, prazos, preços e formas de pagamentos, imposição de 
modelos e pigmentos, dentre outras —, Hanskell vai desfiando as amplas gamas de 
relações possíveis entre os artistas e o clientes que os contratavam. Diga-se, que 
entre os primeiros, desfilam nomes como Carracci (Annibale), Cortona (Pietro da), 
Caravaggio (Michelangelo da), Michel Angelo, Bemini (Gian Lorenzo) e muitos 
outros; entre os segundos, se destacam os papas, em especial Urbano VIII, as

10 HASKELL. Francis. Patrons and Painters. A study in the relations between Italian art and 
society in the age of the Baroque. 1963. Neste trabalho foi utilizado a versão espanhola Patronos 
y pintores. Madrid, Cátedra. 1984.

25
Quando se adentra para a questão do encargo das obras nos períodos 

maneirista e barroco, pode-se inferir que o modo do artista trabalhar não se 
distinguirá muito daquele descrito para a época renascentista. O tipo de 
organização comercial que ditava as regras para o mercado de artes não sofrera 
modificações substanciais ou bruscas, que provocasse uma tamanha transformação. 
O artista, principalmente o grande mestre da pintura, continuava a produzir por 
encomenda, agora diretamente ligado aos grandes centros de poder político e 
religioso, recebendo em troca de seus serviços dinheiro e prestígio social. Neste 
contexto, o contrato tomava-se, cada vez mais, o elo de intermediação entre o 
artista e o seu cliente. As grandes — e também as menos notáveis — obras do 
período (pinturas, retábulos e construções arquitetônicas), serão produzidas através 
da mediação desses documentos, agora mais rigorosos do que nunca, firmados sob 
a égide da justiça. O artista fica mais preso às clausulas dos ajustes, contratando a 
obra como um principal, diante de um notário, ainda que se exigia dele garantias de 
seus bens e pessoa e testemunhas na qualidade de fiadores. O investimento em 
obras deste porte é agora alto; o risco e a responsabilidades sobem na mesma 
proporção; por isso exige-se garantias, notadamente por parte dos contratantes, 
que desejam ver a concretização de sua obra, nos termos ajustados. Mas o artista 
também fica garantido contra possíveis clientes caloteiros.



-l „

Obviamente, havia algumas diferenças no tipo de patronato exercido no 
período barroco e aquele de séculos anteriores, que o próprio Hanskell procura 
ressaltar . As formas de encargo de uma dada obra tinham que avançar e se adaptar 
às novas condições da sociedade barroca emergente. Roma, como grande centro 
político do momento, atraía para si esse posto". Dentro deste contexto, o autor vai 
expondo estas transformações e as relações sociais e económicas que daí derivaram 
e a consequência disto no relacionamento artista-cliente. No caso especifico do 
artista, assinala que este, dentro de uma sociedade mais utilitária, adquiri um posto 
mais seguro, ainda que perdendo algo de sua mística12. Mais à frente conclui que, a 
própria natureza dos contratos analisados demonstra que, na maioria das vezes, se 
considerava os artistas como artesanos de categoria superior™.

Adotando este mesmo procedimento, um outro autor, Juan José Martin 
González, também procura analisar a conformação do mercado de artes na época 
barroca14. Mas aqui se desloca o eixo espacial: muda-se da Roma Papal para a 
Espanha del siglo de oro. No primeiro capítulo do livro encontra-se um estudo bem 
elaborado sobre as maneiras de contratação das obras15, onde o autor, valendo-se 
da análise dos contratos, procura expor, de uma forma exaustiva, todas as 
variações possíveis decorrentes da relação entre o artista e o cliente. No entanto, 
não vale a pena aqui relatar as conclusões alcançadas por González, já que, em sua 
maioria, repete aquilo descrito por Hanskell16.

11 ...Roma estaba empezando a asumir las funciones de una capital. Era la ciudad más rica de 
Italia, y por su própria naturaleza de centro internacional atraía a visitantes y residentes de toda 
a península, y naturalmente de toda Europa. Para os artistas su atractivo era doble: por una 
parte...os aristocratas estaban ansiosos de tener pintores de su própria nacionalidad en su 
séquito, y hacian por tanto lo posible por invitarlos a Roma; por otra, los artistas mismos creian 
que sólo Roma ofrecia suficiente terreno y remuneración a sus talentos. El processo era 
autorreproductor: la oferta y la demanda se reforzaban la una a la otra... Y por debajo de ello 
latia una constante amenaza. Solamente la familia que en momento tuviera el tesoro en su poder 
era capaz de brindar un mecenazgo de la enorme envergadura que se asociaba con los danes 
dominantes... Si, por una u otra razón, se producía cualquier restricción financeira, era evidente 
que un gran número de artistas, previamente ocupados en un empleo regular, quedarian a 
expensas del mercado. Op. cit., p. 32.
12 Id. ibid.. p. 33.
13 Id.. ibid., p. 38.
14 GONZÁLEZ, Juan José Martin. El artista en la sociedad espanola del siglo XVII. Madrid. 
Cátedra. 1993.
13 Id. ibid., p. 34 e segs.
16 Obviamente. existem ainda alguns outros estudos alusivos à questão do patronato nas artes na 
Europa do período barroco. No entanto, a persistência com o qual se trata o assunto
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ordens religiosas, representadas principalmente pelos jesuítas, oratorianos e 
dominicanos, e os clientes particulares, da burguesia e nobreza italiana.



especificamente delineado nesta pesquisa, é bem menor. Neste sentido, pode-se citar: 
MOUSNIER, Roland e MESNARD, Jean (orgs). L'age d'or du mécénat (1598-1661). Paris. 
Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1985. Trata-se de vários artigos 
reunidos, analisando o exercício do patronato em diversas situações e em regiões diferentes da 
Europa. Um dos textos interessantes é um que se detém sobre a questão do mecenato exercido 
pelos conselhos de fabrica (geralmente dentro de uma igreja paroquial), durante o século XVII 
parisiense, na contratação das obras. De certa forma, o papel destes fabriqueiros (ou 
administradores da igreja matriz) se parece bastante com o que foi imposto aos irmãos mesários 
na Minas setecentista; Mecenat et ideologie baroques (vários autores). In: Routes du Baroque. La 
contribution du baroque à la pensée et à 1'Art européens. Lisboa, Secretaria de Estado da 
Cultura/Conseil de L’Europe, 1990;
17 ALVES. Natália Marinho Ferreira. A arte da talha no Porto na época barroca. Porto, Arquivo 
Histórico/Câmara Municipal do Porto. 1989. Documentos e memórias para a história do Porto - 
XLVII.
18 Id. ibid.. p. 159 e segs.
19 Ver especialmente os contratos reproduzidos em: ALVES, Natália Marinho Ferreira. Op. cit., p. 
283 e segs.; SERRAO, Victor. O maneirismo e o estatuto social dos pintores portugueses. Lisboa, 
Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1983, p. 267 e segs.

No entanto, existem uma série de contrato^ portugueses, para os séculos 

XVII e XVIII, reproduzidos em alguns estudos sobre a arte portuguesa no 

maneirismo e barroco19, que permite uma rápida avaliação destes documentos em 

função das ponderações colocadas até o presente. Isto é importante na medida que 

se permite compreender o mecanismo de encargos de objetos artísticos na 

metrópole, e ter elementos substanciais para se poder comparar com as informações 

assinaladas para o caso colonial.
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Ao se deslocar o foco para o vizinho Portugal, especialmente no enfoque dos 

penodos que compreendem as épocas maneirista e barroca, depare-se com uma 

escassez muito grande — e de certo ponto alarmante — de estudos que enfatizem 

este tipo de abordagem. Os comentários, nesta direção, são bem fragmentados ou, 

quando muito, não exploram a potencialidade dos documentos aludidos, os 

contratos. Este é o caso, por exemplo, do estudo empreendido por Natália Alves 

sobre a arte da talha na Cidade do Porto na época barroca17. No início do segundo 

capitulo, a autora procura caracterizar os contratos portugueses, analisando 

algumas das disposições encontradas e as inferições disso na relação 

artista/encomendante; promove até uma breve descrição das confrarias, enquanto 

grandes contratantes da época e das principais encomendas por elas 

empreendidas18. No entanto, o seu vòo por esses documentos se faz de uma forma 

bem específica, já que o seu principal objeto será o de sacar de seus apontamentos 

somente aquelas partes que dizem respeito às técnicas e formas de se trabalhar a 

talha (etapas do entalhe, douramento e pintura).

e as



No que diz respeito ao caso da arte mineira, é de se esperar que as fórmulas 
contratuais praticadas seguissem de perto a sistemática acima apontada. De fato, 
isto vai ocorrer na maioria de encargos verificados, onde os documentos se
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Deste modo, o que se pode constatar, é que, de uma maneira geral, os 

contratos firmados entre artistas e clientes, para o caso português, não irão se 
diferir muito daqueles alusivos aos encargos encontradas na península ibérica, e 
analisadas por Gonzáles. E nem tão pouco se distinguirão, guardando aqui uma 
certa proporção, das formas utilizadas entre artistas e patronos na Itália barroca.

20 Alguns trazem uma sentença mais completa: Saibam quantos este público instrumento de 
contracto da obrigação da obra de que ao diante se trata clauzullas e condiçoins tudo na forma 
ao diante declarado ou como em dito milhor lugar haja e valler pessoa, virem.... Outros, ainda, 
abrem pedindo a invocação dos céus na tão comum fórmula escrituraria Em nome de Deus 
amen....
21 Neste sentido, consultar, para o exemplo do jesuítas — para citar uma destas ordens somente — 
, duas obras importantes do Padre LEITE. Serafim, S.J. História da Companhia de Jesus no 
Brasil. 10 vols. Lisboa/ Rio de Janeiro, 1938-1950 e Artes e ofícios dos Jesuítas no Brasil, 1549- 
1760. Lisboa/Rio de Janeiro, 1953. É de se observar, também, que muitos riscos e condições para 
as construções destas ordens, vieram importadas da Europa.

Os contratos disponíveis, para o caso dos encargos feitos por instituições 
religiosas e confrarias em Portugal, são, em sua maioria, exemplos de como a 
produção da arte no período barroco, se difundiu de uma maneira quase 
normalizada por todo o mundo tocado pela arte da contra-reforma. A fórmula, em 
sua essência, é sempre a mesma: as partes contraentes comparecem perante um 
notário, declarando haverem realizado um ajuste para a execução da obra tal; 
arrolam-se as condições, os prazos, as formas de pagamento e as obrigações de 
cada parte envolvida; menciona-se os fiadores, propõem-se as penalidades e, por 
fim, assinam conjuntamente com as testemunhas. O texto em questão toma-se uma 
escritura pública, lavrada por coordenadas temporal e espacial, abrindo-se com a 
consagrada sentença saibam quantos este instrumento de contrato e obrigação 
virem™. Diga-se que esta fórmula é tomada de exemplos de contratos estabelecidos 
essencialmente entre artistas e instituições religiosas portuguesas (ordens primeiras, 
segundas e confrarias). Provavelmente, com estas mesmas características, os 
contratos de ajustes de obras foram transplantados para a colónia brasileira. 
Principalmente para o caso das construções e decorações de igrejas das ordens 
regulares que se instalaram no litoral brasileiro, ainda que, em muitos casos, o 
artífice chamado para executar uma obra, tenha sido um religioso da própria ordem, 
o que desestimularia ajustes com o teor e a rigidez acima destacados21.



na

De uma maneira geral, pode-se classificar os contratos em dois tipos, 

referentes aos dois sistemas básicos de encargos verificados na capitania. Um de 

forma direta e o outro por arrematação pública.

No primeiro caso, e que interessa mais para este estudo, se fazia um ajuste 

especifico para a fatura de uma determinada obra entre o artista e a mesa diretora 

da associação. E isto, como se disse, sem a intervenção de quem quer que fosse. 

Somente assinavam o termo o escrivão da agremiação — e também quem o redigia 

—, os demais mesários presentes, o artista, e, às vezes as testemunhas e os 

fiadores, quando exigidos. Diga-se que, apesar de manterem uma fórmula textual 

bem unificada, composta de cláusulas relacionadas aos apontamentos, aos preços, à 

forma de pagamento, aos prazos, às penalidades e às obrigações cabíveis às partes, 

os seus conteúdos podiam se diferenciar em função da natureza da obra a ser 

realizada: uma pintura ou douramento, o entalhe de um retábulo, de um púlpito ou
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apresentaram, textualmente, bastante semelhantes àqueles encontrados na península 

ibérica ou mesmo na Roma barroca. Mas, por outro lado, uma diferença muito 

grande se pode perceber nestes contratos, especialmente naqueles firmados entre 

artistas e as associações leigas mineiras — os mais priorizados neste estudo —, 

principalmente quando se os compara com os de origem portuguesa. Um fator 

determinante, neste aspecto, se refere ao caráter leigo destas agremiações, o que 

fazia com que os ajustes se fixassem de uma forma mais direta e consensual, ou 

seja, prevalecia-se a liberdade volitiva das partes22. Isto implicava na não 

interferência de terceiros, nem mesmo de um notário, como no caso já citado dos 

contratos metropolitanos ou mesmo nos oriundos de encargos verificados na 

própria colónia — ou na própria capitania de Minas — por entidades oficiais2'’. No 

entanto, isto não invalidava a natureza jurídica do documento que, como um 

instrumento público, estava apto a servir de prova documental em eventuais 

incursos forenses.

22 BOSCHI, Caio C. O barroco mineiro... Op. cit., p. 43.
23 Caso distinto podia ocorrer nos contratos firmados para as obras (mais vultuosas, é claro) em 
igrejas matrizes que, mesmo sendo administradas por irmandades leigas — a fabriqueira da 
igreja, isto quando se tratava da fábrica —, requeriam uma escritura mais oficial, às vezes, 
assistida por um notário; também a própria forma de contratação se dava de uma maneira mais 
democrática, isto é, por hasta pública. Isto se explica, em parte, pelas provisões reais que a dita 
irmandade recebia do Erário Real para a construção ou reparos necessários na igreja. Em algumas 
ocasiões, estas provisões requisitadas eram bem elevadas, o que criava um fato curioso, ou seja, a 
Coroa interferia no projeto e risco originais, vedando ou modificando partes que poderiam 
encarecer mais ainda a obra.



Um outro fato interessante, observado neste tipo de contrato, são algumas 

cláusulas peculiares, apresentada em alguns deles. Dentre elas, se pode citar aquelas 

que dizem respeito a algumas obrigações impostas pelo artista, como forma de se 

manter exclusivo para a confraria. É neste sentido que o entalhador Justino Ferreira 

de Andrade faz citar em um ajuste para a obra de dois retábulos, envolvendo ele e a 

citada Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica, a seguinte condição:

morada de vivenda, e os legumes percizos secoz e a tenda com seus fundos 

que vejo para as plantas de verduras.

que em quaes quer obraz que a ordem pretenda fazer tera preferencia o dito 

mestre25.
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de um coro. Mas um aspecto se ressalta deste tipo de contrato: em muitos deles se 

percebe uma certo envolvimento de credibilidade, de confiança e até amizade e 

respeito entre as partes contraentes. É o caso, a título de ilustração, da relação 

amistosa que se deu em muitos dos contratos firmados entre a Ordem Terceira do 

Carmo de Vila Rica e o pintor Manoel da Costa Ataíde, que além do mais era um 

indigno irmão24 desta confraria. Mas isto não significava que ele mantivesse esta 

mesma ligação com outra irmandade; e nem que este ar mais familiar afastasse o 

caráter judicioso que tal documento houvesse de se tomar em caso de uma 

contenda envolvendo as partes. Quando muito, em se tratando de um artista mais 

relacionado com os interesses da associação, as penas podiam ser mais brandas.

24 Termo utilizado pelo próprio artista no seu testamento. Menezes. Ivo Porto. Op. cit., p. 135.
25 LOPES, Francisco Antônio. Op. cit., p. 143-144.

Há também algumas imposições que não visam esta exclusividade, mas se 

justificam apenas como meio de se retirar proveitos da situação. Assim, o 

entalhador Clemente Jozé de Camponeses, em um termo firmado com a própria 

Ordem Terceira do Carmo, alusiva aos mesmos dois retábulos, pedia, além de todo 

o material para realizar a obra, uma
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E ao final impunha, ainda.

que quando não haja de nos ajustarmoz tenho merecido sinco oitavas de 

ouro [6S000 rs], para com elas continuar a minha jornada26.

Também para o caso da pintura, em alguns documentos, os itens referentes às 

condições de sua execução são bem minuciosos. Como o da pintura do forro da 

nave da igreja da Ordem do Carmo de Sabará, onde se estabelece o tema a ser

Analisando os itens que comumente compõem o corpo textual do documento, 

se tem, inicialmente, as condições ou apontamentos — às vezes acompanhada de 

um risco — com os quais se contrata a obra. Trata-se de um item muito necessário, 

já que vai indicar a forma e dimensão da obra ou das peças que a constitui, a 

matéria-prima a ser utilizada (uma espécie de pigmento, uma qualidade de pedra ou 

de madeira, etc.), além dos aspectos estéticos e técnicos para sua realização. Como 

os contratos geralmente se referem à obras cujo tipo de execução é bem dispare 

(um entalhe de uma pintura, por exemplo), a natureza destas condições serão 

também bem diferenciadas. Alguns contratos se primam pela forma minuciosa em 

que estes apontamentos são apresentados. Um exemplo típico disto, para o caso da 

talha, são as condições fixadas para a decoração de toda a capela-mor da Igreja 

Matriz de Catas Altas, onde, nos aspectos técnicos-formais, se propõe o formato 

das colunas, a dimensão e forma das molduras das ilhargas, a modalidade dos 

recortes para a tribuna, etc.; já nos aspectos iconográficos, se determina que se 

faça hua figura com toda a bizarria e grandeza nesesaria... hua tarja para o meio 

do Arco cruzeiro que tera a imagem de nossa senhora da conceição coroada por 

dois anjos ..., e mais, hua fegura do plicano [pelicano] com tres ou sinco filhos 

tirando lhe sangue do peito', se estipula ainda que o arrematante teria que fazer dois 

anjos tocheiros carregando comucópias, uma imagem de cristo crucificado de 

palmo e meio além de uma credencia com os pés de camello ou garras de lião21.

26 Id. ibid.. p. 142. Condições que parecem ter amedrontado os mesários da ordem, a ponto de não 
tomar efetivo o ajuste.
27 Anuário do MUSEU DA INCONFIDÊNCIA. Ouro Preto. MES/IPHAN, 1953, Ano ID, p. 58-59.



No entanto, para outros casos, a eleição do prazo acabava por se vincular a 

uma das condições impostas no contrato, em especial aquela que se refere à forma 

de pagamento. Um exemplo disso se pode inferir do ajuste entre o pintor Silvestre

Um aspecto interessante neste item, é que muitos desses prazos eram 

estipulados de forma a coincidir com as principais festas do calendário litúrgico ou 

do santo padroeiro da associação. Desse modo, a Ordem dos terceiros carmelitas 

de Vila Rica pede ao pintor Ataíde que termine a obra de douramento e pintura de 

seus retábulos antes da novena e festa de Nossa Senhora do Carmo11.

"8 Ver este contrato em PASSOS. Zoroastro Vianna. Em torno da história de Sabará. A Ordem 
Terceira do Carmo e sua Igreja. Rio de Janeiro. MES/IPHAN, 1940. p. 118.
29 Como nas condições para o douramento e pintura dos seis altares colaterais da Ordem Terceira 
do Carmo de Ouro Preto. In: MENEZES. Ivo Porto. Op. cit., p. 89-92.
30 Em uma das condições para as obras de emadeiramento da Capela de São Gonçalo de Mariana, 
se exigia que a madeira fosse de lei e cortadas na Lua. Anuário do MUSEU DA 
INCONFIDÊNCIA Op. cit., p. 46.
31 MENEZES, Ivo Porto. Op. cit, p. 93.

No tocante ao prazo que geralmente era exigido para a realização da obra, 

este dependia, obviamente, do tipo de objeto a ser feito, das condições inerentes a 

sua fatura, da disponibilidade de oficiais qualificados para o tipo de serviço pedido, 

no oferecimento de matéria-prima necessária, além, de uma possível influência 

climatológica ou até astrológica™. Comumente, não se estipulava um prazo muito 

elástico. Em alguns casos se requisitava a entrega da obra com aquela brevidade 

que fosse possível. Não obstante, se deve ressaltar que a maioria das obras nunca 

eram entregues no prazo inicialmente demarcado, fato este que, no período, gerou 

muitas divergências entre as partes, que sempre acabavam recorrendo às 

ouvidorias da capitania.
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pintado — hum painel da Coroação da mesma Senhora (Nossa Senhora) —, o 

número de figuras — doze Apostolos ou doze Sanctos desta mesma Ordem — , o 

tipo de atributo que deverão ter às mãos — anjos com emblemas de Nossa Senhora 

nas maons — e a forma da ornamentação que envolverá tudo — hum banco de 

Architectura com quartellasf Entretanto, existem outros contratos com 

especificações mais vagas, mas cujo teor não deixava muito espaço para o artista 

divagar na criação. Outros, no que diz respeito à parte técnica, traziam estipulado 

até o número de mãos de tinta que iria ser aplicado ou mesmo, no caso de um 

douramento de retábulo, as etapas pela qual a peça devia ser aparelhada29.



caso das obras

Uma questão muito importante embutida na definição do preço, é a relativa à 

forma de pagamento. Através dos contratos relacionados, se pode verificar que, na 

maioria das vezes, os pagamentos se dividiam em quantias iguais, remuneradas na 

proporção de início, meio e fim. Mas, neste caso, nem sempre todos eles 

mantiveram constante esta disposição. Dependia, é claro, da proporção da obra
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de Almeida Lopes e a Irmandade de Nossa Senhora do Amparo do Arraial do

Tijuco, onde, em uma das cláusulas, se indicava que

Ou seja, quando a irmandade tiver rendimentos que permitisse pagar a obra 

— ou na possibilidade de algum irmão devoto contribuir —, o serviço continua, 

caso contrário ficava interrompido, o que ia atrasando sempre o andamento da 

mesma, tomando maior o seu prazo de entrega. Mas havia sempre a contrapartida. 

Para o exemplo citado, se a irmandade investisse algum dinheiro na obra e o pintor 

não cumprisse com o ajuste, poderia se proceder uma avaliação das tintas 

empregadas e do trabalho realizado, cujo ônus se imputava ao artista”.

32 DEL NEGRO. Carlos. Nova contribuição ao estudo da pintura mineira (Norte de Minas). Rio 
de Janeiro, MEC/TPHAN (29), 1978, p. 72.
33 Op. cit., p. 72.

todas as vezes que ele ... entrar a pintar e doirar lhe ira asestindo a 

irmandade com o que puder'2.

Quanto aos preços praticados na capitania, para o 

relacionadas à construção e decoração de um edifício religioso, estes variaram 

substancialmente. A própria natureza da obra contratada indicava já esta 

diferenciação. Aspectos técnicos e de ordem formal, também, influíam nesta 

questão. Executar uma pintura de forro era uma tarefa bem dispare da de entalhar 

um retábulo; e ainda assim, a forma de um retábulo de linha mais neoclássica se 

distinguia bem de um de gosto rococó, que tem seus espaços lisos mais recobertos 

por talha e assim por diante. A própria dificuldade encontrada pelo oficial na 

execução da peça podia ser levada em conta. Por isso, de uma forma geral, 

encontrar-se-ão sempre estas diversificações de preços, caso trate-se de uma 

pintura, de um retábulo ou de uma escultura (ver quadro 3).



o
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encarregada e da boa condução do arrematante na execução da mesma'4. Em 

outras ocasiões, especialmente nos encargos de uma pintura, era comum 

arrematante, geralmente o próprio pintor, receber um adiantamento para a compra 

das tintas — que nem sempre eram baratas —, e para isto, tinha que se apresentar 

um fiador idóneo que cobrisse o valor recebido, como garantia de que o artista não 

iria fugir com o dinheiro'5. Em se tratando de garantias, um ponto bem claro que 

ficava estabelecido no caráter pecuniário desta cláusula, era a prática comum de se 

exigir do contraente um ou mais fiador ao qual se recorreria se se detectasse 

alguma falha ou descumprimento do contrato; em obras menos relevantes bastava 

que o artista se obrigasse por pessoa, bens e terços d'alma, e a associação leiga, 

por sua vez, se comprometesse através de seus rendimentos.

Uma outra disposição não menos importante na redação do contrato, era a 

parte que se referia a forma pela qual a obra deveria ser entregue ao final de sua 

execução. A louvação, como ficou denominada esta prática, foi um instrumento 

muito acionado e bem necessário às agremiações no momento em que se findava o 

ajuste, pois garantia que tudo estava sendo entregue de maneira perfeita e seguindo 

de perto as condições impostas inicialmente. Este processo final, consistia na 

exigência, de ambas as partes, de se apresentar um artífice, perito no tipo de ofício 

referente ao serviço que estava sendo vistoriado, para realizar um exame na obra 

verificando se a mesma tinha sido concluída dentro do que foi contratado. A 

percepção de algum erro ou falha na peça ou em partes dela, ou mesmo a presença 

de modificações inseridas sem consentimento prévio do contratante, implicava no 

comprometimento do artista em reparar, por sua conta, as incorreções observados. 

Alguns contratos, neste sentido, eram até rigorosos, e determinavam que a 

irmandade podia, caso fosse necessário, colocar às custas do arrematante outros 

oficiais para remediar as falhas e erros observados na peritagem final.

34 Na obra de decoração da capela-mor da Matriz de Catas Altas, já anteriormente citado, foram 
estipulados sete pagamentos iguais repartidos em sete anos, (ver nota 27).
35 Um caso ocorrido em Mariana. no ano de 1743, vem ilustrar bem o por que da imposição desta 
condição. Para uma obra de douramento e pintura da capela-mor da igreja velha da irmandade do 
rosário, foram contratados um pintor e um seu sócio. No meio da obra, o sócio desaparece levando 
consigo a quantia de 120 oitavas de 200 que haviam recebido, relativas a um dos pagamentos. Só 
que, com a quantia levada, o sócio deveria ter concorrido com ouro e tintas para a dita obra. Mas. 
por não se ter fixado a exigência de um fiador, a irmandade teve que dar parte do tal sócio para 
poder (tentar) reaver a referida quantia. In: Anuário do MUSEU DA INCONFIDÊNCIA Op. cit., 
p. 36.
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Por fim, ficava ainda estipulado nos contratos as penas previstas para as 

partes, no caso do descumprimento de uma ou mais cláusulas . De uma maneira 

geral, as penalidades incidiam mais sobre as questões relativas ao não cumprimento 

dos prazos delimitados, o não pagamento das parcelas previstas ou à verificação de 

falhas ou erros na entrega final da obra, como se mostrou mais acima.

A segunda forma de contrato mencionado, se refere aos encargos realizados 

através de uma hasta ou arrematação pública. Na sua maioria, se referem à obras 

mais vultuosas, como a construção do corpo geral do templo, de seu frontispício ou 

fachada, e das obras de cantaria em geral, para o caso das construções religiosas, 

ou da construção de um chafariz, de uma ponte ou de palácio, no caso das 

construções públicas. Ressalve-se que, a exemplo das matrizes, as obras de 

decoração, fatura de um retábulo ou mesmo uma pintura de um forro, podiam ser 

contratadas através deste mecanismo, principalmente por que envolviam, neste 

aspecto, subsídios oriundos do Erário Régio. No entanto, o texto contratual 

derivado deste tipo de encomenda não irá se diferir muito daquele observado 

anteriormente; o que pode ocorrer é que este, em se tratando de obras religiosas, 

traz algumas informações a mais, indicando em seu começo as circunstâncias que 

envolveu a dita arrematação36.

36 Uma das informações diz respeito ao curioso ritual ocorrido na ocasião do arremate, onde se 
dava por aceito o arrematante e o seu lance. Veja-se como isto ficava registrado no Termo de 
Arrematação da construção da nova capela da Ordem 3a do Carmo de Vila Rica: ... asim 
determinarão [os irmãos mesários] mandando que o porteiro Joze Rodriguez afrontaçe e 
rematace pelo dito lanço o que asim cumprindo com vos alta e ente legível na porta da mesma 
capela declarou: por trinta e seis mil cruzados fazem a obra referida na forma que fica exposta e 
do Risco e suas condiçois hã quem por menos o faça chegue se a mim. Reseberei o seu lanço que 
ja se quer arematar e por não haver quem por menos o fizece afrontou e rematou metendo hú 
ramo verde na man do dito João Alvares Vianna o qual o aseitou obrigandoçe por sua pesoa e 
beis a cumprir e fazer a dita obra pelo Risco preço e condicoins... In. LOPES, Francisco Antônio. 
Op.cit.p. 110-111.
3 Neste caso é até importante assinalar que se criava um tipo de situação onde o arrematante nem 
sempre tinha a sua atividade oficial bem definida, como a de um mestre carpinteiro, de um mestre 
pedreiro ou de um mestre canteiro: geralmente ofícios que davam margem para o exercício de 
uma ou mais funções, desenvolvidas a partir da experiência e respeitabilidade que o mestre 
adquiriu nos vários anos de prática. Em muitos casos, indivíduos com estas características. podiam 
viver só do arremate de obras, e ir metendo nas mesmas, dentro é claro de sua orientação, outros 
oficiais, especializados em determinadas áreas, como carpinteiros, pedreiros, carapinas, etc. Estas 
subeempreitadas foram muito comuns no período, e alguns contratos traziam disposições especiais 
que regulamentavam esta prática.

Uma característica importante que se infere deste tipo de encargo, é que se 

permitia obter a participação de um número maior de artistas37, já que, como se 

colocou, se relacionava a uma empresa de grande volume financeiro e de grandes 

responsabilidades. Mas, tinha a vantagem de se ensejar uma adjudicação a preço
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mais conveniente, tendo em vista que a escolha recaia sempre sobre o menor lance. 

Por outro lado, a organização que envolvia a sua realização, se resultava mais cara 

já que necessitava da publicação de editais — comumente fixados durante um mês 

nas principais praças locais —, além de exigir a atuação de um porteiro. Contudo, 

não se deseja aqui entrar em maiores detalhes sobre esta categoria de encomenda, 

já que os contratos relativos à esta situação não foram privilegiados neste estudo; 

apenas se procurou assinalar a existência de outras formas de contratação de obras 

e de algumas distinções nos ajustes a elas relacionadas.

Estas constatações põem em relevo a potencialidade e riqueza dos 

documentos contratuais para se avaliar o fazer artístico do período colonial mineiro 

a partir dos objetivos propostos. Trata-se, portanto, de analisá-lo, em situações 

concretas, vivenciadas por elementos pessoais, o artista e o encomendante. 

Contudo, ao se verificar o quadro da historiografia sobre a arte colonial mineira — 

ou da História sobre o período colonial — quase pouco se tem feito no sentido de 

dar vida às informações contidas nos contratos apontados. A relação social que se 

desprende deste convívio diário entre artistas e seus encomendantes aparece ainda 

sob uma névoa densa. Em outros casos, se preferiu dar curso aos aspectos 

relativos à biografia de um dado artista ou à construção de uma dada obra em 

detrimento aos aspectos reais que envolveram todo o processo. O papel dos 

contratantes, com sua participação ativa, sua forma de pensar e experimentar 

esteticamente a obra, fruto aliás de seu desejo e esforço financeiro, sequer foi 

dimensionado. Quando muito, se procurou colocar: foram as irmandades e as 

ordens terceiras as principais responsáveis pela ereção e decoração dos templos 

na capitania das Minas Gerais. Uma observação que diz uma verdade, mas que 

encobre todo um universo de convívios, práticas sociais e mentais de uma época 

onde fazer uma pintura ou um retábulo era uma atividade que não dizia respeito tão 

somente ao seu autor. Mas, pelo contrário, por trás dela havia aspirações, angustias 

e temores de indivíduos que se envolviam de corpo e alma, imbuídos tão somente 

na certeza de poder, decentemente, ornamentar a sua capela, dotando-a de um 

retábulo grandioso e dourado, de uma bela pintura em perspectiva ou de uma 

avultosa imagem de santo. Neste afa, então, todos participavam, uns com maior ou



Um rápido desfile pela historiografia da arte mineira, em quase meio século, 

evidencia exatamente o contrário; isto é, nela, o artista sempre foi o sujeito 

principal de todo o processo'8. Documentos e mais documentos coligidos — dentre 

eles, os referidos contratos — somente para dar corpo e vida ao trabalho e à 

criação de uma única categoria de indivíduos, que compenetrados em seu metier de 

pintar, esculpir ou entalhar, dariam forma, cor e volume aos objetos de desejo de 

toda uma sociedade. Lembre-se, de uma sociedade, e em um período, onde a arte 

era de encomenda e onde a importância de quem a contratava não pode nunca ser 

subestimada.

Na galeria dos estudos referentes à arte colonial, em especial a mineira, quase 

nada se percebe no sentido de por em relevo o papel destes indivíduos. 

Obviamente, um tal empreendimento envolveria uma questão primordial, que diz 

respeito à própria maneira de se conceber a História. Isto é, privilegiar o fator 

social do fazer artístico, tomado a partir daquele momento onde a tarefa de se fazê- 

lo passa a se tomar um elemento importante dentro do cotidiano das pessoas, 

localizadas em vários segmentos sociais, e não somente na categoria daqueles que 

detinham realmente esta função de criar, ou seja, os artistas.

Entretanto, em meio de alguns desses estudos, se pode pincelar fragmentos, 

onde se nota uma inclinação em aceitar a não passividade destes contratantes no 

fazer artístico. É deste modo, que Fernando Correia Dias, em um artigo de 1969, 

onde se preocupa em apontar os aspectos sociológicos do Barroco Mineiro, ventila 

a questão — porém, sem desenvolvê-la —, ao abordar a possível consciência da 

autoria no período colonial, pôde concluir que:

Quanto à autoria, supomos que não houvesse tanta consciência — como 

posteriormente — da necessidade de sua exata determinação, de sua 

afirmação insistente e iniludível. O problema da autoria talvez fôsse
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menor decisão, mas todos com a melhor das intenções, que era tão só para a maior 

honra e glória de Deos.

38 Ver a nota 6 da parte introdutória.



gruposas

Nesta ótica, artistas e associações religiosas se confundem na trama social de 

uma sociedade complexa (onde o caráter competitivo dos grupos ali presentes se 

coadunam na necessidade de se fazer uma arte que melhor os represente na busca 

pela condição de status e de prestigio.), ainda que os mecanismos utilizados por 

estas entidades para controlar e regular a atividade artística permaneciam obscuros.

Germaim Bazin, apesar de não ser brasileiro, foi um autor que trouxe muitos 

aportes lúcidos e eruditos sobre a arte colonial mineira, em especial para se 

compreender alguns aspectos nebulosos sobre a arquitetura, talha e mesmo a vida e 

obra de alguns artistas locais. Em uma de suas obras, em uma rápida passagem, 

chega a atribuir um papel importante às irmandades, pelo fato de creditar a elas o 

surgimento da opinião pública sobre a questão da arte no período:

Alguns anos antes, Lourival Gomes Machado, em um artigo de 1949, onde se 

mostrava interessado em indicar as ligações entre o político e o estético na arte 

barroca, também se pronunciava dando um aval forte às associações leigas como 

incentivadoras e orientadoras da arte no setecentos mineiro. Assim, coloca ele
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secundário, pois os artistas independiam, em larga medida, de um público. 

Dependiam, antes, das entidades contratadoras'9.

percebemos que as irmandades deverão ser apontadas como responsáveis 

pela coesão de grupos parciais que 

representando-os por delegação tática ou, 

naturalmente as lideranças individuais

conglomeravam-se e harmonizavam-se no interior das ordens terceiras. A 

entidade exponencial social confunde-se pois, com o grupo regulador da 

atividade artística, senão com o próprio grupo criador40.

39 DIAS. Fernando Correia. Para uma sociologia do Barroco Mineiro. Revista Barroco (1). Belo 
Horizonte, UFMG, 1969, p. 67.

Artigo republicado depois, juntamente com outros, em : MACHADO, Lourival Gomes. Barroco 
Mineiro. São Paulo, Perspectiva, 1978, p. 135.

entraram em competição, 

mesmo, expressa desde que 

dos grupos subjacentes



Em outra obra, referindo-se ao mesmo assunto, coloca

Mas, apesar desta importante constatação, muito pouco ainda se tem avaliado 

sobre o papel destas irmandades como estimuladoras e reguladoras do fazer 

artístico no período. Em um livrinho mais recente43, o historiador Caio Boschi, ao 

procurar analisar, mas de uma forma mais superficial — como ele próprio admite 

— as artes e o trabalho no barroco mineiro, explora, de maneira inédita, alguns 

aspectos pertinentes da atuação dos artistas e artesãos no período colonial mineiro, 

especialmente se as atividades artísticas desenvolvidas por eles lhes conferiram 

algum tipo de status. Em uma de suas partes, intitulada O mercado consumidor de 

arte, ele chega a inserir um espaço bem destacado à análise dos contratos para as 

obras, cuja prática é considerada um aspecto relevante nas relações e no mercado 

de trabalho das artes plásticas e do artesão colonial mineiro*. Ali, o autor vai 

sublinhando, de uma forma bem sucinta, algumas das características destes

39
Os problemas de estética, que se colocavam a propósito da edificação das 

igrejas, conseguiram apaixonar a “opinião pública”, isto é os membros das 

confrarias financiadoras, que as vezes se colocavam uma contra as outras, 

no intento de defender seu ponto de vista*.

41 BAZIN. Germain. Arquitetura religiosa barroca no Brasil. Rio de Janeiro. Record, 1983. p.
42 BAZIN, Germain. O Aleijadinho e a escultura barroca no Brasil. Op. cit., p. 74. Na verdade 
não se trata da obra do altar, mas do arco principal da capela da referida irmandade, que não 
correspondia ao estilo dos demais. Ver documento transcrito na obra anterior de Bazin, Vol. 2, p. 
97.
43 BOSCHI. Caio César. O Barroco Mineiro... Op. cit.
44 Id. ibid.. p. 43.

Em Minas Gerais, pela primeira vez, assistimos a puras especulações 

estéticas, geradoras de formas criadas “para a arte O conflito que opõe, 

em 1747, a irmandade do Santo Sacramento, responsável pela obra da 

paróquia de Catas Altas, à irmandade de S. Miguel e das Almas, a propósito 

do altar erguido por esta última, consagra o que poderíamos chamar de o 

nascimento estético no Brasil42
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documentos: do caráter em que se dava o pacto; os tipos de ajustes; as formas de 

contratos e o conteúdo de suas cláusulas.

No entanto, como o foco de análise adotado pelo autor recaí — e continua 

recaindo — ainda sobre o próprio artista, não há uma abordagem que vislumbre a 

participação do outro elemento deste pacto, o contratante, na conformação do 

mercado de arte no período. Assim, muitas das questões levantadas pelo autor, em 

especial aquela que indaga sobre o grau de consciência que teria tido os artistas 

em relação ao efetivo valor de seu trabalho, ficaram sem uma resposta, justamente 

por não se ter levado em conta a participação deste público mais imediato cuja 

opinião e (re)ação influenciou mais contundentemente o trabalho do artista e a 

configuração final da obra.

Uma abordagem mais vigorosa e minuciosa destes contratos e de outros 

documentos referentes à construção e decoração de templos no período colonial, 

permitirá, com certeza, respostas mais seguras e concisas a estas indagações e a 

muitas outras que ainda impedem uma compreensão melhor sobre o fazer artístico 

no setecentos mineiro. É isto que se procurará desvendar nos dois capítulos 

seguintes.
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CAPÍTULO II

O artista em seu metier

AS CONDIÇÕES DO MERCADO



42

2.1 Irmãos empreendedores

Dentro da relação encomendante-artista será o primeiro o elemento flucral no 

processo de produção das artes. Em Minas Gerais, para o período ora abordado, 

este papel foi desempenhado pelas associações religiosas ou pelo poder régio (as 

Câmaras das Vilas) ou ainda por particulares — mas que não se revestiram, neste 

caso, de tanto interesse. Entretanto, foram as agremiações religiosas, compostas 

essencialmente por leigos, as maiores empreendedoras, cujo volume das obras 

encomendadas — templos com sua talha, pintura, imagens, alfaias , etc. — se 

espalharam por toda a Capitania, se constituindo no que hoje de mais exemplar 

existe na arte colonial brasileira. Por outro lado, o caráter leigo das irmandades, 

ainda que religiosas, imprimiu a esta arte o seu aspecto diferenciador e específico 

quando comparadas aos monumentos artísticos erigidos pelas ordens regulares 

estabelecidas no litoral do Brasil. Portanto, é preciso averiguar como os sodalícios

Pode-se começar a caracterizar a produção artística mineira do setecentos, 

como um processo onde o binómio encomendante-artista se configurou como o 

eixo direcionador de toda a produção. Ter uma obra de arte — definida menos por 

seu aspecto estético do que por sua funcionalidade — era se submeter a uma 

prática onde predominou aquela da encomenda: alguém (um grupo de pessoas, uma 

instituição, etc.) dono de recursos e desejoso de investi-los em alguma obra, 

contratava um artista para executá-la, ou seja, alguém possuidor de destreza, 

habilidade e conhecimentos técnico e prático. Neste processo, então, cabia à parte 

encomendante definir, além da utilização a ser dada a peça, a forma , o tamanho e a 

cor pela qual gostaria de ver o produto final deste empenho. Mas a relação 

resultante entre as partes não se resumia apenas a esse nivel de comprometimento. 

Nela envolviam-se outros fatores como o social, o comercial, o convencional e 

mesmo o religioso. A atuação destes fatores é o que se pretende analisar nesse 

capítulo sob o nome de as condições do mercado.



responsáveis diretas pelas diretrizes da nova ordem social que se instalava3.

Não há a intenção aqui de se proceder a caracterização dessas confrarias no 

que se refere a suas funções religiosas e assistencialistas ou mesmo de procurar 

entendê-las como instrumentos utilizados pela Coroa para ordenar a população que 

se estabeleceu no território mineiro. Aliás, tais aspectos já foram adequadamente 

abordados por outros autores1. É preciso ressaltar, porém, que desde os primórdios 

da Capitania, elas já estavam presentes. No que se refere a prática da religião, 

pode-se até dizer que as irmandades se anteciparam ao papel da igreja como 

instituição, não restando a esta

O exercício pleno destas funções para além de meras incrementadoras do 

culto público ou de incutir o espírito cristão na população, mostra a dimensão que 

as associações alcançaram no território mineiro. Ali, não exerceram somente, como 

se colocou, o papel da igreja, mas auxiliaram o poder régio na medida em que se 

tomaram
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mineiros se organizaram para exercerem tal empreendimento, como se constituíram 

em clientes dotados de recursos financeiros, definidores de gosto e padrão estético 

e controladores, em última instância, dos critérios de trabalho dos artistas.

outro recurso senão o de atrelar-se às associações leigas, mais para a 

prática de seus ofícios do que para uma política evangelizadora. Até mesmo 

a construção de templos não ficou sob sua responsabilidade. Foi também 

obras de leigos2

1 Boschi. Caio César. Os leigos e o Poder. São Paulo, Editora Ática, 1986; Salles, Fritz Teixeira 
de._Associações Religiosas no Ciclo do Ouro. Belo Horizonte, UMG/ Centros de Estudos 
Mineiros. 1963. (Col. Estudos 1); Scarano. Julita. Devoção e Escravidão; a irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos no Distrito Diamantino no século XVIII. São Paulo. Nacional, 
1976. (Col. Brasiliana, 357)
2 Boschi. Caio César. Op. cit., p. 23.
3 Boschi, Caio César. Op. cit., p. 23.
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Que um grupo de indivíduos, envolvidos no dia-a-dia das associações 

religiosas, tinha essa responsabilidade, está claro. E mais do que isto, tratavam-se 

de leigos que, dentro do complexo administrativo das agremiações, determinavam, 

no campo do fazer artístico, como se haveria de dispor dos recursos financeiros, 

que artista deveria ser contratado e de que forma tal obra deveria se apresentar. 

Portanto, agentes ativos e não passivos nesse processo. Por isso, é preciso 

compreender o funcionamento interno das confrarias, como condição primordial 

para se aferir melhor a dimensão de sua atuação nos propósitos aqui delimitados.
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Por outro lado, ao analisá-las, dentro de um contexto mais especifico, a nível 

do cotidiano, observa-se que elas implicaram

No setecentos mineiro, cada agremiação estava composta por inúmeros 

associados, espalhados nos vários rincões da Capitania, cuja categoria socio- 

econômica e racial definiu, em último caso, a forma de sua própria apresentação. 

Assim,

organicidade, exigindo laços mais estreitos entre seus membros. A inscrição 

numa irmandade...não era mera formalidade, era compromisso, 

envolvimento, participação ativa*.

Esta participação ativa da população, tomada em seus vários segmentos 

sociais, e distribuídas pelos diversos tipos de agremiações existentes (de brancos, 

de pardos e de negros), foi um condicionante importante para se compreender 

aquele grande envolvimento, aludido no início, de um sem número de indivíduos no 

processo artístico. Mas, por um lado, se o papel dos produtores, artistas e 

artesãos, parece estar bem definido e claro, onde muitos têm seus nomes e 

atividades já apontados, por outro, restam amorfos os primeiros, principalmente os 

que detinham o poder de responder juridicamente pelas confrarias, aos quais são 

imputados indistintamente e incriteriosamente as denominações de contratantes, 

encomendantes, patronos e até mecenas.

4 Id., ibid.. p. 15.
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Santíssimo sacramento, N. S. da Conceição. São Miguel e Almas, Bom .Jesus 

dos Passos, Almas Santas e poucas outras, eram de brancos e classes 

dirigentes ou reinóis; Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, de negros 

escravos; N. S. das Mercês, N. S. do Amparo, Arquiconfraria do Cordão, de 

mulatos e crioulos, ou mesmo pretos forros: São Francisco de Assis e Ordem 

3 a de N. S. do Carmo, dos comerciantes ricos e altos dignitários5.

5 Salles. Fritz Teixeira de. Op. cit., p. 47.
6 Boschi, Caio César. Op. cit., p. 150.

a entrada na confraria representava

É importante frisar este “enraizamento” das associações em todos 

estamentos da sociedade, já que em Minas Gerais foi notoriamente necessário ser 

irmão de uma irmandade qualquer. A esse respeito, pode-se dizer que

Em contrapartida, a necessidade de se montar um quadro estável de 

associados, se incorporando de todos segmentos sociais, raciais e económicos 

possíveis, foi uma estratégica importante para as irmandades na obtenção dos 

recursos financeiros imprescindíveis para seu funcionamento. Assim, um maior 

número de irmãos significava um aumento da receita, a partir das esmolas, anuais, 

jóias e doações que entravam. Algumas delas, como as ordens terceiras, não se 

contentando com suas igreja-sedes localizadas nas principais vilas, 

estabeleceram, como uma rede (as chamadas presidias), por toda extensão da 

Capitania. A Ordem Terceira de São Francisco de Assis, com sede em Vila Rica, 

por exemplo, chegou a ter filiais em pelo menos trinta localidades diferentes. 

Através desta tática, também, a Ordem Terceira do Carmo, da Vila de Sabará,

a fuga à marginalização. Na 

"profissão ” o indivíduo, se bem nascido, encontrava a projeção desejada; 

se mal nascido, a alienação, o lenitivo ou a ilusão. Depois de morto, 

pertencer a uma corporação religiosa era uma necessidade, pois do 

contrário. Minas lhe negava a terra. Não havia enterro sem o hábito de 

‘irmão6.



Nesta ocasião, só a mesa estava composta de vinte e oito membros.

Ficava, pois, muito mais a cargo das mesas administrativas das associações, 

dos oficiais que as preenchiam, o poder de definição da maior parte das decisões 

que deveriam ser tomadas sobre assuntos mais diversos.

Uma mesa administrativa era composta por um número determinado de 

irmãos que variava de uma irmandade para outra, dependendo do que estava

para 

deliberarem sobre o material (se madeira ou pedra) com o qual devia ser construído 

o seu templo e

Salles. Fritz Teixeira de. Op. cit., p. 89-90.
8 Passos, Zoroastro Viarma. Em torno da história de Sabará. Op. cit., p. 94-95.
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conseguiu contabilizar cerca de mil filiados, espalhados por várias vilas e 

localidades que compunham a extensa Comarca do Rio das Velhas7.

como se tenha determinado em Meza que esta fosse feita a eleição dos 

amados Irmãos lhes forão dados dons bilhetes em que o primeiro dizia de 

pedra, e o segundo de Madeira, para que cada huma escolhesse a matéria 

mais apta para o dito Edifício, e mandando-se correr o escrutínio para que 

cada hum dos nossos Irmãos de sem o seu voto, e tendo todos os Irmãos Asim 

de Meza, como os mais votado, foi aberto o dito escrutínio pello nosso 

Reverendo Comissário, e nelle se acharao vinte e seis votos, pelo material 

de pedra, e vinte de madeira*

No entanto, não será preocupação desse estudo averiguar qual o peso desta 

massa de irmãos que figuravam nos quadros das confrarias mineiras. Não eram 

todos, senão a minoria deles, que detinham o poder de decidir sobre a 

administração interna das agremiações . Ainda que muitas discussões relevantes e 

até apaixonantes, levantadas em reuniões extraordinárias ou ordinárias, estivessem 

abertas a todos irmãos — e que tinham o direito de voto —, acabavam por se 

limitar ao círculo mais próximo da mesa administrativa, quando não à própria . Tal 

constatação fica bem patente na documentação consultada. Assim, em 1762, a 

Ordem Terceira do Carmo de Sabará convoca todos os Irmãos 3°s



A constituição de uma mesa se dava através de eleição, que era

Eleita e empossada, caberia à nova mesa, a partir daquele momento, a 

responder pela administração da associação. Para tal, os oficiais mesários se 

encontravam regularmente — geralmente no consistório da capela — em reuniões 

ordinárias e extraordinárias, onde eram discutidos e resolvidos todos assuntos 

pendentes: de ordem administrativa como tomadas de conta, eleições para 

preenchimento de cargos, litígios, despachos diversos, etc.; de ordem religiosa 

como resoluções para celebração de missas, procissões, festa do padroeiro e 

sermões; e de ordem artística como decidir sobre o tipo de templo a ser construído, 

a decoração a ser adotada, a contratação do artista, custo da obra, etc.

feita por votação em escrutínio secreto, não só dos mezarios actuaes, como 

de todos aqueles Irmãos professos, que voluntariamente quizerem 

concorrer10.
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estabelecido no Livro de Compromisso . Pode-se dizer até que, em algumas delas, 

a mesa se estruturou de forma bem hierarquizada e complexa. A título de exemplo, 

veja-se o caso da Ordem dos Terceiros do Carmo de Sabará onde os irmãos 

mesários se distribuíam nos seguintes cargos: prior (e priora), sub-prior (e sub- 

priora), comissário, secretário, procurador, tesoureiro, dez definidores, 

zelador (e zeladora), vigário (e vigária) do culto divino, quatro sacristãos, 

irmão andador e mestre (e mestra) dos noviços (as)9.

9 Id.. ibid., p. 90-91.
10 Capítulo Io, artigo 5 do Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e Perdões de 
Antônio Dias de Vila Rica. Citado por Salles, F. Teixeira. Op. cit., p. 20.
11 Esmolas para os mesários da Ordem Terceira de São Francisco de Mariana: Ministro. 120.000 
reis; Vice-Ministro, 70.000 reis; Secretário, 24.000 reis; Síndico, 20.000 reis; Vigário, 11.000 
reis; Ministra, 50.000 reis. Quantias bem acima da média cobradas pelas irmandades de menor 
cabedal financeiro. Citado por Salles, F. Teixeira. Op. cit., p. 55.

Não obstante, em muitos casos, não era qualquer indivíduo que podia pleitear 

a algum desses cargos, visto que o valor das esmolas que cada oficial devia 

conceder anualmente à agremiação , em especial às ordens terceiras, era bem 

elevadas11.
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A maior parte das decisões tomadas eram lavradas em termos, registrados 

num livro apropriado. Aliás, neste sentido, toda agremiação deveria possuir um 

livro específico para cada tipo assunto (compromisso, receita e despesa, recibos, 

entrada e profissão de irmãos, termos e acórdãos ou deliberações, etc.), o que 

implicava um serviço administrativo bem organizado. Mesmo porque, a inexistência 

ou não atualização constante de um desses livros, notoriamente daqueles relativos à 

contabilidade interna, resultava em uma tomada de medidas punitivas por parte das 

ouvidorias gerais das comarcas, responsáveis por esse tipo de averiguação. É 

exemplar o caso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, da 

freguesia de Santo Antônio do Itatiaia , Comarca de Vila Rica, cuja constatação do 

não cumprimento da ordem, lhe traz advertências por parte daquela ouvidoria: 

primeiramente em 1782, pelo ouvidor Tomás Antônio Gonzaga e depois, em 1788, 

pelo novo ouvidor Pedro José Araújo e Saldanha12.

que para o ajuste de contas seja comvocada toda a Meza para o que 

antecipadamente sejão crvizados para dia certo e avendo falência de algum 

Irmão por muito distante, ou emfermidade se nomiará outro que tenha 

servido na Meza de tal sorte, que se sempre faça o prefixo numero dos 

Irmãos Mezarios, e estando todos ahy com prudência e silencio Lerá o 

Irmão Secretario todas as contas da receita, e despeza, completas que sejão, 

o Irmão Prior hirá perguntando a cada hum dos Irmãos em particular se 

tem que dizer aquellas contas, e cada hum dirá a duvida que tiver; de sorte 

que nunca falarão dous Irmãos juntos ao mesmo tempo por não cauzar 

comfusão, e por este modo se solverão as duvidas que tiverem do ajuste de 

contas, sedendo cada hum com prudência a solução que lhe derem a sua 

duvida, de sorte que nenhum Irmão poderá sahir do Comgresso sem si

Receosas destas intervenções em seus livros contábeis, tanto por parte das 

autoridades régias como eclesiásticas, as próprias irmandades procuraram se 

precaver, mantendo sempre em dia suas contas internas. Assim se verifica em uma 

reunião da Ordem dos Terceiros do Carmo de Sabará, cujo trecho reproduzido 

demonstra bem essa preocupação e a meticulosidade — quase ritual — em que é 

processada esta conferência:

12 Boschi, C. César. Op. cit., p. 126.



Até o presente se tem procurado esboçar, de uma forma geral, a dinâmica 

administrativa das associações leigas no período colonial. A partir de agora se 

procederá, então, uma delimitação do perfil inicial dos indivíduos que, 

sucessivamente, compuseram as mesas diretivas, e sobre os quais pesaram a maior 

parte das decisões tomadas, em especial aquela de como dispor os recursos 

financeiros para a construção e ornamentação de templos.

Neste ponto, uma primeira característica que se pode apontar — pelo menos 

dentro daquilo que a documentação e bibliografia manuseadas permitem entrever 

— é que se tratam de indivíduos com certa soma de conhecimentos. Não só aptos a 

realizarem uma boa administração interna, redigindo ofícios, termos, petições ou 

mantendo em dia os livros contábeis, como também, tomando decisões mais 

ousadas que dizem respeito à adoção de um determinado gosto estético. Na 

verdade, eram indivíduos cujo saber e vivência transitavam do nível prático para o
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ajustarem, e asignarem as contas, porque de outra... haverão confuzoins, e 

distúrbios entre os Irmãos, e dahy entre o povo' '.

13 Passos, Zoroastro Vianna. Op. cit., p. 17.
14 Boschi, C. César. Op. cit., p. 138.
15 Salles, F. Teixeira de. Op. cit., p. 39.
16 Id„ ibid.

A existência de livros adequados e a obrigação constante de manter 

atualizada a contabilidade das confrarias, o que representava um detalhamento 

contábil minucioso e rigoroso — como se viu acima — das receitas e despesas, 

implicava, por outro lado, na exigência de indivíduos instruídos ocupando estes 

cargos. Isto é, irmãos que soubessem ler e escrever, além de terem uma 

personalidade juridicaium escravo não a tinha), e tratando-se de cargos que 

exigiam maior nível cultural, era normal, que se reservassem aos que tivessem 

melhores requisitos para ocupá-los^. Neste sentido, o Compromisso da Irmandade 

de São Benedito de Mariana, de 1737, estipulava no seu Capítulo 3o que para 

tesoureiro se fara eleição de pessoa abastarda de bens e que possa dar fieImente 

conta'5. Também em outras irmandades de homens de cor, que só aceitavam 

pessoas brancas para o referido cargo, procurou-se cumprir os requisitos acima 

apontados16.



O que deve ser evidenciado por ora, é que muitos dos irmãos mesários 

tinham um cabedal cultural que lhes tomaram capazes para discutir, examinar, 

escolher o artista certo e mesmo impor normas e condições para se atingir o objeto 

de arte desejado. E não só como encomendantes das obras, mas como um público 

mais específico, de gosto mais refinado do que o espectador em geral e, também, 

mais próximo ao trabalho do executante. Neste aspecto, não se pode subestimar o 

papel destes irmãos, que no trato das atividades construtivas e decorativas, exibiam 

um orgulho próprio e demonstravam ser senhores de si no parecer acerca desse 

assunto. Elucidativo, neste caso, é como se expressam os terceiros do Carmo de 

Vila Rica a respeito da construção de seu templo:

1 Boxer, C. R. O Império Colonial Português. (1415-1825). Lisboa, Edições 70, 1981. (Col. 
Lugar da História, 14). A comparação da documentação interna das irmandades com aquela 
produzida pelas câmaras das vilas permite vislumbrar nomes de indivíduos que exerciam , num 
mesmo período de tempo, cargos em ambas instituições.

Averiguar a fundo o grau de saber de cada um desses indivíduos que, de certa 

forma, participou ativamente do processo artístico no período colonial mineiro - 

tanto nas construções de cunho religioso como nas de cunho civil (pontes, 

chafarizes e palácios)- e determinar a interferência desse saber no tipo de arte 

adotado, não será a postura a ser seguida neste estudo. Mesmo se assim o fosse, 

não se poderia contar com um elenco documental adequado e em quantidade 

suficiente para se empreender tal abordagem, ainda que se pudesse traçar, de 

maneira isolada, o perfil intelectual de um ou outro . Não obstante, como já foi 

colocado, alguns dados levantados na documentação coligida, permitirá que se 

chegue a um consenso sobre o desenvolvimento mental coletivo que possibilitou 

àqueles indivíduos enfrentar e experimentar dadas situações. Dentre estas, 

destacaria as de âmbito das artes, que tomará análise no capítulo seguinte.
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teórico, do particular para o público e do político para o religioso. O espaço 

colonial era o lugar onde todos estes níveis se intermisturavam em todas as 

atividades possíveis. Ali podia-se confirmar aquele provérbio alentejano que diz que 

quem não está na câmara está na misericórdia ou em ambas ao mesmo tempo17.



2.2 A motivação: para maior honra e glória de Deus.
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foy proposto pelo irmão procurador geral que tendo ponderado com alguns 

irmãos inteligentes e por muitos proffeçores'

18 Lopes. Francisco Antônio. História da construção da Igreja do Carmo de Ouro Preto. Rio de 
Janeiro. Ministério da Educação e Saúde/ Publicações do SPHAN (8), 1942. p. 26. Grifo meu.
19 Boschi. C. César. Op. cit., p. 168.

No que se refere a uma arte religiosa, a maior motivação que se deve pensar, 

inicialmente, é aquela que exala da própria vida religiosa. A rigor, para a época 

moderna, pode-se até afirmar que as idéias mais relacionadas com a vida prática 

tinham muitos pontos de contato com o sentimento religioso. Porque este, seja

É um fato aceito que as irmandades foram sempre muito importantes para 

firmar ou confirmar a classificação social dos seus membros19 Impunha status, 

especialmente a quem se associasse àquelas confrarias de maior prestigio nas vilas; 

o indivíduo que, por motivos económico e racial, tivesse seu acesso a estas 

impedido, se contentava em ser irmão de uma outra menos expressiva. Mas que, 

além de satisfazer plenamente seus anseios espirituais de momento, se tomava para 

ele um canal de afirmação social — dentro, repita-se, de uma sociedade desigual — 

através de uma demonstração externa de riqueza, beleza e suntuosidade. Tais 

aspirações eram constantemente perseguidas pelos irmãos filiados e cuja mesa 

procurava pôr em prática. Assim, irmãos brancos como os de cor, buscavam cada 

vez mais exprimirem todo um esplendor artístico, cujo processo de produção foi 

permeado por debates calorosos, num campo que se pode denominar de estético - 

contrapondo-se àquilo que se procurou definir como uma competição entre as 

irmandades. E a maioria das decisões tomadas em mesa contribuíram muito para 

isto. E estas discussões não foram atos de instituições simplesmente, mas de grupo 

de indivíduos que se alternavam na direção das agremiações, assimilando gostos 

correntes, escolhendo e contratando o artista que melhor satisfizesse, 

esteticamente, este gosto, enfim, dando as coordenadas sobre a forma que estes 

debates deveriam ter.



a

Esta maneira de buscar Deus, talvez em períodos distintos da civilização, 

tenha levado os indivíduos a expressá-la também diferentemente. Ora 

demonstrando-a de uma forma mais externada - visualizada por rituais, festas, 

procissões e cores; ora provando-a de um modo mais introspectivo, onde prevalece 

mais aqueles atos reflexivos. O primeiro caso parece ter sido a tona da religião 

praticada na Europa até o século XVII, quando a Igreja procurou direcionar os fieis 

dentro de uma prática mais próxima da liturgia, do espiritual, desencaminhando-os 

daqueles preceitos gerados por uma fé mesclada com elementos do sobrenatural, do 

paganismo e do esoterismo20.
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como trama de outras idéias ou como fator de seu desenvolvimento, afetava 

decisivamente todo o panorama da vida do homem, fosse ele um simples servil ou 

um alto funcionário da coroa. Assim, a religião acabou sendo uma experiência 

emocional que podia ser compartilhada por todos, já que todos buscavam esse 

direito de sentir-se estreitamente próximo a Deus.

A colónia, entretanto, não seria o local ideal para se vislumbrar esta 

depuração. Muito pelo contrário, ali foi o terreno propício para se verificar os 

muitos sincretismos religiosos, em virtude da profusão de raças e etnias que se 

miscigenaram, onde cada grupo procurou trazer para o seio da prática católica 

todos aqueles rudimentos que formavam seu pensamento a respeito do mundo 

sobrenatural que o circundava. A mescla destes ingredientes com aqueles advindos 

da maneira própria dos católicos europeus vivenciarem seu Deus, moldou uma 

sociedade de índole religiosista, de forma bastante singular, mais calcada em seu 

caráter de superficialidade11. Dessa forma, se preocupou em enfatizar mais os 

elementos visuais que estimulassem melhor os sentidos dos crentes do que os 

incitar a um algum ato introspectivo. Este foi, sem dúvida, o papel das procissões, 

das festas, dos Te de uns, dos triunfos eucarísticos, dos sermões, enfim, ritos e 

eventos exteriores impregnados de gestos e cores bem a maneira de um teatro. O 

funcionamento disto tudo pode ser bem evidenciado no interior de uma igreja, 

aquele espaço do sagrado, sempre oportuno para o anseio a algum milagre, através 

da comunhão entre o homem piedoso e o seu Deus; onde a conjugação das imagens 

e pinturas, com o cintilar do douramento, a riqueza dos paramentos sagrados, o

20 Neste sentido, ver THOMAS, Keith. Religião e o declínio da magia. São Paulo. Companhia das 
Letras. 1991.
21 Boschi, C. César. Op. cit.. p. 58.



É imbuído desse propósito santificado que Simão Ferreira Machado, em

1733, vê

e

motivação sensorial, através de uma momentânea suspensão das faculdades 

racionais dos fies22.
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brilho das cerimónias e da música, criava um clima de adesão emocional, via

~ Checa. Fernando e Móran. José Miguel. El Barroco. Madrid. Ediciones Istmo, 1985. p. 252.
3 Ávila. Affonso. Resíduos seiscentistas em Minas. Textos do ouro e as projeções do mundo 

barroco. Belo Horizonte. UFMG/Centro de Estudos Mineiros, 1967, Vol. 1, p. 279-280.
24 No que diz respeito ao Concílio de Trento. pode-se salientar que o mundo moderno católico, 
desde meados do século XVI (1545), se encontrou tomado pelas suas polêmicas decisões. Em 
especial aquelas discutidas nos seus últimos anos (1562/63), que discorreram sobre o decoro e o 
respeito com que as representações de índole religiosa deveriam se apresentar. O seu alvo não 
poderia ser outro senão as pessoas envolvidas no processo de visualização dos objetos religiosos: 
os artistas, responsáveis diretos pela sua produção; os clientes que os encomendavam e o 
público que deles usufruíram. Entretanto, tais diretrizes não teriam penetração em um meio rnais 
vasto, que não aquele dos dirigentes maiores da Igreja, se não fossem completadas, comentadas, 
difundidas e mesmo massificadas por tratados e escritos de arte e teologais, que serviram de 
orientação à artistas, leigos e padres de regiões bem distantes do ambiente onde transcorreu o 
Concílio. Ver a esse respeito: Alves, Natália Marinho Ferreira. A arte da talha no Porto na Época 
BarrocaAPafatàs e clientela. Materiais e técnica.). Porto, Arquivo Histórico/Câmara Municipal do 
Porto, 1989. Vol. 1, Introdução, Parte I; Gallego, Julian. Vision y símbolos en la pintura espanola 
del siglo de oro. Madrid, Ediciones Cátedra, 1991, p. 70-71; Hauser, Amold. História Social da 
Arte e da Literatura. São Paulo. Martins Fontes. 1995, p. 390 e segs.; Rogier, L.-J. et alii (dir.). 
.Vova História da Igreja. Reforma e Contra-reforma (Vol. III). Petrópolis, Vozes. 1983. Parte 4; 
Serrão. Vítor. A pintura maneirista em Portugal. Lisboa. Ministério da Educação e das 
Universidades. 1982, p. 109 e segs. ;

A arte, então, é vista como se pautando por um determinismo em exprimir, 

mais do que nunca, esse sentimento religioso, expresso pelas características 

apontadas acima. São figuras e formas que, sendo executadas pela mais absoluta 

decência e zelo — elementos que as diretrizes do Concílio Tridentino 

determinaram para a representação de suas imagens e símbolos24 — visavam trazer 

para quem as contemplasse, além do prazer visual, uma esperada graça de Deus.

os memoráveis habitadores da Paroquia do Ouro Preto, não só pelo 

Catholico zelo, e excessivos dispêndios, com que (para mayor culto, 

veneração do verdadeiro Deos, e exaltação de sua santa fé) edificão 

sumptuosos Templos, e erigem Altares, guarnecendo-os de custosas fabricas, 

e adornando-os de primorosos, e riquíssimos ornamentos22.



Outro exemplo ilustrativo, neste caso, é o do prestigiado Contratador de 

Diamantes, João Femandes de Oliveira, que vai mais longe: doa uma capela inteira 

para a Ordem Terceira do Carmo do arraial do Tijuco, da qual era ele, também, o 

Irmão Prior. E em troca, exigia que

sendo devotíssimo da May de Deus dezejava que o seu Santuario fosse tão 

decente quanto se fas necessário para etrenizar a May de Deus Rainha dos 

Anjos21.
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No afã de enriquecer o património artístico de suas igrejas, tomando-as palco 

de um teatro da religião25, cada morador se tomava, então, um contribuinte 

permanente das receitas das associações leigas. Alguns indivíduos, para mostrar seu 

exibicionismo religioso, não pouparam esforços neste sentido. E o caso do Capitão- 

mor Manoel José Pena26 que, para auxiliar na fatura do retábulo-mor da Capela da 

Ordem Terceira do Carmo da Vila de Sabará, faz uma generosa doação e a justifica 

dizendo que

se lhe dissece cada Sabado do anno hua Missa por sua tenção emquanto 

fosse vivo e por sua morte pella sua alma e pedia mais que pello amor de 

Deos em todas as ocasiões em que houvesse Bênção Papal lhe resassem 

todos os irmãos hum Padre nosso e hua Ave Maria por sua tenção enquanto 

vivo e depois de morto

25 Termo cunhado por Simão Ferreira Machado, em seu Triunfo Eucharistico, ao referir-se a Vila 
Rica, “mais que esfera da opulência, he teatro da Religião". In. Ávila, Affonso. Op. cit., p. 183.
26 Este Capitão-mor era professo na Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica e se encontrava na 
Vila de Sabará. em agosto de 1806, “a negocio particular seu” quando foi procurado pelos irmãos 
terceiros do Carmo desta Vila “para se falar na obra do retabolo” e “com a liberalidade que lhe é 
congénita para tudo que he do maior culto de Deos, e de sua May... se prestou a concorrer com o 
que he bem notorio para a ajuda da mesma obra” (cerca de 925 mil reis). AOTC/S - Livro de 
Termo de Ereção e de Registros, 1761, fl. 69. Alguns anos mais tarde, em 1827, o pintor Manoel 
da Costa Ataíde afirmava que “por experiência sabe o quanto era generoso e liberal, o dito 
falecido Capitão Mor em concorrer para ornamento das Igrejas, com avultadas esmollas 
pois para a pintura e douramento da Matriz de Santa Barbara que feita por elle testemunha (o 
pintor), deo elle seiscentos mil reis e para a da Itaberaba segundo elle testemunha ouvio a 
pessoas fidelíssimas quatrocentos mil reis com cujas esmolas se ornarão os ditos templos’’. 
(Grifo meu). In. Menezes, Ivo Porto. Manoel da Costa Athaide. Belo Horizonte, Universidade de 
Minas Gerais. 1965. (Edições Arquitetra 1). p. 74-75.
27 Passos, Zoroastro Vianna. Op. cit., p. 54.



Ao final pedia, ainda, que as mesas futuras sempre deixassem no cofre 

sessenta mil reis para quando fosse necessário fazer as obras de reparo da capela28.

Segundo, ao se aproveitar de um costume bem corrente na cristandade 

ocidental, desde tempos remotos, que é o de legar — via testamento — 

contribuições em bens ou espécie para as obras de caridade desenvolvidos pela 

Igreja, como condição sine qua non para se ganhar os aeterna 29. Uma maneira 

muito segura de se fazer essas doações piedosas — além daquelas presentes nos 

testamentos e condicionadas pelos pedidos de missas, formas de sepultamento, etc. 

— era de, ainda em vida, se desprender de alguma parte dos bens adquiridos e 

entregá-los para as obras de decoração e ou construção de algum templo. Pode-se 

até afirmar, neste sentido, que a ambição em ganhar será a mesma de gastar em 

honra de Deus e da sua própria memória. Assim, o referido contratador ansiava 

alcançar a sua salvação em troca de uma capela, construída a suas custas, que doava 

à sua Ordem Terceira, condicionando esta transação em pedido de missas por 

intenção de sua almaj0. Também seria esta a preocupação do Capitão-mor que, ao 

final do documento citado, pede para que a sua oferta se

28 O termo de doação data de 6 de julho de 1765. In Del Negro, Carlos. Nova contribuição ao 
estudo da pintura mineira. (Norte de Minas). Rio de Janeiro, Ministério da Educação e 
Cultura/Publicações do IPHAN (29), 1978, p. 23.
29 Ariès, Philippe. O homem perante a morte-I. Mira-Sintra, Publicações Europa-América, 1988, 
p. 226.
30 No ano de sua morte, ocorrida em Lisboa em 1799, várias foram as missas celebradas “por sua 
alma” a pedido dos irmão terceiros da ordem que havia sido fundada por ele no Arraial do Tijuco. 
AOTC/D - Recibos de missas (avulsos), 1799.

Através destes dois exemplos se pode detectar duas facetas de um tipo de 

comportamento praticado no período, no que se refere às contribuições para as 

obras de arte. Primeiramente — e no caso de dois generosos patronos — pôr se 

tratarem de indivíduos bem colocados naquela sociedade, descobre-se um desejo 

muito forte de, a partir de suas doações, demostrar uma certa busca de prestígio e 

distinção social ao concorrer prazerosamente para a construção e decoração de um 

templo; desta maneira, poderia inscrever o seu nome para sempre na história do 

monumento e enquanto este permanecer de pé, sua memória seria perpetuada na 

região.



assim,

Quando o negócio era conferir uma ornamentação suntuosa às igrejas, os 

pobres também procuraram rivalizar-se com os ricos, construindo templos luxuosos 

que se opunham à pobreza das residências situadas ao redor deles, exprimindo,

os anseios de dignidade, valorização e respeito do povo que preferiu “doar” 

tudo para a igreja, símbolo do grupo sociaff

No entanto, não caberia aqui, o intento de se especular sobre a motivação 

individual de cada contribuinte que, em Minas setecentista, concorreu com as 

receitas das ordens e irmandades. E provável que muitos outros irmãos , a exemplo 

dos dois citados, dentro de sua condição financeira e social — além, também, do 

grau de sua fé —, se valeram dessa forma de arte institucionalizada para encontrar 

algum meio de reparação de sua vida terrena ou mesmo para, dentro daquela 

sociedade, alcançar prestígio e status que em outro campo de ação lhe seria 

negado'2. Seja como for, não coube só aos ricos e poderosos, enfileirados em 

associações de maior prestígio, praticar esse tipo de doação piedosa.

31 Passos. Zoroastro Vianna. Op. cit.. p. 54.
32 É muito comum encontrar em testamentos mineiros do século XVIII, na parte referente aos 
legados, o testador deixar uma certa quantia em dinheiro para ornamentar um altar, esculpir uma 
imagem ou comprar objetos de culto; as vezes, em lugar do dinheiro, deixavam imagens, jóias e 
vestimentas para enfeitá-las, missais, etc. Dois exemplos ilustram bem este caso: o primeiro é o do 
irmão Antônio Pereira de Freitas que, em 1781, lega para as obras do corpo da igreja da Ordem do 
Carmo de Sabará. uma certa quantia em dinheiro, que não devia ser pouca, pois com ela os irmãos 
contrataram nada menos do que Antônio Francisco Lisboa para executar o serviço. In. Passos, 
Zoroastro Vianna. Op. Cit., p. 157; o segundo, se refere ao testador José Fereira do Valle, 
morador no Arraial de Santa Luzia e irmão da Irmandade do Santíssimo que, em 1772, lega a 
terça parte de dezoito mil cruzados para ornamentar toda a Igreja do Salvador de Dorim (Termo 
de Guimarães, em Portugal), onde foi batizado, especificando que se faça uma rica capella e 
pinte o forro...com filetes dourados e como pedir a arte e assim dous púlpitos com boas pedras 
nos asentos e as guardas de cilhar altos delia dourada e os bayxos de branco da mesma sorte o 
couro...', também chega a doar 500 mil reis para as obras da Igreja Matriz de Santa Luzia 
determinando que estas fossem realizadas no termo de dois anos depois de seu falecimento e não 
se fazendo no dito termo se de a metade para o Recolhimento de Macaubas com o que suposto 
que se fara com elles obras ou pessas de prata para a dita igreja e não para outra couza. 
MO/CBG. Livro de Testamento 32, 1777. fls. 203 e 205.
33 Hoomaert, Eduardo et allii. História da igreja no Brasil. Petrópolis, Vozes, 1983, t. II/l, p. 387.
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reduzisse a termo para elle asignar, e ficar valendo como obrigação: para 

ser cumprida pellos seus sucessores no cazo de que Deus o chame a sua 

gloria antes do fim da obraf



Uma última ponderação que se pode fazer ainda, é qual seria a motivação do 

grupo produtor, ou seja, dos artistas? Que ideal eles buscaram — ou procuraram 

passar — através desta arte? Antes de mais nada, é preciso ressaltar que eles 

próprios estavam associados a uma ou mais associações, das quais se tomavam 

contribuintes certos das receitas. Aqui, também, a questão religiosa funcionará como 

um elemento catalisador deste ideal. E isto se deve ao fato de que , o tipo de objeto 

artístico encomendado (uma pintura, uma imagem ou uma talha) era para o uso da 

religião e os artistas mesmos se identificavam com o objetivo — ou motivo — 

religioso bem manifesto na sua sociedade37 A título de ilustração, eis como o pintor 

Manoel da Costa Ataíde, em 1827, expressa sua idéia sobre a função que uma 

pintura deveria assumir no interior de um templo, ao opinar sobre a inconveniência 

de se deixar o teto só branqueado
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Daí se pode, também, desprender outro motivo, notoriamente quando se alude 

a uma arte praticada em função de grupos sociais que compunham aquela sociedade 

— ainda que os critérios de caracterização desta arte tenham sido para todos eles os 

mesmos — é que ela funcionou como uma espécie de auto afirmação e de distinção, 

em alguns casos de auto-promoção e aquisição de prestígios, para esses grupos. 

Assim sendo, cada um dos segmentos sociais , agrupados nas diversas associações 

religiosas, buscavam durante todo o tempo ter um templo erigido e decorado da 

forma mais perfeita possível. E como os irmãos terceiros do Carmo de Saberá 

desejavam que fosse, em 1781, a decoração do corpo de sua capela, a mais expecia! 

obra que havera nesta capitania'*. Também as irmandades de pardos e negros 

tiveram como ponto de honra possuir uma igreja que pudesse ombrear com aquelas 

erguidas por iniciativa dos brancos35.

Mas não se deve perder de vista que esta noção de ombreamento se fará 

dentro de uma busca de plasticidade caracterizada mais por uma constância do que 

por um fator diferenciador, mais pela procura de uma maior profusão de 

ornamentos e pinturas correntes ou pela monumentalidade do edifício do que por 

qualquer outro elemento distinguidor. Dentro deste esquema, então, diria que o 

grupo escravo anseia constante mente o mesmo ideal do grupo senhorial.

34 AOTC/S - Livro cit.. fl 47v.
35 Machado. Lourival Gomes. Barroco Mineiro. São Paulo, Perspectiva, 1978, p. 128.
36 Id., ibid., p. 130.
37 Willians, Raymond. Cultura. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1992, p. 40.



E em vista disto aconselha ser

É claro que tal recomendação significa, além desta preocupação de mostrar o 

lado espiritual da obra, uma boa oportunidade para ele pintor arranjar um serviço.
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per si so nada deleita a vista, nem puxa a attenção, e comtemplação dos fieis 

a principais mistérios de nossa Religião

Todos que temos a inixtimavel fdicidade de professarmos a Lei de Jessus 

Christo, estamos certos em que as nossas acções saó derigidas pela vontade 

do todo Poderoso, assim como ellas não chegão a ter execução senão quando 

o mesmo Senhor he servido, pois Elle as encaminha de forma que quando 

menos pensamos, tudo se ordena, e tudo se arranja sem defficuldadew .

A partir de tudo que foi exposto acima, pode-se concluir esta parte se valendo 

das palavras de Germain Bazin, na sua feliz afirmação de que no Brasil Colónia toda 

obra começa e termina por uma oração39 ; e exemplifica citando o caso dos irmãos 

terceiros do Carmo de Sabará, que invocam o poder divino para lhes auxiliar nas 

obras de sua igreja:

38 Menezes. Ivo Porto. Op. cit., p. 97. Grifo meu.
39 Bazin. Germain. A arquitetura religiosa barroca no Brasil. Rio de Janeiro. Record, 1983, Vol.
I, p. 53.
40 Citado conforme Passos, Zoroastro Vianna. Op. cit., p. 160. Em Bazin, a citação, um pouco 
alterada, se encontra na página 53.

acertado que se empregue no dito tecto... hua bonita, valente e espaçosa
38pintura de Prespectiva .
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2.3 Condições financeiras

A presença de um encomendante com seus motivos, como se mostrou, não é 

suficiente para o fazer artístico. E preciso, porém, o dinheiro, os recursos 

financeiros. O indivíduo desejoso de possuir uma obra de arte pagava por ela, mas 

dispunha de seu dinheiro de uma maneira própria de sua época. Isto é importante 

não se perder de vista, já que será um fator conformador do mercado, definidor das 

modalidades de pagamentos, dos critérios de escolha do artista e da forma como a 

obra deverá apresentar. Sendo assim, é necessário dimensionar a importância do 

dinheiro na história da arte mineira.

Falar de dinheiro disponível para se empreender em obras de arte é, 

inicialmente, e no caso deste estudo, proceder uma avaliação de qual era a real 

condição financeira das associações leigas neste papel de investidoras. Será do 

património e da renda destas agremiações de onde sairão a maior parte dos recursos 

para a construção e decoração de edifícios religiosos. Então, é preciso verificar 

como e de onde as irmandades extraiam estes recursos e qual a situação económica 

do período em que praticaram tais investimentos.

Por esta época, também, em 1770, os irmãos da Irmandade do Senhor dos 

Passos da Matriz de Santo Antônio da Vila de São José, decidem diminuir as suas

41 Ver, para esta discussão, Mello e Souza, Laura de. Desclassificados do Ouro. A pobreza 
mineira no século XVIII. Rio de Janeiro, Edições Graal, 2a edição, 1986. Em especial o capítulo 1.
42 Id.. ibid., p. 32.
43 RAPM, vol. U, 1897, p. 311-327.

Geralmente, o período aqui delimitado como marco-temporal , toda segunda 

centúria do século XVIII e o início do XIX , é sempre identificado como de 

decadência, ruina e pobreza das Minas41. Um momento em que a exploração 

aurífera — pelo menos aquela de caráter aluvisional — já demonstrava os mais 

irreversíveis sinais de declínio, levando os próprios moradores a terem uma 
consciência pessimista do fato ainda que de uma forma imprecisa e atemporal42. É 

sintomático, neste sentido, a famosa Exposição do governador D. Rodrigo José de 

Menezes sobre o Estado da decadência da Capitania de Minas Gerais e meios de 

remediá-lo43 ,no ano de 1780, já que vindo das autoridades, reflete o quanto 

alarmante era a situação.



mesmo
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esmolas, tanto para os cargos de mesa como para as simples entradas. O motivo 

exposto pelo provedor naquela oportunidade frisava que

Entretanto, caminhando na contramão desse cenário de decadência que se 

pintava aqui e ali, ao se verificar o volume da produção artística no respectivo 

período, nota-se um crescimento que parece contrariar esta aparência. Contrastando 

com a primeira centúria do setecentos, época do ouro abundante, do fausto das 

procissões e da riqueza ornamental das matrizes, a que se refere o autor do Triunfo 

Eucharistico* , foi, no entanto, a partir da segunda em diante, o momento de maior 

emulação no campo das artes. É neste momento que se assiste a edificação de novos 

templos, com seus frontispícios bem elegantes e os interiores com magníficas

Este parece ter sido um dos meios encontrado por aqueles irmãos para 

remediar uma situação que lhe parecia já certa, isto é, a de decadência. E isto não 

pareceu ter sido um alarma isolado, tendo em vista o quadro de pobreza que se 

avultava diante dos indivíduos. Muitas outras confrarias, seguindo o 

exemplo, mostraram-se solícitas em modificar seus estatutos, reduzindo as 

contribuições em conformidade com os rumos tomados. Algumas, como a Ordem 

Terceira do Carmo de Sabará, só no século XIX, é que se predispõem a promover 

esta alteração, mas a razão ainda continuava sendo a mesma: a decadência dos 
45 tempos .

44 APSA/T - Livro de Eleições da Irmandade do Senhor dos Passos. 1770, íls. 81-81v. A proposta 
votada e aceita foi a seguinte: para Provedor, 38.400 reis (antes era de 60.000 reis); Escrivão, 
19.200 reis (antes. 30.000 reis); Tesoureiro, 9.600 reis (antes, 15.000 reis); Irmãos de mesa, 
4.800 reis (antes, 7.200 reis). O curioso é que somente dez anos depois, 1780, que se verificaria o 
cumprimento destes valores.
45 Na verdade, a Ordem passaria por duas reduções das mesadas e anuais, uma em 1803 e a outra 
em 1817. In. Passos, Zoroastro Vianna. Op. cit., p. 50-52 e 61-63. Também, em 1806, os irmãos 
mesários da Ordem 3a do Carmo do Arraial do Tijuco decidem reduzir as suas esmolas, em função 
da notoria decadência deste Pahiz. AOTC/D- Livro de Termos para o Governo da Ordem. 1774- 
1990. fl. 75.
46 Simão Ferreira Machado. In. Ávila. Affonso. Op. cit., p. 131 e segs.

pela decadência da terra e miserável estado de conveniências, a que 

atentendo elle provedor, e mais oficiaes, e com razão de esmolla dos 

provedores, e mais oficiaes serem muita avultada, a que se não podia suprir^
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pinturas em perspectiva de grande escala, a criação do complexo escultórico e 

cenográfico de Congonhas do Campo ou ainda, no campo da arquitetura não 

religiosa, a construção da nova Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica. Por outro 

lado, se verificou, também, o soerguimento e reparos daquelas capelas — rurais e 

urbanas — surgidas nos primórdios do povoamento das Minas, que procuraram se 

atualizar, então, com as tendências artísticas modernas que eram difundidas, e com 

a clara intenção de se equipararem aos novos edifícios. Este fenômeno de euforia só 

se explicaria, pois, em função de fatores concretos que interagiam, a partir de então, 

no quadro económico da Capitania.

47 Entre outros, Boschi. C. César. Op. cit., p. 147-148.
48 Id.. ibid.. p. 147.
49 A afirmação é de Simão Ferreira Machado em seu Triunfo Eucharistico. In. Ávila, Affonso. Op. 
cit., p. 180.

Um desses fatores, e por certo aquele que concorreu notoriamente para o 

crescimento verificado, foi a própria dinâmica da economia colonial mineira. Isto 

podia ser constatado agora através de uma gama enorme de atividades que estavam 

sendo desenvolvidas, não se restringindo mais à um tipo de empreendimento 

centrípeto, escorado tão somente na mineração. Se se deve a indivíduos dedicados à 

extração aurífera, num primeiro momento, a ereção das igrejas matrizes e das 

capelas mais simplórias, já, num segundo estágio, originarão das pessoas, localizadas 

em outros setores económicos, a maior parcela dos capitais investidos nas novas e 

monumentais obras. Neste ponto, aliás, alguns autores chegam até a referir-se a um 

primitivo acúmulo de capitais, oriundos de um certo entesouramento praticado na 

sociedade, da posse de escravos empregados em novas atividades (ofícios 

mecânicos, por exemplo) ou dos lucros das próprios negócios comerciais47.

Este ramo de atividade, o comércio, foi muito importante para o incremento 

da economia local bem como para a própria sobrevivência da Capitania em períodos 

posteriores. Isto porque a elevada demanda de alimentos, serviços e artigos de luxo 

fazia com que, na Minas Gerais, a atividade comercial fosse permanente, e a sua 

prática não ficou limitada somente a reinóis, mas também a um florescente 

segmento de sólidos comerciantes nativos, que transformam certas regiões em eixos 

dinâmicos da economia e favorecendo o surgimento de um grupo de empresários™. 

Aqueles homens de maior comercio, cujo trafego e importância excede, sem 

comparação o mayor dos mayores homens de Portuga?9 . A par do exagero que tal 

afirmação possa exprimir, deve-se admitir, porém, que das poucas fortunas



Dentro desta nova e sólida configuração económica e social é que surgem, ao 

final da década de 40, as Ordens Terceiras, cuja atuação na Capitania, notavelmente 

no empreendimento das artes, será de capital importância. O seu aparecimento 

mostra o acabado grau de estratificação social alcançado e revela, sobretudo, a 

aglutinação na cúpula mais alta de uma classe constituída por funcionários da coroa, 

uma parcela do clero, intelectuais e, especialmente, comerciantes51. Estes últimos, 

aliás, fizeram de tudo para serem aceitos nestas agremiações mais elitizadas, 

pleiteando seus cargos de mesa, para com isso, ingressarem na nata da sociedade; o 

que significava, em última instância, prestígio, status e mesmo um ótimo canal para 

se exibirem religiosamente. Desse modo, se tomavam contribuintes benevolentes do 

quadro financeiro das confrarias mais destacadas’2.

Toda pessoa que houver ser admitida a esta Santa Ordem, terá bens de 

officio, ou agencia de que possa commodamente sustentar, E não as tendo 

não serão admitidos excepto as pessoas que forem caixeiros de logeas de

Se se procurou, até aqui, em dar ênfase ao papel desempenhado pela classe de 

comerciantes, foi para mostrar que a maioria dessas associações não ficaram alheias 

a uma conscientização do estado de decadência que assolava o território mineiro. A 

partir desse quadro de instabilidade económica que se configurava, as agremiações 

buscavam se precaver e se firmar, atraindo para suas fileiras geralmente esses 

indivíduos endinheirados. Assim, a Ordem Terceira do Carmo de Mariana, em seus 

estatutos, pronunciava-se sobre o assunto:

levantadas, estas se deveram mais ao empreendimento comercial do que 

propriamente à mineração. São indivíduos que puderam exibir um certo grau 

elevado de vida, cujas moradias — algumas de singular aparência — destinavam-se, 

pelo menos parcialmente, a lojeas ou aquelas vendagens, inclusive mais 
grandiosas^. Portanto, grupos proeminentes daquela sociedade, que imporiam 

novos padrões de comportamento social.

50 Vasconcellos, Syvio de. Vila Rica. São Paulo, Perspectiva, 1977, p. 55. (grifo meu).
51 Salles. F. Teixeira. Op. cit., 126.
52 É o caso do já citado Capitão mor Manoel José Pena que tudo indica ser um homem atuante no 
ramo de negócios, jâ que mantinha relação em várias pontos da Capitania. Assim, em 1806, como 
se desprende da documentação da Ordem Terceira do Carmo de Sabará, o encontramos nesta 
Vila a negocio particular seu. AOTC/S - Livro cit., p. 69.
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se deveram mais ao



Por aí, se vê que negocio era sempre sinónimo de segurança e estabilidade.

Todavia, não se pode desprezar os indivíduos localizados em outras categorias 

sociais, que também concorriam para os cofres dos sodalícios, estivessem eles 

ocupando cargos de mesário ou sendo simples associados, espalhados nos mais 

longínquos rincões da Capitania. Homens brancos livres pobres, negros escravos ou 

alforriados e pardos, todos eram levados em conta, pois é de sua benevolência, 

piedade e caridade de onde advinham as esmolas, os recursos financeiros. A 

preocupação em não perder essa valiosa fonte de arrecadação era tão grande, que 

nos tempos ruins, as irmandades procuraram abaixar suas esmolas — como se viu— 

a fim de manter os irmãos, e mais ainda, possibilitar a um maior número deles 

pleitear os disputados cargos administrativos54.

Para se proceder esta avaliação, nada mais conveniente do que se iniciar 

mostrando dois quadros onde se contempla a relação receita/despesa de duas 

associações, referente ao último quartel do setecentos e a primeira década do século 

XIX:

Até o presente tem-se procurado analisar a situação das associações frente um 

quadro económico que se apresentava, para a maioria dos moradores de Minas 

Gerais, como inseguro e instável. A partir de então, é preciso, tomando o seu 

funcionamento interno , verificar que tipo de fontes alimentaram seu receituário, 

como foram administradas e, no caso do objetivo do estudo, como e quanto eram 

investidos em artes.
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fazenda seca, ou molhados, porque estes, ainda que ao presente não tenhão, 

contudo estão aptos para estabelecer negocio de que se possão sustentar53.

53 Citado em Salles, F. Teixeira. Op. cit., p. 51.
54 Boschi, C. César. Op. cit., p. 110-111.
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RECEITA 
2: 699.465 
3: 192.940 
4:012.602 
2:649.169 
1:461.225 
2:721.502 
1:324.951 
2:039.515 
1:667.134 
1:342.537 
1:351.612 
1:269.262 
1:649.250 
1:636.762 
1:255.612 
2:230.687 
1:590.112 
1: 798.950 
1:374.337 
1:210.650 
2: 425.237 
1: 640.250 
1: 174.012 
1:477,462 
1:306.350 
2: 414.287 
1: 722.277 
1:208.887
965.737 

1:200.948 
1: 490.888 
1: 586.012

DESPESA 
2: 022.735 
3: 036.005 
3: 780.211 
2: 629.222 
1: 695.937 
2: 993.851 
1: 369.484 
2: 039.515 
1: 667,134 
1:368.750 
1:351.612 
1: 269,262 
1: 649.250 
1:636.762 
1: 255.612 
2: 230,687 
1: 590.112 
1:798.950 
1:374.337 
1: 210.650 
1: 683 637 
1: 640.250 
1: 174.012 
1:477.462 
1: 306.350 
2: 414.287 
1:722,277 
1: 208.887 
965.737 

1:200.948 
1: 498.120 
1: 586.012

0
0

0 
0 
0
0 
0 
0
0 
0 
0

0 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0

ANO
1769/1770* 
1770/1771 
1771/1772 
1772/1773 
1773/1774 
1778/1779 
1779/1780 
1780/1781 
1782/1783 
1785/1786 
1788/1789 
1789/1790 
1790/1791 
1791/1792 
1792/1793 
1793/1794 
1794/1795 
1795/1796 
1796/1797 
1797/1798 
1799/1800 
1800/1801 
1801/1802 
1802/1803 
1803/1804 
1804/1805 
1805/1806 
1806/1807 
1807/1808 
1808/1809 
1809/1810 
1810/1811

QUADRO 1: receita e despesa da Ordem 3a 
de São Francisco de Assis - Vila Rica55 
*Contas tomadas de outubro a outubro.

AEPNSAD/CC - Receita e Despesa, vol. 266, rolo 066/mfilme 022-0726 (1746-1761) e rolo 
067/mfilme 0001-0233 (1751-1812). Até o biénio 1772/1773 vinha sendo declarado o saldo 
(deduzido as despesas) era passado à mesa que estava sendo empossada, e que foram: para 
1769/70. de 6: 711.660; para 1770/71, de 6: 031.645; para 1771/72, de 6: 801.990 e para 
1772/73, de 6: 432.690.
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BALANÇO

+

I-

Algumas considerações devem ser extraídas destes quadros. Primeiramente, é

que se procurou exemplificar um balanço financeiro de ordens terceiras, isto é, de

associações de um poder aquisitivo mais elevado, refletindo, como se disse, a boa

situação socio-econômica de seus filiados: comerciantes, funcionários régios,

eclesiásticos e intelectuais. A Ordem do Carmo do Arraial do Tijuco teve por prior,

Oliveira, o doador da capela onde a ordem veio a se instalar. A Ordem Terceira

das mais poderosas da Capitania, tinha porFranciscana de Vila Rica, uma

associados a nata da sociedade de toda aquela região; ali pode-se encontrar um

Cláudio Manoel da Costa, que por diversas vezes serviu à ordem como advogado,

um padre inconfidente José Vieira da Silva, e tanto outros indivíduos com patente

de coronel, tenente-coronel e capitão-mor.57

Segundo, para o caso da ordem de Vila Rica, as cifras apontadas nas colunas

referentes ao receituário, se manterão praticamente constantes durante todo o final

do século XVIII e início do XIX, ou seja, naquele momento em que os ventos da

abatem sobre a Capitana. Já na Ordem do Arraial do Tijuco,decadência

RECEITA 
1: 294.837 
1: 155,187 
1: 187.437 
1:244.925 
1: 403.287 
1: 316.400 
1: 500.900 
1: 406.587 
2: 634.750 
1: 191.712 
1: 795.762 

835.200 
738.450 
968.737 
799.087 
814.500 
889,612 
807.487 
807,487 

1: 028.137 
728.887 
503.212 
694.387 
822.225

QUADRO 2: receita e despesa da Ordem 3a 
do Carmo - Arraial do Tijuco56.

ANO
1784/1785 
1785/1786 
1786/1787 
1787/1788 
1788/1789 
1789/1790 
1790/1791 
1791/1792 
1792/1793 
1793/1794 
1794/1795 
1798/1799 
1799/1800 
1800/1801 
1801/1802 
1802/1803 
1803/1804 
1804/1805 
1805/1806 
1806/1807 
1807/1808 
1808/1809 
1809/1810 
1810/1811

DESPESA 
1: 495.687 
1: 334.222 
1:305.487 
1:516.275 

997.125 
1:300.125 
1:469,175 
1:362.112 
2: 605.237 
1:073.887 
2: 268.225 

812.812 
648.862 
656.425 
548.850 
592.350 
575.550 
691.387 
642.637 
725.962 
577,950 
479.250 
534.900 
703.950

como já referido, o famigerado Contratador de Diamantes João Femandes de

56 AOTC/D - Livro 1 de Despesa. 1758-1784 e Livro 2 de Despesa. 1785-1856.
5 Trindade. Conêgo Raimundo. São Francisco de Assis de Ouro Preto. Rio de Janeiro. Ministério 
da Educação e Saúde/Publicações do DPHAN (17), 1951, p. 241 e segs.



até o final do

em

isto é, possuírem

ao mesmo tempo que as impedia de acumular riquezas, dava-lhes as mesmas 

condições de se sustentarem,

um ” património competente ” para edificar e conservar seus templos, para 

ornamentá-los ou manter o culto'*.

Um outro aspecto revelado pelos quadros, e que interessa mais, é que os 

valores expressos demonstram o volume enorme de dinheiro que entrava e saía, 

anualmente, nos/dos cofres destas agremiações. Isto implica, como se observa, num 

equilíbrio muito grande de sua receita/despesa; aqui se poderia até abrir um 

parêntese, e refletir sobre a prestação das contas ali apresentadas, imaginando uma 

espécie de “caixa 2”, onde as cifras reais foram lançadas de forma distorcida. 

Todavia, deve-se ter em mente o rigor com que os irmãos mantinham seus livros 

contábeis e a marcação implacável das autoridades régia e eclesiástica. Ademais, se 

toma necessário compreender a lógica financeira praticada ali, não dentro de um 

espírito bancário e empresarial moderno. Na verdade estas corporações não tinham 

que gerar lucros, já que a própria coroa estabelecia uma política que

De uma maneira geral, as ordens e irmandades dispunham de uma gama 

enorme de fontes para engordar a receita: jóias ou entradas pagas por todos os

e onde a receita pode se apresentar mais instável, 

refletindo as vicissitudes da economia mineira.

66 
verificamos que a receita traz os valores praticamente estáveis 

setecentos, mas na virada do século ela aponta uma redução que se persistirá a 

partir de então. E estes serão sentido mesmo por muitas outras irmandades, 

especial as que se compunham exclusivamente por irmãos oriundos de camadas 

mais pobres da população,

58 Boschi, C. César. Op. cit., p. 134.
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irmãos, os anuais, as mesadas, as esmolas, os legados, as doações pias, venda de 

covas e aluguel de casas; além disso, ainda lançaram mãos de outros mecanismos 

como o do irmão andador — embora esta fosse uma prática controlada e as vezes 

até proibida pelas autoridades —, o empréstimo de dinheiro a juros, o aluguel de 

escravos do plantei ou o pedido de auxílios à Coroa59.

59 Salles, F. Teixeira. Op. cit., p. 56 ,58 e 60; Boschi, C. César. Op. cit., p. 131.
60 É comum encontrar no forro de algumas igrejas pinturas sobrepostas que demonstram esta 
preocupação por parte dos irmãos de mandar fazer uma pintura mais moderna (ao gosto rococó) 
por cima de uma mais antiga (de gosto barroco). Aqui, também, se pode citar como exemplo, o 
caso da fatura dos seis retábulos da nave da igreja da Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica, cujo 
ajuste de se deu em 1784 com o mestre carpinteiro Manoel Francisco de Araújo que, falecendo 
em 1799, deixa acabado apenas os dois retábulos junto ao arco-cruzeiro (colaterais). Depois de 
alguns desencontros para se dar continuidade às obras, a Ordem, só alguns anos depois, contrata 
com Antônio Francisco Lisboa a fatura dos outros retábulos restantes; que depois de executar os 
dois do meio, é determinado pela mesa , em 1808, para que seguiçe a reparar os dois Altares 
colatrais ja feitos pondo lhes os guardas pôs e camarim afim de imitar os ja acabados no milhor 
modo pocivel — quer dizer, em um gosto mais moderno. Os últimos dois retábulos restantes e os 
púlpitos só foram executados mais tarde, a partir de 1812, contratados ao mestre Justino Ferreira 
de Andrade. In. Lopes, Francisco Antônio. Historia da construção da igreja do Carmo de Ouro 
Preto. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Saúde/Publicações do SPHAN (8), 1942, p. 142 e 
segs.

Quanto a este último item de despesas, pode-se salientar que não foram 

poucas. No período analisado, as corporações leigas não pararam de obrar suas 

igrejas e capelas. Na verdade, quando se imaginava ter findado todas as obras no 

edifício — o que era raro de acontecer, já que o curso de uma construção estava 

sujeito a um sem número de contratempos — logo surgia uma ou outra peça que 

necessitava ser restaurada, consertada ou mesmo refeita a partir de um gosto mais 

moderno™. Assim, a questão de construir/omamentar parece sempre ter estado na 

ordem do dia das irmandades. Tal fato era tão corriqueiro em suas vidas, que 

muitas delas sempre procuravam encontrar uma maneira de aumentar seus 

rendimentos para poder cumprir com os constantes compromissos estabelecidos. 

Assim, a mesas viviam cobrando de seus associados, tanto dos vivos quanto dos

vassouras e

Em contrapartida, as despesas eram bem variadas e volumosas. Respondiam a 

uma série de necessidades a que estavam sujeitas as associações no seu dia-a-dia. 

Via de regra, os gastos de uma irmanadade eram, basicamente, aqueles com os 

materiais diversos para a realização do culto (velas, hóstias, etc.) e para a limpeza e 

manutenção do edifício (ceras, vassouras e andaimes), com os objetos 

indispensáveis para o ritual (cálices, âmbulas, patenas, etc.), pagamentos referentes 

à celebração de missas, sermões e encomendações, dispêndios com sepultamentos, 

festas, procissões e com a construção e decoração dos templos.
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mortos, os anuais atrasados, como demonstra uma carta da Ordem do Carmo de

Sabará enviada, em 1812, a um presidente de uma de suas presidias:

As despesas, então, foram bem expressivas, onde se incluíam os pagamentos 

aos mestres e seus oficiais e outros trabalhadores envolvidos bem como a compra 

de materiais e instrumentos indispensáveis às obras. Lamentavelmente, toma-se 

difícil precisar, nos livros contábeis, somente os custos com construções e 

ornamentações e avaliar com precisão qual o universo de investimentos em artes. 

Nem sempre a relação das despesas aparecem completas ou, por vezes, as cifras 

referentes a este tipo de consumo não estão discriminados de outros gastos ou 

ainda, em alguns casos, são até omitidas62. (Ver Anexo III). Não obstante, é 

possível formar uma ideia bem aproximada destes ônus a partir do quadro 3, onde 

se procurou ilustrar o preço médio que algumas obras alcançaram no período:

esta meza roga com maior instancia a vossa caridade que se empenhe em 

cobrar o que se devão tanto dos Irmoans vivos como dos fallecidos, pois 

estamos com obras do Altar mor ecommeada (sic) precizão de Dinheiro 

para pagamento dos officiaiz...^

61 AOTC/S-Livro de Termo de Ereção, fl. 77.
62 Uma relação quase completa de despesas com as obras da igreja e dependências (adro, sacristia, 
capelas dos passos) do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos de Congonhas do Campo, de 1757 
a 1825, pode ser vista em Falcão, Edgar de Cerqueira. A Basílica do Senhor Bom Jesus de 
Congonhas do Campo. São Paulo, “Revista dos Tribunais”. 1962, Brasiliensa Documenta III, p. 
83 e segs. Entretanto, ressalte-se, não se pode avaliar a percentagem destas dentro do universo das 
despesas como um todo.
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financeiros que os irmãos mesários de uma dada irmandade deverão desembolsar

para ter a obra, dentro de um prazo também estipulado, e onde já se encontram

embutidos, na maior parte das vezes, os valores referentes ao trabalho do artista

execução da tarefa.

uma determinada obra, inclusive os pagamentos despendidos com os artistas e com

o seguinte:

por 4 paos para o andaime da pintura 4800 rs

os fornecedores, e ver como tudo isto configurou o valor total da obra. Um 

exemplo, são as despesas com a pintura dos altares da igreja da Ordem Terceira de 

São Francisco de Assis, de Vila Rica, para o ano de 1799, onde se encontra lançado

quadro

acima dizem respeito aos preços totais que geralmente aparecem nos termos de

No entanto, em alguns casos, e com alguma sorte, se pode encontrar a 

relação completa de preços efetuados por todos os materiais utilizados na fatura de

□castiçais e cruzes - 15.000 a 30.000 
□objetos maiores - 50.000 a 100.000

□ Pintura
□de forro - 1: 500.000 a 6: 000.000*
□de painéis - 15.000 a 200.000

□pintura e douramento (dos) 
500.000 
250.000

□ Talha
□retábulos

do altar-mor - 800.000 a 1: 800.000 
laterais - 500.000

de sacristia - 200.000

□ Escultura
□ imagens - 20.000 a 50.000 □pintura e encarnação - 15.000 a 50.000

Quadro 3: preço médio de algumas obras no período colonial em Minas 
Gerais63. *variava conforme o tamanho/ às vezes estava incluído a pintura 
e douramento de toda a talha da capela-mor e ou nave.

ajuste do contrato firmado entre as partes. Isto é, determina o total de recursos

Uma ponderação deve ser feita neste caso: as cifras expressas no

contratado e o seu sustento, os materiais e até as ferramentas utilizadas na

63 Fontes: documentos consultados, CRT, FAL, ECF, GB, IPM e JM.
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15757 escoras para o mesmo

jornais de 6 dias para a condução da madeira 975

1 '4 alqueires de tabatinga e oca 750

562530 varas de algodão para os altares

11251 milheiro de taxas

4 alqueires de cal preta 600

36006 alqueres de branca

1 alqueire de gesso vinda da cidade' 8400

Despeza que fez a conduta e comprador da dita 450

Ao pintor do Altar mor 38400

7 varas de algodão para os altares 1312

600500 taxas

52550 pregos

'/4 de tabatinga 150

11251 milheiro de taxas

24 varas de algodão para os altares 4500

1121 meada de linhas

de anil 300

675500 taxas

1650300 pregos caixares

8 ¥2 alqueires de cal branca 5100

* A cidade se refere ao Rio de Janeiro.



1500

5 escoras para as grades do arco 1125

de varia ferragem para o mesmo 1875

a Jose Me ira de Macedo da madeira que delle comprou 27987

Idem Antonio Pereira Malta da dita 25125

Idem a Manoel Gonçalves Neves** de Jornais 53325

Idem ao Capitão Luis Joze Manuel de tintas 38175

19200

18 G vara de algodão para o panno da porta 3450

1 libra (sic) barbante 375

2 pincéis pequenos 450

10200

somam

71 
vários serventes de ariar a igreja

265.136 rs64

Pelo exemplo acima se pode apreciar os vários insumos necessários à pintura 

de um retábulo, que no caso citado alcançou a cifra de 265.136 rs, e que se encaixa 

perfeitamente dentro da média de preço indicada para a pintura de um retábulo 

colateral, ou seja, de 250.000 rs (ver quadro 3)65. Neste modo, se pode verificar 

que o preço total se constitui em uma somatória de vários elementos: os materiais, 

que consomem um total de 151.286 rs (57% do total); e os jornais relativos aos 

serviços prestados (pintor, carpinteiro e serventes para limpeza), que perfazem um

’* Carpinteiro.
’* Filho natural do poeta árcade Claúdio Manoel da Costa e de Francisca Arcângela de Souza. 

Tem uma relação separada.
64 AEPNSCAD/CC - Irmandade de São Francisco de Assis - Receita e Despesa, Vol. 277, rolo 
24/mfilme 0001-1049.
65 Na realidade, o termo os altares, referidos neste documento, não podem aludir aos atuais 
retábulos colaterais, que só foram realizados em 1829; no entanto, pode-se referir ao retábulo-mor, 
que em 1799, época a que se reporta o documento citado, estava em fase de conclusão; ou ainda, 
podem se tratar de retábulos do consistório da igreja.

Idem ao pintor Feliciano Manoel da Costa*"

a Joaquim Coelho Pereira de Tintas para o dito****



Mas, a despeito de um estabelecimento de média de preços para os diversos 

tipos de obras, não se pense que as associações não possuíam mecanismos para 

fazer abaixar esses custos. Uma dessas táticas, aliás, foi a de não incorporar, em 

alguns casos, o preço do material no custo geral da obra66. Em troca exigia-se mais 

do artista executante ou do arrematante — que nem sempre era especialista no tipo 

de serviço contratado — e que deveria, então, colocar a sua custa alguém 

capacitado para tal67. Tal fato reveste-se de bastante interesse, porque demonstra 

que o que se pagava a mais, ou se incorporava no lugar do que foi subtraído — o 

custo com as tintas, por exemplo —, era a habilidade de quem estava fazendo a 

obra. Assim, os irmãos mesários transferiam aquilo que seria um alto preço 

alcançado pelo objeto artístico, quando embutido o valor dos materiais ai 

utilizados, para a ponta do pincel do pintor ou para o formão do entalhador, ou 

seja, onde a sua destreza fosse melhor explorada e posta à apreciação.
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todo de 113.850 rs (43% do total). Contudo, deve-se ressaltar que isto se refere a 

uma obra mais tarefeira, isto é, aquela onde o pintor e o carpinteiro foram 

contratados para realizar um serviço apenas, e não para arrematar uma obra no seu 

todo. No entanto, as despesas com materiais, que neste caso, correram por conta 

da Ordem, em se tratando de uma obra de encomenda, muitos deles ficariam a 

cargo do artista arrematante, em especial as tintas, que somam uma quantia bem 

elevada (18% da soma). Outro aspecto que se salienta deste exemplo, é o zelo com 

que a Ordem executa a sua contabilidade, lançando de forma discriminada todas as 

despesas relacionadas com as obras da pintura dos ditos altares (inclusive com uma 

relação das receitas de tintas compradas). Mas, porém, não se trata de uma prática 

rotineira, já que nem todas associações, como se disse, se esforçaram por manter tal 

atitude, assim de maneira tão diligente.

66 Um exemplo típico é aquele oferecido pela pintura de um forro, onde o importe de tintas, na 
maior parte das vezes, como se viu, implicava em um desembolso de dinheiro considerável por 
parte da agremiação. Foi como aconteceu com a Ordem Terceira de São Francisco de Assis de 
Vila Rica que gastou cerca de 609.815 reis para mandar vir do Rio de Janeiro, em 1803, as tintas 
necessárias para a pintura do forro da nave de sua igreja. Diga-se que neste valor se contabilizava, 
além do preço dos pigmentos propriamente ditos, o custo dos sacos, caixas e vidros para embalar 
os mesmos, o carreto e os quintos cobrados nas entradas. Vê-se, por aí, que este valor era bem 
alto, e alcançava, algumas vezes, cerca de 1/3 do custo total da obra. AEPNSCAD/CC, 
documento cit.
67 Foi o caso do referido mestre carpinteiro Manoel Francisco de Araújo que, ao contratar com os 
irmãos terceiros do Carmo de Vila Rica as obras dos retábulos da nave (ver nota 60), se obrigou de 
meter a sua custa intalhador capas. In Martins, Judith. Dicionário de artistas e artífices dos 
séculos XVIII e XIX em Minas Gerais. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e 
Cultura/Publicações do IPHAN (27), 1974, Vol. 1, p. 56.



obrigados a dar lhe as tintas pam de ouro e mais aprestes necessários

Mas, ficava este obrigado

a concluir a mesma pintura athe o fim do mes de julho do anno proximo 

fucturo de noventa e sinco com a condição porem de que não comprindo 

asim poderem os ditos mezarios meter oficiaes a custa do mesmo para se 

finalizar a obra no referido tempo perfixo®.
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Isto tinha a ver também com o tempo gasto e com a técnica do artista em 

utilizar o material da melhor maneira possível. Assim, a obrigação da irmandade em 

asistir com todas tintas, ouro e olio implicava, em contrapartida, em uma obrigação 

do executante que se comprometia a entregar a obra no prazo previsto e com toda 

aquela perfeição pedida. Foi como estipulou os irmãos de mesa da Irmandade de 

Nossa Senhora das Mercês do Arraial do Tijuco ao contratarem a obra de pintura 

do forro de sua capela-mor, em 1794, com o pintor Manoel Alvares Passos, que

Quanto à qualidade do material usado, tomou-se uma condição importante a 

ponto do encomendante se predispor a colocá-lo à suas custas. Isto pode ser 

melhor apreciado no caso da pintura, onde o uso de pigmentos e das folhas de ouro 

para o douramento requeria do artista uma técnica e habilidade bastantes apuradas 
para não se desperdiçar esses caros e preciosos elementos69. Obviamente, os 

irmãos ficavam mais tranquilos em pôr ouro e tintas na mão de um pintor de sua 

inteira confiança. Mesmo assim, algumas associações se acautelavam ao fazerem 

isto. Foi o que ocorreu com os irmãos da Irmandade Nossa Senhora do Amparo 

do Arraial do Tijuco, que alertaram o seu irmão pintor Silvestre de Almeida Lopes

68 Del Negro, Carlos. Op. cit., p. 62-63.
69 Um bom pintor sabia disso, tanto assim que. em 1825, o professor de pintura Manoel da Costa 
Ataíde dava bons conselhos para se dourar com êxito os seis altares da igreja da Ordem Terceira 
do Carmo da já Imperial Cidade de Ouro Preto. In. Menezes, Ivo Porto. Op. cit., p. 84-85.



A tenda, no caso, seria o local para a instalação da oficina71.

Ou ainda, a de colocar um número determinado de oficiais para auxiliar o 

artista na obra arrematada. Foi o que fez, em 1774, a Irmandade de São José de 

Vila Rica, que no primeiro contrato firmado com o entalhador da obra do retábulo- 

mor, o Alferes Lourenço Rodrigues de Souza, resolve assisti-lo com coatro 

officiaes de carapinnas e hu de pedreiro-, porém, no segundo contrato ajustado 

meses depois, os irmãos mesários reduzem esta oferta para apenas douz officiaes. 

Isto se deveu à elevação do preço da obra de 114.000 para 162.000 reis, em 

virtude da inclusão de mais elementos decorativos não pedidos no primeiro 

contrato - no caso um conjunto escultórico composta pela Glória que deveria

Um outro expediente foi a obrigação da irmandade em oferecer pronto os 

andaimes de onde o pintor deveria, de sima delle, executar a obra.

moradia de vivenda, e os legumes precitos secos e a tenda com seu fundo 

que vejo para as plantas de verdura.
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sobre as tintas que este usaria na pintura do forro da capela, que foi mandado vir 

por conta e risco do dito pintor70.

70 Del Negro, Carlos. Op. cit., p. 71.
71 Lopes, Francisco Antônio. Op. cit., p. 141-142. Este contrato, que é de 1799, parece que não 
prevaleceu, pois não há mais adiante nenhuma referência a pagamentos efetuados ao referido 
entalhador. Aliás, na bibliografia sobre a arte colonial mineira, esta é a única referência que se 
conhece desse artista.

Além destas, outras práticas também foram utilizadas no período visando a 

redução dos custos das obras:

Como o comprometimento em dar sustento e morada aos mestres e seus 

oficiais durante a execução e ou montagem da peça. Aliás, foi este um tipo de 

obrigação que suscitou, em determinados contratos, cláusulas bem curiosas, como 

a que foi estabelecida entre a Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica e o entalhador 

Clemente José de Camponezes para a fatura dos retábulos da nave, onde este pedia



2.4 O valor do trabalho

75 
coroar o retábulo. Assim, a dita irmandade procurou abater seus custos eliminando 

o ônus que teria com dois oficiais a mais72

72 Trintade, C. Raimundo. A igreja de São José em Ouro Preto. In. Revista do Património 
Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro/MEC (13), 1956, p. 144 a 147.
73 Hauser, Amold. Maneirismo. São Paulo, Perspectiva, 1993, primeira parte, capítulo VII. No 
inventário dos bens do pintor Manoel da Costa Ataíde. aparece declarado hum oratório dourado 
com sinco imagens e quadro laminas (pintura sobre vidro) douradas, com seo respectivo pé 
avaliados em 16.000 reis. In. Menezes, Ivo Porto de. Op. cit., p. 139. Quanto ao estado de miséria 
e penúria no qual muitos artistas morreram, é ilustrativo - e triste - citar uma passagem referente 
ao Mestre entalhador Manoel Gonçalves Valente, arrematante da obra de talha da capela-mor da 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Catas Altas (1746), e que falece, em 1752, sem 
ter ainda a terminado: que o dito Manoel Valente por sua morte não deyxou bens alguns por onde 
se possa segurar a obra que deixou por fazer naquilo a que não chegar o presso da sua

No entanto, nesta dança dos preços das obras e dos materiais, é preciso 

verificar que parte disto se revestiu no ganho real dos artistas, quando estes 

executavam uma obra, fosse por empreitada ou por tarefa. Colocando de outra 

maneira, que valor real seu trabalho alcançou naquela sociedade9

Os testamentos e inventários conhecidos de alguns artistas, apontam para 

uma realidade bem cruel: dívidas enormes que foram contraindo durante a sua 

jornada, serviços pendentes, litígios com os contratantes devido ao não 

cumprimento das cláusulas estipuladas ou o não recebimento de pagamentos 

devidos, o pouco acumulo de bens e ainda, o que é bastante curioso, poucos deles 

declaram possuir uma obra de arte (uma imagem, um oratório ou um quadro 

sequer), o que vem reforçar aquela idéia de alienação do artista em relação ao 

produto criado por ele, tão aludida por Amoud Hauser para o período maneirista 

da arte européia73.

De início, pode-se afirmar com certeza que com o seu trabalho os 

artistas/artesãos ganharam muito pouco, apenas o suficiente para sobreviverem, 

sendo que, em nenhum caso, algum tenha conseguido enriquecer-se 

ostentosamente. Aliás, sua recompensa foi, dentro de uma sociedade de poucas 

possibilidades de ascensão social, mais uma experimentação de um certo status, 

ainda que não tenha sido este, necessariamente, o objetivo de seu labor.



Esta relação de pagamentos efetuadas à alguns ofícios de maior destaque, 
referentes à construção e ornamentação de um templo, revela uma certa constante 
no valor pago, inclusive quando comparada às férias pagas, aos mesmos ofícios, 
em obras contratadas junto ao poder público. Isto se reveste de uma grande 
importância, porque como em Minas Gerais não vingou muito uma política de 
taxação de preços a serem satisfeitos, pelos serviços indicados no quadro acima75, a 
partir das médias apontadas se pode, então, constatar que durante todo aquele 
período os encomendantes puderam ter um referencial seguro para ajustar os 
preços das obras requeridas.
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Neste sentido, a melhor maneira de medir o valor da força de trabalho do 

artista, é verificar aquela prática de serviço onde o seu esforço foi recompensado 
por dia, isto é, recebendo por jornal. No quadro 4 se pode ter uma visão melhor 
desta forma de pagamento:

________OFICIO
Mestre carpinteiro_____
Mestre entalhador_____
Mestre canteiro_______
Pintor______________
Pedreiro branco_______
Trabalhador branco livre
Servente____________
Escravo de aluguel________________________________

Quadro 4: valores relativos aos jornais de alguns ofícios

JORNAL
1,425 reis
1.200 "

300 "______
600 "
750 "
600 a 750 reis
112 reis____
600 "

aremataçam abatido o que recebeo em sua vida ... porque estando para morrer os... fiadores ... 
lhe tomarão os poucos bens que possuhia e algumas madeyras tiradas para a dita obra pellos 
officiais que nella trabalharão para por tudo se pagarem de divida que dizião lhes devia o dito 
Valente de fazendas da sua logea, e veyo asim por sua morte a ficar totalmente sem couza 
alguma e exhausto dos poucos bens que possuhia. Autos de Libelo envolvendo os irmãos mesários 
da Irmandade do Santíssimo e de Nossa Senhora da Conceição e os fiadores da dita obra. In. 
Anuário do Museu da Inconfidência. Op. cit., p. 56.

4 Fontes: documentos consultados, FAL, IPM, JM, SV, ZVP e CRT.
75 Não se deve estranhar que a féria paga a um escravo de aluguel alcance média igual ou mesmo 
superior àquelas verificadas para outras categorias de ofícios, como pintor ou mestre canteiro, já 
que, em uma economia baseada no modo de produção escravista, o escravo foi um instrumento 
valorizado e cujo trabalho devia trazer lucros para o seu dono. Seria enganoso, também, tentar 
demonstrar uma escala de remunerações a partir de conceito puramente racial, isto é, artistas 
brancos ganhando mais do que os negros ou pardos; na verdade, as formas de pagamento, como se 
tem procurado mostrar, basearam-se mais em uma apreciação da capacidade e da possibilidade 
surgida dentro de um particular ambiente de integração. Gutierrez, Ramón. Los grémios y 
academias en la producción del arte colonial. In. Pintura, Escultura y Artes útiles en 
Iberoamérica, 1500-1825. Madrid. Ediciones Cátedra SA, 1995, p. 39.
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Mesmo nas obras contratadas via ajustes, em que se estipulava um valor total 

para a empreitada dentro de prazos predefinidos de execução (de meses a anos), e 

onde já estavam embutidos outros encargos (materiais, ferramentas e sustento dos 

trabalhadores), o ganho do artista e dos outros oficiais contratados se equivaleria 

ao mínimo daquele montante maior estabelecido para a obra. Veja-se, por exemplo, 

o caso de Antônio Francisco Lisboa que, em 1781, acerta com a Ordem Terceira 

do Carmo de Sabará, as obras do coro, púlpitos e grade da nave da igreja, e pede 

para si 200 mil reis anuais, além de 144 mil por ano para dois de seus oficiais, 900 

reis por dia para mais outros dois e três aprendizes de graça. Se se transformar o 

valor que ele pede para si a reis/dia, chega-se a um jornal de cerca 555, 5 reis, que 

não se distancia muito das cifras apontadas no quadro 476.

Estas constatações apontam para a eleição de uma espécie de ética, 

difundida, principalmente, entre as partes contraentes, que prevaleceu no período, 

para a estipulação de pagamentos. A sua não observação por parte dos artistas, no 

caso, acarretaria em dificuldades de se arrematar ou ajustar um bom serviço. Dito 

de outro modo, o inflacionamento dos preços cobrados, mesmo se tratando de um 

artista prestigiado — como o caso do Aleijadinho, citado na nota 73 —, iria se 

constituir em um empecilho para se conseguir um serviço posterior. Desse modo, é 

possível que, informalmente, tenha se estabelecido estes patamares de ganho pela 

força de trabalho que todos envolvidos no processo artístico, encomendantes e 

artistas, procuraram praticar.

76 Obviamente. a soma destes valores, cerca de 668 mil reis/ano, equivale apenas ao pagamento 
dispendido com o artista e seus ajudantes, não entrando os outros custos , como sustento dos 
mesmos, ferramentas e materiais, que ficaria a cargo da dita ordem. Entretanto, não se tem o custo 
geral da obra para se verificar o quanto esta cifra representa deste total. O curioso é que muitos 
anos depois, em 1806, sendo sondado pela mesma ordem sobre a fatura do retábulo-mor, o artista 
pede o jornal de hua oitava ao dia (1.200 reis)... e outras condições, que amedrontou aos Irmãos 
para maiz não faliar em na obra. In. Passos, Zoroastro Vianna. Op. cit., p. 157 e segs.

Para outras modalidades de encomenda, naquelas onde o artista realiza uma 

tarefa (ou presta um serviço), como dourar um castiçal, esculpir uma imagem, 

entalhar uma credencia, enfim, pequenos serviços em que os preços — que nunca 

alcançaram um valor elevado — variaram segundo a exigência do encomendante e 

às dificuldades inerentes ao próprio trabalho, é possível aferir, também, que sempre 

o ponto de partida para se chegar ao preço total foi o mesmo critério descrito 

acima.



eram montadas

Somente através desta organização, então, se pode compreender a mobilidade 
que alguns artistas apresentaram no setecentos, onde podem ser localizados,
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Em um esquema de trabalho com estas características, com a perspectiva de 

poucos ganhos, os artistas precisaram se organizar de uma forma mais “racional”, 
buscando, a um só tempo, abrir várias frentes de trabalho, subempreitar obras e ou 
montar suas próprias oficinas. Neste sentido, alguns deles, notoriamente os grandes 
mestres de origem portuguesa, tiveram trabalhando sob seu cuidado diversos 
oficiais e aprendizes — dentre os quais muitos eram escravos — em oficinas que 
funcionavam, comumente, em regiões afastadas dos grandes centros de 
encomenda77.

77 O retábulo-mor da igreja da Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica, contratado em 1813 com o 
mestre entalhador Vicente Alves da Costa, estava sendo executado em uma localidade. Barra do 
Bacalhau, situada não tão próxima à dita Vila. Um trecho de uma correspondência, datada de 
1819. entre os irmãos mesários mostra bem como funciona bem este tipo de oficina e a forma - de 
puzzle - como era executado o retábulo: farpando as quatro quartellas e vazando-as para 
mellhor comodidade da condução, bem como as quatro colunas que se estão claustiando, 
fabricando-se ao mesmo tempo dous quartoens (quartelões) que ficão sobre a simalha, e 
certamente haveria conduzido tudo para a minha fazenda onde trabalharia debaixo de minha 
inspecção se eu occollarmente nao vice que nella se empregava; tendo o de zar de lhe quebrarem 
hu braço a hum escravo unico que o ajuda no trabalho da obra, esperançado de lhe vir de 
Marianna hú official, que o pode interessar na concecussão da mesma. In. Lopes, Francisco 
Antônio. Op. cit., p. 155. Uma das razões possíveis, também, para a localização dessas oficinas 
em pontos mais afastados era a questão da madeira ideal para o entalhe (o cedro), que se 
encontrava mais abundante nas zonas rurais do que naqueles áreas mais urbanas, em virtude dos 
constantes desmatamentos. Ver Vasconcellos, Sylvio. Op. cit., p. 110 ê segs.
78 A oficina do dito pintor funcionava de favor em um cômodo da Igreja da Irmandade do Amparo 
que devido ao grande zelo e boa devoção que para o ministério da profição de pintor tem o nosso 
Irmão Silvestre de Almeida Lopes estando nas ocazioins das festividades da mesma capela pronto 
a pintar e dourar tudo o que a bem das mesmas se nececita sem onus de sulução em 
comcideração ao que de comum acordo e mutuo consentimento de todos se asentou em que não 
perceba esta Irmandade aluguel algun da caza do comsistorio em que rezide de dia o dito noso 
irmão no exercício da sua Arte. In. Del Negro, Carlos. Op. cit, p. 70.

Esta prática pode ser vislumbrada melhor na categoria dos entalhadores, cujo 
tipo de encomenda permitia tal situação. Era, por exemplo, o caso da fatura de um 
retábulo que, na maioria das vezes, devia ser entalhado de uma forma não 
monolítica, isto é, em partes que depois de concluídas 
(ensambladas) — como peças de um puzzle — no seu local definitivo. Já com uma 
pintura de forro tal empreendimento não era permitido, pois tinha que ser 
executada in loco. Mas, isto não quer dizer que os pintores não puderem ter suas 
oficinas. Pelo contrário, alguns a tiveram, como o já mencionado Silvestre de 
Almeida Lopes no Arraial do Tijuco78, e ali realizavam pequenas tarefas como 
pintar quadros e lâminas, encarnar imagens e dourar móveis e castiçais.



artistas, mas depende, mais especificamente, de todo um sistema de configuração 
no qual interagem códigos e normas sociais, condições técnicas e lutas por 
privilégios, engendrados no seio da sociedade como um todo.

O que fica claro disto, é que o valor económico da obra se foijou mais em 
função de uma demanda baseada no caráter funcional da obra que em suas 
qualidades artísticas. E, dentro deste parâmetro, será a qualificação do artista que

79 
simultaneamente, em vários locais , executando obras diversas, contratadas a 
diferentes encomendantes. (ver anexo IV).

As cifras arroladas no quadro 3, referentes aos valores alcançados por certas 
obras no mercado de arte e, por conseguinte, que determinaram quanto um cliente 
desembolsou para tê-las, bem como as do quadro 4, que indicam as quantias que os 
artistas receberam para executá-las — e se se pensar no preço tão elevado que 
algumas peças valem hoje no mercado de arte — não são suficientes para 
demonstrar o grau de valorização desses objetos no período abordado. Neste 
processo se inserem outros fatores que não se resumem somente aos cálculos 
comerciais arroladas nos contratos individuais estabelecidos entre as irmandades e

Assim, o ponto a se destacar, inicialmente, é que o valor da arte como luxo 
não será um critério dominante da demanda colonial. As razões operativas de 
caráter funcional foram notoriamente mais importantes no momento de decidir a 
demanda e condicionar, por sua vez, a oferta. Neste sentido, se verifica que 
prevaleceu a experiência de um mercado onde o objeto bem feito e valorizado foi 
copiado, às vezes com variações, como uma forma que encontrou o artista para 
consolidar um imaginário e modelos que tinha por certo e seguro.

A partir do que foi colocado até o presente, se é levado a um novo 
questionamento: que grau de consciência possuíam os artistas em relação ao 
efetivo valor de seu trabalho? Tal compreensão, no entanto, exige uma inversão da 
lógica da questão, ou seja, averiguar como uma obra de arte foi valorizada no 
período colonial, precisamente ali na Capitania mineira. Partindo deste raciocínio é 
possível determinar como se processou essa valorização do trabalho do artista, 
tanto por parte dele mesmo como pelo lado de alguns setores da sociedade, em 
especial, por aqueles que se envolveram mais estreitamente neste processo — os 
encomendantes, os irmãos de mesa.
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fará a diferença entre as obras de similar oferta — uma pintura, um retábulo e uma 

imagem. E neste ponto, pois, onde se pode apontar uma valorização económica 

específica que se manifesta na opção dos encomendantes, no prestígio social de 

alguns artistas e em uma provável valorização económica de sua obra, ainda que as 

distinções nestes planos não sejam notoriamente demarcadas.

Esta qualificação do artista que, por sua vez, trará a ele aquele prestígio e 

status dentro da sociedade mineira setecentista, deverá ser verificada na forma pela 

qual os encomendantes compraram a sua habilidade para executar uma dada obra.

79 Oliveira, Myriam Ribeiro de. Esthétique du rococo luso-brésilien. In. Routes du Baroque. 
Lisboa, Conseil de L’Europe/Secretaria de Estado da Cultura, 1990, p. 211. Também FRANCO 
DE ANDRADE, Rodrigo Mello, em um texto mais antigo, já aludia a esta questão do dinamismo 
espacial e a mudança de gosto por parte de pintores , entalhadores e arquitetos. In. A pintura 
colonial em Minas Gerais. Revista do Património Histórico e Artístico Nacional (18). Rio de 
Janeiro,MEC, 1978, p. 22.

Isto parece ter sido uma tônica maior a partir da segunda metade do século 

XVIII, e pode estar associado com a tomada de novas medidas estruturais 

requeridas para um reaproveitamento dos espaços internos, principalmente, dos 

templos: nas formas e dimensões dos forros pintados, nas inovadoras resoluções e 

decorações para retábulos e ilhargas das capelas, que se transformam em função de 

uma mudança verificada no gosto das pessoas para a ornamentação. Isto é, a 

difusão e adoção de um novo estilo ornamental, o rococó, que implicava em um 

novo relacionamento entre os espaços lisos e cheios dos interiores e mesmo das 

fachadas principais.

No que se refere a estes espaços, a primeira metade do setecentos foi 

caracterizada por um revestimento quase total dos interiores dos templos (as igrejas 

matrizes são bons exemplos disto), onde a talha dourada, as vezes mesclada com 

alguns painéis pintados, preenchiam todos os locais disponíveis. Já para a segunda 

centúria, os valores se transformam e o novo espaço interior é motivado pela 

paixão à sinuosidade, que domina a composição dos retábulos, pelo 

emolduramento das pinturas, pelos quadros imitando azulejos e pelos forros em 

perspectiva, além de uma busca da luz natural, favorecida pela multiplicação das 

aberturas, e refletida nos amplos espaços brancos deixados nos muros e nos 

forros do teto, jogando com os relevos dourados ou pintados em cores 
delicadas19.



80 Como pode ter havido em Portugal, especialmente no século XVI, onde havia a diferenciação 
entre um pintor a óleo, um pintor a têmpera e um dourador e cuja atividades não deveriam se 
misturar; caso houvesse a intromissão de um oficial em outra área, podia ocorrer contestações 
judiciais por parte do oficio que se sentisse lesado. Neste Caso, consultar SERRÂO, Victor. O 
maneirismo e o estatuto social dos pintores portugueses. Op. cit.

Estas transformações podem ser melhor apreciadas, durante todo o século 

XVIII, verificando-se a maneira pela qual o encomendante requeriu a presença do 

pintor no interior da igreja para executar a sua nobre arte. Na sua primeira 

centúria, sob a vigência do gosto barroco, os interiores dos templos tiveram seus 

espaços totalmente preenchidos por talha que, para trazer um maior impacto visual 

— e porque não espiritual — deveria ser revestida por aquele elemento que mais 

notoriamente apresentasse estes dois requisitos, de ser nobre e místico, ou seja, o 

ouro. Exemplo deste horror ao vazio, são todas aquelas igrejas matrizes 

construídas neste período com seu interior todo revestido à ouro e, às vezes, 

associados àlgumas pinturas. Portanto, para atender esta grande demanda pelo 

douramento, era forçoso a presença, em quase todos os pontos da Capitania, de 

mestres douradores com a habilidade necessária para satisfazer todas estas 

encomendas. Deve-se ressaltar, porém, que em Minas Gerais não existiu distinção 

alguma entre o ofício de dourador e de pintor80, sendo que o mesmo indivíduo 

podia exercer as duas funções ao mesmo tempo, ainda que um bom dourador não 

tinha necessariamente que se notabilizar na pintura de pincel. Mesmo porque, neste 

momento, o douramento se constituía no mais concorrido tipo de encomenda. 

Dourar, como já referido anteriormente, era uma tarefa que requeria grande 

capacidade técnica e responsabilidade, já que o material utilizado — as folhas de 

ouro — era precioso e muito caro e sua má utilização ou desperdício significava 

prejuízos para o cliente e consequentemente para o artista, que pagaria por isto.
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Todas estas inovações introduzidas, é obvio, refletiram em uma mudança de 

comportamento dos artistas na maneira de desenvolverem seu métier, no caso do 

pintor, de preencher esses novos espaços disponíveis (os lisos) com pinturas 

figurativas e decorativas que harmonizassem todo o interior: são figuras 

santificadas, paisagens celestiais se abrindo em céus infinitos, arquiteturas fingidas 

com anjos e flores, imitação de pedras, marmorizados e tecidos, azulejos, etc.; e no 

caso do entalhador, dar forma a esta sinuosidade, criando uma talha movimentada 

para retábulos e muros, que transmitisse aos espectadores uma sensação inédita de 

dinamização.



Em 1804, os irmãos mesários da Irmandade do Senhor dos Passos, da Igreja 

Matriz de Santo Antônio da Vila de São José del Rei, contratam o Alferes Manoel 

Victor de Jesus82, professor da pintura, para pintar e dourar todo o consistório da 

irmandade que

Alguns exemplos tomadas na documentação de época, em especial nos 

contratos firmados entre alguns pintores e as irmandades, mostrarão como isto se 

dava.

81 É como Michel Baxandall explica as mudanças ocorridas no renascimento italiano ao mostrar o 
cliente do século XV como um visível comprador de habilidade. In. O Olhar renascente. Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1991, p. 31.
82 O pintor pardo Manoel Victor de Jesus foi bastante atuante na região compreendida pelas 
cidades atuais de São João del Rei e Tiradentes. O seu nome aparece documentado pela primeira 
vez em 1781 no Livro de recibos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da referida Matriz de 
São José del Rei, onde legou uma boa parcela de suas obras. Também nesta Vila, onde se tomou 
Alferes do Terço de Pardos e aparece residindo em 1815 na Rua do Jogo da Bola, executaria as 
pinturas de forro da Igrejas das Irmandades de Nossa Senhora das Mercês e de Nossa Senhora do 
Rosário dos Pretos (em cuja capela foi sepultado em 1828) e em um dos Passos. É de sua autoria,

82
Já a partir da segunda metade do setecentos em diante a atitude do 

encomendante frente àquilo que se pedia ao oficial da pintura se modificou. 

Aquelas transformações ocorridas nos interiores do templo, com o surgimento de 

mais espaços lisos, possibilitou uma demanda maior por um tipo de ornamentação 

que cobrisse esses lugares ociosos: as pinturas figurativas, decorativas, fingimento 

de mármores, de pedras ou de azulejos. O douramento, por sua vez, ficou 

destinado para a talha, agora restringida para pontos específicos da decoração 

interior como os retábulos, arcos do cruzeiro, púlpitos, coro e molduras das 

pinturas; e mesmo aí tinha que disputar com a pintura imitando adamascado e ou 

de flores. Começava a haver, então, por parte dos irmãos contratantes, uma 

distinção entre o valor do material precioso (no caso, o ouro) e o do trabalho hábil 

do pintor. Não se buscava mais um bom dourador-pintor mas um bom pintor — 

que também fosse bom dourador — para traduzir com novos materiais (as tintas) 

um tipo novo de ornamentação. Um bom artista deste ofício, portanto, era aquele 

que não mais só soubesse dourar mas, e principalmente, dar forma e cores com a 

ponta do pincel a todo um universo povoado de anjos, santos, nossas senhoras, 

elementos arquitetônicos e nuvens. Ou seja, ao exigir um campo maior de pintura 

figurativa e decorativa em detrimento ao douramento, trocava-se o ouro pelo 

pincel81, isto é, para onde a habilidade e trabalho do artista fosse melhor apreciado 

e valorizado na sociedade.



Mas o que deve ser destacado da citação acima é o termo de suas mãos 

somente. Aí se concentra toda a insistência do encomendante em ter a habilidade e 

o virtuosismo técnico do artista arrematante da obra. O que se comprava, então, 

era tão somente a sua capacidade e valor —já por diversas vezes demonstrados ali 

dentro mesmo daquela igreja — e não os de qualquer um que por ventura o

ainda, a pintura dos forros da Matriz do arraial do Bichinho (atual Vitoriano Veloso, distrito da 
Cidade de Prados, vizinho de Tiradentes), e dois projetos de frontispício de igreja: um para a 
Capela da Santíssima Trindade (1810) e o outro para a Igreja Matriz do Pilar, em São João del 
Rei. Ver. Santos Filho, Olinto Rodrigues. Pintores mulatos do ciclo rococó mineiro. In. Araújo, 
Emanoel (org.). A mão afro-brasileira. Significado da contribuição artística e histórica. São 
Paulo, Tenenge, 1988, p. 101-107; e Manoel Victor de Jesus, pintor mineiro do ciclo rococó. In. 
Revista Barroco (12), P. 231-242.
83 APSA/T - Livro de acórdãos da Irmandade do Senhor dos Passos, Matriz, 1722-1829, fl. 85 v.

O forro em questão tem sua estrutura em forma de painéis artesoados (ou de 

caixotões), típico da primeira metade do século XVIII, mas cuja pintura e 

douramento só foi encomendada no início do século XIX (1804). E possível que, se 

tivesse sido decorado logo após terminado o trabalho de carpintaria e entalhe, isto 

é, ainda na fase barroca, sua decoração deveria privilegiar mais o douramento, a 

exemplo do que ocorreu com outros locais no interior daquela matriz, 

ornamentados neste período. Mas, sendo feito anos depois, em plena vigência do 

rococó, se procurou acentuar mais o campo da pintura. E aí se vê a preocupação 

dos irmãos em exigir do professor de pintura — que não foi escolhido por acaso, 

tendo em vista que grande parte da pintura decorativa e figurativa da dita matriz 

vinha sendo executada pelo mesmo pintor — o preenchimento de todos os espaços 

ali disponíveis com formas e figuras em cores vivas — e para isto a irmandade daria 

as tintas e outros materiais necessários — além do referido xadrez (pintura em 

forma de xadrez), e deixando que todo o planejamento da obra ficasse a cargo (a 

leição) e gosto do artista. Mas entenda-se que o gosto do artista não se deveria 

distanciar muito do dos encomendantes, ou seja, o rococó. No que diz respeito ao 

dourado, referido no documento, este seria utilizado senão na moldura das pinturas 

e na pouca talha que a circundasse.

83
será pintado e dourado o seu forro e tudo quanto houver nelle perciso de 

pintar, como também outro pequeno pavimento que se acha por detrás 

daquelle, no qual alem da pintura levará por baixo um xadrez e a leição de 

toda obra deixarão ao gosto do artífice... de suas mãos somente*3.
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referido pintor ousasse colocar em seu lugar (subempreitar, como era comum), ou 

mesmo de seu(s) ajudante(s)84. Aqui fica bem claro a diferença que fazia em se ter 

uma obra feita pelo mestre ou professor em pessoa, e com certo prestígio, do que 

por um oficial qualquer. Isto tinha a ver também com outras exigências postas 

pelos contratantes da obra e que só o mestre teria condições de honrar: uma delas 

era o prazo estipulado para a realização da pintura, com a brevidade que lhe for 

possível , e que somente o artífice responsável e ciente de suas qualidades poderia 

cumprir sem descurar do asseio e perfeição do serviço.

84 Neste sentido, o termo é entendido também como uma forma da irmandade se precaver contra 
um possível impedimento do artista em continuar com a obra. Um termo equivalente, às vezes 
utilizado, é de seu trabalho.
85 APSA/T. doc. cit., fl. 85 v.
86Obra ajustada por 400 mil reis. Segundo se sabe, o pintor João Batista de Figueiredo nasceu em 
Catas Altas do Mato Dentro e se destacaria como um dos principais divulgadores do gosto rococó 
na pintura mineira. Além da pintura referida, outros importantes trabalhos também realizou em 
outros pontos da Capitania como na Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia (1787) na 
mesma Vila Rica e na Matriz (1778) e Igreja de Nossa Senhora do Rosário, ambas no Arraial do 
Inficionado (hoje Santa Rita Durão); nesta última, aliás, em um painel que se encontra sob o coro, 
imprimiu seu nome João Baptista acompanhado da inscrição Pintei este em Louvor de N. Srae em 
obséquio ao seu thezoir. Joze dos Sf". Lxa. pello grande zello com q. este mandou pintar esta 
capela, inda com dispêndio seu no Anno de 1792. Ver Andrade, Rodrigo Mello Franco de. A 
pintura colonial em Minas Gerais. In. Revista do Património Histórico e Artístico Nacional(18). 
Rio de Janeiro, 1978, p. 32-33; Del Negro, Carlos. Contribuição ao estudo da pintura mineira. 
Rio de Janeiro, MEC/DPHAN (20), p. 45; Martins, Judith. Op. cit., Vol. 1, p. 285 e Trindade, C. 
Raimundo. São Francisco de Assis... Op. cit., p. 391-393, onde se encontra as condições aqui 
citadas.
87 Já no renascimento o teoricista da arte da pintura Leon Battista Alberti afirmava que há muito 
mais admiração e elogio para o artista que imita o esplendor do ouro com as cores. In. Da 
Pintura. Campinas, Editora da Unicamp, 1989, p. 125.

O outro exemplo se refere às condições para pintura e douramento da 

capela-mor da Igreja da Ordem Terceira dos Franciscanos de Vila Rica, cujo 

contrato entre o pintor irmão João Batista de Figueiredo se deu em 177386. Dos 

vinte e seis itens que compõem estas condições, alguns são bem interessantes na 

medida em que demonstram como os exigentes irmãos terceiros compraram a 

habilidade do artista. Dentre eles, está a insistência com o douramento, a bomido e 

mordente, em todas as molduras e talhas circundantes da pintura; depois, e aí se 

depara com os aspectos onde a destreza do artífice com o pincel tinha que ser mais 

explorada, pede-se para que ele pinte algumas partes fingindo pedra ou fingido de 

seda, termos que dão conta de como se pode avaliar a capacidade do pintor a 

partir da reprodução, que este faz, de forma fingida, de uma dada textura seja da 

pedra ou do tecido (no caso a finíssima seda) ou ainda, neste sentido, de pintar 

galoens amarelos de tinta, isto é, traduzir com a tinta amarela o efeito do ouro de 

um galão real que é dourado87. Outros elementos que reforçam esta reclamação



Mas, definitivamente, a maneira mais eficiente de trocar o brilho do ouro pela 
delicadeza de um desenho e exuberância das cores usadas para cobri-lo, foi aquela 
onde se exigiu a realização de grandes pinturas de forro e ou painéis laterais com 
figuras, paisagens e elementos arquitetônicos, que só um bom artífice da pintura 
podia ascender.

A introdução da pintura em perspectiva nos forros das igrejas mineiras, 
ocorrido por volta do final do terceiro quartel do setecentos, se mostrou como um 
acontecimento de grande estardalhar entre os irmãos. Ao final de contas, para 
muitos dos templos que estavam sendo construídos e com enormes espaços 
disponíveis, principalmente no forro, a novidade era uma solução de grande

algua galanteria que se entender ser persiza e as tintas com que fiser a 
mesma obra seram das mais finas, e melhores que ouverem no Pais™
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pelo pincel são os painéis que deviam ser pintados a eleyção do pintor, 
conjuntamente com a Ordem, e a pintura de uma mesma (nossa) senhora em um 
painel para a tribuna da capela, ou seja, exemplos de pinturas onde apareçam 
figuras humanas, que são sempre dispendiosas para se pintar. No último item, para 
deixar bem claro esta opção em se exigir mais da habilidade do referido João 
Batista, a ordem pede para que ele faça

Galanteria, que no jargão da arte de pintar significa um agrado alegre e 
gracioso, asseio ou uma boa composição, representa, neste caso, a confiança que os 
irmãos depositavam nas suas mãos para acrescentar na dita pintura elementos que 
realmente a transmitissem graça e a destacasse como uma obra grandiosa dentro 
do templo e, por conseguinte, naquela Vila; mas, por outro lado, pode ser 
entendida, e aí exprimindo aquele mesmo sentido que o termo empregado no 
contrato com Manoel Victor de Jesus, suas mãos somente, como uma garantia de 
que só o pintor arrematante da obra teria a habilidade necessária para introduzir 
estas galanterias, ou seja, aqueles elementos graciosos do rococó, e utilizando bem 
as mais finas e melhores tintas que houvessem.

88 Trindade, C. Raimundo. Op. cit., p. 393.



contratos denunciam esta euforia dosDuas passagens selecionadas de 

encomendantes por esse tipo de pintura, onde a escolha do artista certo era a 

condição primordial para se conseguir o efeito desejado, ou seja, de ilusionismo, 

que uma composição bem tramada passava aos fieis.

Assim ocorreu com os irmãos terceiros do Carmo do Arraial do Tijuco que 

contratam, em 1778, a pintura do forro do teto da nave, juntamente com o 

douramento dos retábulos laterais, com o pintor Guarda-mor José Soares de 

Araújo89, mestre na arte da pintura. Nas várias condições ali estipuladas fica 

ressaltado que

Apesar de se constituir em uma condição bem resumida e clara, em poucas 

palavras que, a primeira vista, trariam a impressão de uma composição bem
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utilidade, praticidade e, se se reportar à opinião do Pintor Manoel da Costa Ataíde 

sobre o acerto de criar uma valente e espaçosa pintura de prespectiva para levar a 

atenção dos fiéis aos principais mistérios da religião (ver nota 38), também de 

funcionalidade. Para o artista, além da ótima oportunidade de emprego, isto 

representava um novo desafio, que não só se exprimia em função das dificuldades 

técnicas inerentes à execução deste tipo de pintura mas o de poder mostrar à toda 

sociedade o seu real valor e sua destreza com o pincel.

o tetto do corpo da Igreja (de grandes dimensões) todo fixado de Arquitetura 

com perspectiva com ornatos e figuras em os lugares competentes, no meyo 

Santo Elias dando a capa a Ellizeu*'

89 Pintor natural da cidade de Braga, em Portugal, e bastante atuante na região de Diamantina e 
adjacências. Desde 1765 já se encontrava no Arraial do Tijuco, onde começava a executar a 
pintura do forro da capela-mor da mesma igreja. Nesta cidade , também, são de sua autoria os 
forros da capela-mor de Nossa Senhora do Rosário (1779-80) e capela-mor de São Francisco de 
Assis (1782-83); ainda lhe são atribuídos os forros de duas outras igrejas , de Santana e de Nossa 
Senhora da Conceição, localizadas em Inhaí e Couto Magalhães, respectivamente. José Soares 
veio a falecer em 1799, no dito Arraial. Ver Oliveira, Myriam Ribeiro de. A pintura perspectiva 
em Minas Gerais. In. Revista Barroco (10), p. 33-34. Um documento avulso mostra, 
curiosamente, que em 1784, o referido pintor ainda recebia por conta da pintura feita para a 
Ordem 3a do Carmo, a quantia de 85 mil reis a saber trinta mil reis em hum cavalo e sincoenta e 
sinco mil e seiscentos reiz em hum preto por nome Joze de nasam mina de cobu que tudo faz a 
coantia acima. Recibos avulsos da Ordem.
90 Del Negro, Carlos. Nova contribuição ao estudo da pintura mineira... Op. cit., p. 24-25. Alguns 
meses antes de se fechar este contrato com o pintor, os irmãos mesários realizaram uma eleição na 
Ordem para verificar se os irmãos queriam ou não que fosse realizada a pintura e douramento da 
igreja e o resultado foi de vinte e sete votos a favor e sete contrários. AOTC/D. Livro de termos 
para o governo da Ordem - 1774-1990, fl. 38v-39.
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simplificada, quando concretizada no forro, ao contrário, se transforma em uma 

maravilhosa e complexa trama arquitetônica, delineada nos seus mínimos detalhes e 

onde nada ficou mal resolvido — como poderia acontecer com uma pintura desta 

natureza caso fosse executada por um artista de menor expressão. Mas ali estão 

inseridos todos os ingredientes pedidos no contrato e que revelam a destreza do 

pintor ao executá-los, ou seja, a arquitetura em perspectiva com seus muros 

parapeitos, colunas, arquitraves e arcadas, os ornatos em rocalhas e guirlandas 

de flores e figuras de anjos e santos e a taija central se abrindo em uma visão onde 

se vê a tradicional cena, reproduzida em quase todas as Igrejas dos Carmelitas, de 

Elias deixando sua capa cair para Eliseu enquanto era arrebatado ao céu por uma 

carruagem de fogo (2 Rs. 2, 11-12).

91 Pouco se sabe sobre a vida deste pintor, sendo que a sua atividade conhecida se resume apenas 
às pinturas que executou para a referida Ordem de 1813 a 1819? Em Judith Martins encontra-se a 
seguinte citação a seu respeito: 1801-... "homem pardo, natural da Vila de Sabará, morador neste

Já alguns anos depois, em 1818, a Ordem Terceira do Carmo da Vila de 

Sabará, firmava com o pintor Joaquim Gonçalves da Rocha9' a pintura e 

douramento do corpo de sua capela. As condições estipuladas para essa pintura, ao 

contrário da anterior, são muito mais detalhadas, esclarecedoras e exigentes a 

respeito do que os irmãos mesários gostariam de ver pintado no seu forro e muros 

laterais. Ainda que o produto final do contrato, a pintura, não tenha seguido 

totalmente as condições pedidas — por algum motivo ocorrido durante sua 

execução e que não ficou registrado — vale aqui reproduzir algumas partes do 

documento para comprovar o que vem sendo discutido até então, ou seja, a 

importância que os encomendantes passaram a dar ao campo mais figurativo 

omamentativo em detrimento ao douramento, cobrando do pintor, assim, a sua 

destreza maior com um pincel:

Io- Que seria pintado todo o tecto, levando hum bando de Architectura com 

quartellas de tres faces nos seos pedestaes, em os quaes se pintarião vários 

anjos com emblemas de Nossa Senhora nas maons. 2o Que no mesmo Tecto 

serião pintados, ou os doze Apostolas, ou doze Sanctos desta mesma Ordem 

Terceira da Senhora do Carmo. 3 o Que no meio teria hum Painel da 

Coroação da mesma Senhora, e a Trindade, em hum globo de nuvens



Quanto à talha, os exemplos não são tão elucidativos assim. Mesmo porque, 

nas chamadas artes aplicadas à arquitetura do edifício, como são a pintura e a 

decoração em madeira entalhada, tem esta última uma importância muito menor do 

que a primeira. Um dos motivos, e talvez o de maior força, pode ser creditado ao 

caráter funcional, ou seja, de veículo de propaganda de idéias de âmbito dogmático

Infelizmente, para se chegar a uma descrição mais próxima possível de como 

a pintura deveria ser, não se faz referência às cores que cada figura ou grupo de 

figura deveria receber, mas sabe-se que serião pintados todos os payneis a oleo, e 

o mais a têmpora, por melhor acerto, e viveza das cores93. Mas a despeito disto, o 

relato acima quase exprime em palavras o que deveria ser realmente a pintura final 

do forro — e só não o é porque houveram as alterações referidas. Não obstante, a 

leitura dele transmite uma idéia bem próxima de uma pintura — ou talvez de uma 

gravura, já que não se tem a descrição da cor — que revela uma faceta interessante 

na elaboração dessas condições e que mostram até que ponto vai o controle dos 

irmãos encomendantes, não só no andamento da obra propriamente dita mas, bem 

antes, na visualização escrita (o projeto), que exprime a antecipação da obra.

arraial de Curral del Rei, onde vive de sua arte de Pintor, de edade de 46 annos”. Op. cit., Vol. 
2, p. 170.
92 Passos, Zoroastro Vianna. Op. cit., p. 118-119. As mudanças ocorridas foram as seguintes: no 
lugar do bando de arquitetura com quartellas se pintou apenas um muro parapeito por trás do 
qual se fez representar os doze Sanctos da mesma Ordem e no painel central ocorreu a maior 
alteração pois ao invés da Coroação da mesma Senhora se preferiu realizar o tema tão querido aos 
carmelitas, Elias subindo ao céu e entregando seu manto a Eliseu; a figura da Sancta Madre 
Igreja, como descrita, foi substituída por uma composição mais simples composta por Nossa 
Senhora entregando a Bulia Sabatina a um Papa ? E os payneis da escritura imitando azulejo 
foram pintados no muro da capela-mor, em cujo forro se vê uma pintura central com Nossa 
Senhora do Carmo entregando o escapulário a São Simão Stock, e que pode ter sido executado 
pelo mesmo pintor.
93 Id. ibid.,p. 118.
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guarnecido de vários Coros de Anjos, e Cherubins. 4o Que levaria na frente 

por cima da Simalha hum Paynel da figura da Sancta Madre Igreja, que 

consta de hum Pontífice com a Custodia do Sanctissimo Sacramento, e 

Nossa Senhora com a Cruz, e por baixo da mesma Custodia as Taboas da 

Ley, e debaixo desta o novo, e velho Testamento (fígs. 1 e 2)... 10...e no 

Paynel do Meio [do coro] se pintarião a oleo a Fe, Esperança e 

Charidade... 11 Que nas paredes de todo o Corpo da Igreja se pintaria hum 

azulejo de altura comptente com vários Payneis da Escritura...92



Ri

à.

u
L

iç?rí
ar^?y/K
/ ■

fcfit ’
3L.->t .W,

Jri 
ra

^te^fea^'.-.-^ •••<&■ '■<,

SW®H:ías(

• Cr'
V? ”

<h v

Figs. 1 c 2. Baseando-se em uma gravura de missal (em cima), os irmãos mesários 

da Ordem Terceira de Sabará determinaram, em uma das condições para a pintura 

da nave de sua igreja, que se pintasse na frente por cima da Simalha hum Paynel da 

figura da Sancta Madre Igreja, que consta de Hum Pontífice com a Custodia do 

Sanctissimo Sacramento, e Nossa Senhora com a Cruz, e por baixo da mesma 

Custodia as Taboas da Ley, e debaixo desta o novo, e velho Testamento. Mas. ao 

final, o que se pintou, foi a figura de Nossa Senhora entregando a Bula Sabatina a 

um pontífice, assistido por um anjo (em baixo).
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Assim as partes que fossem receber a talha mereceram, também, uma atenção 

especial por parte dos irmãos mesários. Não podia se descuidar, então, desse 

elemento cuja execução, portanto, deveria ser encarregada a um mestre competente 

e habilidoso. Referências que comprovem como o encomendante comprava esta 

habilidade, para o caso do oficial entalhador, são poucas.

Uma delas se refere à obra das grades, coro e púlpitos da Igreja da Ordem 

Terceira de Sabará cujo irmãos decidem, em Termo datado de 1781, que para sua 

execução

o milhor meio que se achou para as fazer com aquela perfeição e pureza, 

segundo os riscos, era ajustar o milhor mestre e oficiaes que a pudece 

exzicutar na forma dita, e oniformente asentarão...que só o Mestre Antonio

89
e catequético, onde a pintura se mostrou mais adequada neste sentido. Mas, ainda 

assim, não se pode subestimar a talha funcionado como um elemento muito útil 

neste papel de propagador de ideais religiosos.

A talha que recobre os retábulos é a que se reveste, dentro deste propósito, 

de maior exemplo. Um retábulo, o móvel que enquadra e serve de suporte para as 

imagens dos santos devotados pela irmandade e que atrai a atenção visual dos fieis 

durante os principais rituais, é o local que receberá, então, um tratamento 

preferencial por parte dos entalhadores. Ali se inserem elementos e figuras, como 

aves, frutas, flores, anjos e símbolos diversos, cujo sentido, muitas vezes, eram 

dados através das pregações dos sacerdotes, e que, de certa forma, exprimem essa 

função catequética e didática da Igreja94. Também os púlpitos receberiam esse 

tratamento especial, dada a sua situação estratégica no interior do templo e de onde 

o padre, em uma espécie de performance teatral, podia dominar a sua assembléia. 

Igualmente não se pode esquecer de mencionar outros locais como as laterais e os 

respaldos em redor dos retábulos, principalmente para 

barroco, onde a talha assumiu esta mesma característica.

o período considerado

94 Alves, Natália Marinho Ferreira. Op. cit., p. 46.
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Francisco e seus costumados Oficiais 

satisfação5.

Lamentavelmente, não se tem as condições em que cada uma destas peças 

deveriam ser realizadas, como no caso da pintura. Mas pode-se também conjeturar 

que no entalhe havia a distinção entre fazer apenas uma decoração composta por 

elementos decorativos em relevo mais plano (rocalhas, flores, concheados, etc.) ou 

uma composta por figuras antropomorfas tridimensionais (anjos, santos, pai- 

eternos, pelicanos, etc.). O que implicava, portanto, em uma diferença em escolher 

um artífice que fosse apenas um bom entalhador e aquele que, além disso, tivesse 

capacidade para esculpir figuras humanas em três dimensões. Como demonstrado 

anteriormente, a inserção de uma ou mais figura tridimensional — esculpida — 

também acarretaria em uma elevação do preço total da obra, como no exemplo, já 

mencionado, da fatura do retábulo-mor da igreja de São José de Vila Rica (ver 

nota 72).

a podertão fazer com toda a boa

95 Passos. Zoroastro Vianna. Op. cit., p. 157. Curiosamente, no mesmo ano, os irmãos da Ordem 
3a de São Francisco de Assis da Vila de São João del Rei acertam se fazer o risco do retábulo-mor 
de sua igreja e para este se fazer com acerto rogamos ao... Irmão Francisco de Lima Cerqueira 
mestre da obra de pedra como mais intiligente e saber dos preceitos desta, por exestir e depender 
hua da outra fosse a Filia Rica ou em outra qualquer parte onde se achar o Arquitecto que fez o 
risco da Igreja [feito pelo mesmo Antônio Francisco Lisboa em 1774] fasa o que neste se porpoz 
dando-lhe para isso os perceitos necessários para o que levava o risco da mema obra. Martins, 
Judith. Op. cit., Vol. 1, p. 372-373.
96 AOTC/S - Livro cit., fl. 47v. Também pode-se mencionar o exemplo dos irmãos terceiros do 
Carmo de Vila Rica. onde, para o caso da fatura dos retábulos colaterais restantes, o procurador 
diz ter ajustado, pela faculdade vocal que a meza lhe deu, com Justino Ferreira Andrade pelo que 
respeita as suas maons, a referida obra. In. Lopes, Francisco Antônio. Historia da construção da 
igreja do Carmo de Ouro Preto. Op. cit.. p. 144. (Ver nota 60).
97 Tratam-se de São Simão Stock e São João da Cruz, pelos quais o artista recebeu, entre 1778/79, 
50 mil reis. Passos, Zoroastro Vianna. Op. cit., p. 164.

Pela decoração existente hoje no interior da Igreja do Carmo de Sabará, sabe- 

se que tanto no coro como nos púlpitos foram incluídos figuras humanas: no 

primeiro, os dois atlantes que sustentam as colunas laterais e no segundo, as figuras 

em baixo-relevo compostas por personagens bíblicos que revestem o tambor. 

Portanto, nada mais explicável que os irmãos mesários tivessem a preocupação em 

trazer um hábil artista para executar a obra que deveria ser a mais expecial obra 

que havera nesta capitania 96 (fig. 3). O próprio mestre requerido, o Aleijadinho, já 

havia realizado para a mesma ordem duas vultosas e belas imagens de Santos 

importantes para os carmelitas97.



Fig. 3. Atlante que sustenta o coro da igreja dos terceiros carmelitas de Sabará. cuja 

obra de decoração deveria ser a mais expecial obra que havera nesta capitania, e o 

milhor meio que se achou para as fazer com aquela perfeição e pureza, segundo os 

riscos, era ajustar o milhor mestre e oficiaes que a pudece exzicutar na forma dita, 

e oniformente asentarão ... que só o Mestre Antonio Francisco e seus costumados 

Oficiais a poderião fazer com toda a boa satisfação.



2.5 Artistas x irmãos
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Os exemplos selecionados acima, portanto, demonstram que ao artista era 

exigido executar as obras usando o material e a sua destreza na forma em que pede 

a arte de pintar ou de entalhar. E que, também, esta caracteristica ficou muito mais 

flagrante no caso da pintura, na medida em que era pedido ao pintor se valer de 

pigmentos variados para preencher espaços — até então ocupados por douramento 

— para povoá-los com figuras e formas que alimentaram todo um imaginário 

religioso coletivo. Desta maneira, pois, ele conseguia que sua habilidade e o seu 

trabalho fossem mais destacados dentro daquela sociedade.

Um outro aspecto deste mercado de arte que precisa ser analisado, para se 

fechar esta parte, é o relacionamento entre os artistas e os contratantes. Apesar de 

ser uma relação intermediada por um tipo de contrato individual, realizado

Mas, por outro lado, fica claro que a atuação do encomendante foi 

fundamental no momento de procurar conferir brilho e perfeição às suas 

encomendas, mas não com o uso, apenas, dos materiais nobres (ouro, prata e 

pigmentos caros), mas com a capacidade e maestria, ou seja, com a mão do mestre 

em pessoa. E as maneiras, como se tem visto, não faltaram, principalmente aquelas 

amarradas pelos contratos. Desse modo, a consciência que o artista podia ter do 

valor de seu trabalho, de quanto poderia exigir por sua criação, foi em última 

instância determinado pela opinião que seu público mais imediato — os irmãos de 

mesa — emitia sobre seu trabalho e o produto final deste: a obra de arte. Falando 

de outro modo, o prestígio de um artista e o partido que podia tirar disto — em 

termos financeiros —, tanto em referência à sua maneira hábil de criar uma forma 

desejável de arte, quanto à sua própria condição de cor — caso não fosse branco 

—, será referendada, na maior parte das vezes, mais pela concessão que lhe faz 

alguns grupos de contratantes, em especial aqueles advindos de camadas mais altas 

da sociedade, impositoras de novos padrões estéticos, do que propriamente pelo 

valor económico que seu trabalho podia alcançar naquele mercado. Aliás, tal 

maneira de se pensar a arte, como algo se valorizando comercialmente, não se 

manifestará no período colonial.
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estritamente no âmbito do exercício de uma atividade artística e comercial, no 

entanto, ela ultrapassa esse círculo, e se constitui em um convívio mais amplo, ou 

seja, em uma relação social.

Um caso interessante e que demonstra bem a dimensão que isto tomou na 

Capitania, foi o pleito envolvendo o pintor Manoel da Costa Ataíde e a Irmandade 

do Rosário dos Pretos da Cidade de Mariana, no ano de 1826. A causa do litígio foi 

a obra douramento e pintura da capela-mor, contratada em 1823 com o referido 

pintor pelo preço de 1: 400. 000 reis. No processo movido contra os irmãos 

mesários da irmandade, o artista cobrava da mesma a quantia de 300. 000 reis que 

lhe era devido do serviço. Na verdade, o não pagamento do valor creditado ao 

pintor se deu pelo seguinte motivo: findada a pintura e depois de ter sido submetida 

ao processo de louvação — na qual dois peritos na arte de pintura, requeridos pelo 

lado da irmandade, fazem uma inspeção final do trabalho para constatar se o 

mesmo foi realizado de acordo com as condições estabelecidas no contrato — ficou 

detectado algumas imperfeições. Contudo, o pintor Ataíde contestou a peritagem 

dos dois louvados — os pintores Francisco Xavier Carneiro e João Lopes Maciel 

—, alegando que estes tinham sido subornados pelo inimigo Capital do autor (que

Este convívio que soaria, a principio, como algo pacífico e tranquilo, já que 

os próprios artífices eram irmãos das irmandades — alguns até assumiriam cargos 

administrativos —, na realidade, não se processou desta forma. Os artistas nem 

sempre estiveram uníssono com os encomendantes. Em muitos casos, eles 

acabaram por introduzir muito mais ou muito menos daquilo que lhes era exigido 

nos contratos. Isto podia trazer várias complicações, muitas das vezes resolvidas 

— ou não resolvidas — através da justiça. Mas, ao ser analisado mais 

profundamente, não se deve estranhar tal atitude, tendo em vista que quem 

encomendava podia exigir como a obra deveria aparentar e cabia ao produtor, pois, 

criar uma forma e ou um tema sobre o que foi pedido. Mas, por outro lado, pelo 

fato do artista aceitar uma dada encomenda, ele necessariamente não poderia 

abandonar todos os seus interesses nem seus pontos de vista sociais. A obra 

conserva então o vestígio do debate9*. Alguns exemplos serão elucidativos neste 

sentido.

98 Francastel. Pierre. A realidade Figurativa. São Paulo, Perspectiva, 1982. p. 27.



apontavam que

Mas Manoel da Costa Ataíde se defendia, alegando que
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não fica revelado no texto). Dentre as imperfeições apontadas, os peritos

99 Anuário do Museu da Inconfidência. Op. cit., p. 154; ver também Menezes, Ivo Porto. Manoel 
da Costa Athaide. Op. cit., p. 120-121.
xo° Anuário... Op. cit., p. 154.

o Sacrario está dourado segundo a regra, e tracto, e que só o Carneiro, e 

Nuvens está de prata, por ser uzo, e conforme, como hem se vê no altar das 

almas da Sé, e no do Rosário a elle fronteiro e correspondente, que sendo 

todo elle doirado pelos mesmos Louvados Lopes e Carneiro [o pintor] que 

com a mesma maldade viciarem e caluniarem ao Autor [Ataíde], que usara 

de Oca [argila] amarella, quando bem se ve, e conhece, que he jalde 

amare lio...100

Em uma das cartas trocadas entre o pintor e o escrivão da Irmandade do 

Rosário, Pedro Alexandre do Valle, onde aquele cobrava insistentemente deste a 

parte que lhe era devida, se encontra uma curiosa passagem que revela, além da 

questão nitidamente técnica levantada sobre a execução da pintura, uma certa 

amostragem do clima de disputa envolvendo os grupos raciais dentro daquela 

sociedade e que ultrapassava o próprio âmbito do fazer artístico:

o Sacrario não está segundo o tracto, porque nas Condiçoens não se falia 

em prata alguma, as nuvens do Sacrario se achão prateadas... que se 

estivesse a obra concluída na forma que ensina a Arte, valia o preço de hum 

conto, e quatrocentos e mil reis; mas não esta concluída e por isso achamos 

não valer mais, que o preço de hum conto, cento e cinquenta mil reis™.



Desse modo, rixas entre artistas, invejas, caluniações, conflitos de cunho 

racial, desconfianças e temeridade a Deos se misturam naquilo que deveria ser um 

corriqueiro exercício de uma atividade artística, no caso a pintura e douramento de 

uma capela-mor.

Há, também, uma outra faceta deste relacionamento conflitante entre artistas 

e encomendantes que se desloca da questão da capacidade técnica do executante 

para a parte que atinge a sua conduta social e moral como indivíduo . As 

interferências de outras ligações do artista, provenientes de outras atividades 

cumpridas no seu dia-a-dia social, são bem contundentes no campo da produção 

das artes e, em muitos casos, refletem negativamente neste, a ponto da associação 

religiosa tomar medidas, algumas das vezes drásticas, que visem resguardar o bom 

andamento das obras.

Assim, em 1766, os irmãos mesários da Ordem Terceira do Carmo de Sabará, 

decidem chamar os credores do Mestre responsável pela construção da Igreja, 

Thiago Moreira, para com eles acertar o que este lhes devia, porque a situação em 

que se encontrava o mesmo, ou seja, de ser perseguido por seus credores, e não ter 

bens ao prezente com que lhes pagar trazia um prejuízo grande para a Ordem pelo 

atrazamento da obra™1. A solução encontrada, como se disse, foi requisitar a 

presença de um a um desses credores, num total de oito, e acertar as dívidas que

101 Id. ibid.. p. 157. Parece que os Autos envolvendo este processo foram por apelação ao Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro.
102 Passos, Zoroastro Viana. Op. cit., p. 100-101.
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Em mim não está a duvida do seu recebimento [escreve o escrivão], e ja eu 

assim tenho faliado para se ajustarem em Mesa para faserem acceilação da 

Obra, Porem sahirão elles disendo, quela foi hum homem branco, que 

dissera a elles, que vozmece recebia esses trezentos mil reis muito mal e 

indevidamente, e que elles os pretos, que ficavão responsáveis a 

responderem a Deos; por quanto, que era huma obra de hum conto, e 

tresentos mil reis, que não era dous vinteins, para encher a talha de oca, em 

lugar de algumas paragens, que era oiro, e que vozmece fasia isso por ser 

obra de negro; e por isso ficarão scimaticos sobre esse ultimo 

pagamento... ’01.



Um exemplo bem típico é o do Mestre pedreiro Manoel Pereira dos Santos, 

arrematante da obra de construção da Igreja da Irmandade de São Pedro dos 

Clérigos em Mariana, no ano de 1753. Este artista, natural da comarca do Porto, 

em Portugal, levaria uma vida tumultuada, onde

hua negra Florença Mina, e uma crioulinha por nome Thereza, de idade de 

dois annos, a húa cria nascida de poucos dias, ainda sem nomew\

transacionou hipotecas, teve demandas, penhoras, prisões por dividas 

[1737] e concordatas. Situações financeiras que o levaram ao extremo de
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perfaziam a elevada quantia de 1: 327. 420 reis, devida aos atrasos dos jornais de 

escravos alugados na obra e não pagamento pela compra das pedras; além de estar 

devendo a um credor

103 Id. ibid.. p. 102. O interessante é que a maioria dos credores acima citados faziam parte da 
mesa da Ordem. Aliás, foi comumente praticado na época o aluguel de escravos por parte dos 
irmãos que os possuíam, nas obras de construção da sua própria igreja.

A economia da Capitania mineira atingiu uma característica curiosa que foi a 

de uma relativa monetização, mas que se mostrou, desde início, bastante frágil. A 

falta do dinheiro e a consequente mania de se vender e comprar fiado, criaram uma 

situação peculiar onde os indivíduos se encontraram ligados a partir da posição que 

assumiam na relação credor/devedor. Os próprios artistas não escaparam desta sina; 

assim como o referido Mestre Thiago Moreira, a grande maioria deles mantiveram- 

se desempenhando o papel ora de um devedor — como era mais comum — ora de 

um credor ou, ainda, como os dois ao mesmo tempo. Os percalços de uma vida 

desenvolvida neste ambiente trazia-lhes adjetivos negativos, que por certo atuavam 

no comportamento social e mesmo moral do indivíduo enquanto exercendo a 

função de produtor da arte. Não se tendo recursos financeiros para cumprir seus 

compromissos pessoais e mesmo profissionais o artista via seu desempenho no seu 

ofício ser avaliado de forma desfavorável por seu cliente.



e concluiu sua explicação dizendo que

estas minnas e seu continente se achão summamente atenuadas, por faltas 

de Ouro pagamento devido a seu tempo e uzo, e costume de tudo ser fiado
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lavrar escrituras e emitir letras "fantásticas "feitas para "ter mãos nos bens 

para melhor pagar os credores ” 104

Que nestas minnas Ha muitas pessoas, e credores que chamadas no seu 

interece e conveniência sem atenção e respeito a cousa maior costumão a 

lançar a perder seu devedores e por dividas módicas, ou limitadas, e para 

pagamento delias fazerem penhoras em Ouro de avultado valor, e pello 

diminuto lanço que em praça dão, mal chegarem para pagamento delas 

sendo cauza dos mais não serem pagos, e invitarem para a que todos elles 

demandem o seu devedor...

Como ocorreu, em 1758/59, quando ele tentava desfazer, através de um 

libelo, o trato de uma escritura de venda que havia acertado com um tal Manoel da 

Silva Portela, homem pobre e pouco cuidadoso em trabalhar e que por isso mesmo 

não podia pagar o valor dos bens em questão. A alegação que o artífice dava para 

justificar o frustrado negócio era que a venda serviria para lhe dar uma condição 

de melhor poder trabalhar — lembre-se que havia arrematado uma obra de 

avultado preço — e adquirir [fundos] com que podesse pagar a todos seus 

credores. No entanto, no seu testamento, escrito alguns anos depois (1762), fica-se 

sabendo que tudo não passava de um embuste, pois se tratava de uma escriptura 

phantastica, foijada apenas para livrá-lo de vechações. Mas a justificativa que deu 

naquele momento, revela uma compreensão perspicaz para esta relação 

credor/devedor vivenciada por muitos na Capitania:

104 Martins, Judith. Op. cit., Vol. 2, p. 204-205.



105 Anuário do Museu da Inconfidência. Op. cit., p. 135. No registro de testamento reproduzido no 
mesmo livro, às páginas 140 e segs. se vê que o referido Mestre Pedreiro não era de todo 
despossuído de bens; possuía roças com plantei de escravos, gados bovinos, equinos e muares, 
casas em Vila Rica com escravos, móveis e até uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, 
aparelhos e ferramentas que se achavam nas obras que administrava. A lista dos seus credores, por 
outro lado, era também enorme.
106 E os irmãos prudentes tiveram razão, pois em 1751, cinco anos após ajustar a obra, o referido 
entalhador morre deixando a maior parte dos serviços por fazer, além de não ter pago os jornais 
dos oficiais que para ele trabalharam. Anuário ... Op. cit.. p. 54 e 56.
107 Op. cit., p. 35-158.

As vechaçoes das quais queria se ver livre o Mestre pedreiro tinha a ver, na 

verdade, com uma boa imagem que ele tinha que construir para si enquanto um 

bom profissional, tanto no que diz respeito à sua capacidade técnica quanto à seu 

próprio caráter, o que significava passar uma impressão de responsabilidade e de 

confiança a quem o contratasse. Manoel Pereira dos Santos sabia que precisava 

disto para ter uma boa aceitação junto a seus novos clientes, os Irmãos de São 

Pedro dos Clérigos — e tentar apagar o seu passado de processos e prisão. 

Desejava evitar também, aquilo que havia acontecido ao entalhador Manoel 

Gonçalves Valente, que ao arrematar as obras de talha da Matriz de Catas Altas 

teve, inicialmente, seu nome questionado por alguns irmãos mais prudentes das 

duas irmandades responsáveis pela encomenda (do Santíssimo Sacramento e de 

Nossa Senhora da Conceição), por acharem que o tal Valente era homem de pouca 

fabrica, e não seria facil dar cumprimento a factura da dita obra, segundo suas 

condiçõins e riscos. Mas, ainda assim, foi-lhe confiado a obra106.
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de sorte que não havendo modo nas cobranças se perde muitas vezes as 

dividas o que com este se adquirirem'05.

Por outro lado, a presença de irmandades caloteiras na Capitania já foi mais 

difícil. Se algumas não conseguiram cumprir suas obrigações em dia, isto se deveu 

mais aos percalços da vida financeira de algumas delas que propriamente a uma 

atitude que caracterizasse má fé. Dos vários litígios de artistas contra Associações, 

publicados no já citado Anuário do Museu da Inconfidência (1954)™1, pode se 

verificar que as dívidas ali arroladas não alcançaram valores elevados. Mesmo 

porque, atitudes que indicassem uma má conduta por parte delas poderiam ser 

punidas com rigor por parte das autoridades competentes, ainda mais, em se 

tratando de instituições bem controladas. E também, as próprias decisões tomadas 

em mesa e referentes aos contratos e pagamentos de obras não cabiam a uma
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pessoa somente, mas a todos os irmãos que compunham a mesa e, em alguns casos, 
a todos que tinham direito de voto108.

108 Mas mesmo assim houveram alguns agremiações que não se pautaram pelo bom caminho. A 
própria Irmandade do Rosário de Mariana, acima citada, tinha a fama de não pagar os serviços 
por ela contratada. Há um caso relatado, inclusive no próprio processo envolvendo esta associação 
e o pintor Ataíde, e é este que faz a denuncia: faz também lembrar o costume de que sempre se 
tem approveitados os Mesarios da Irmandade para não pagarem as Obras que mandão Jãser. O 
Mestre entalhador Francisco Fieira Servas, que fez de madeira o Altar A/or(1775) 
Fallesceo( 1813) sem ser pago do resto da sua obra. (MENEZES, Ivo Porto. Manoel da Costa 
Athaide...Op. cit., p. 129). Apesar das desavenças do pintor com a irmadade. o que poderia tomar 
suspeita a sua afirmação, o certo é que, realmente, havia ocorrido um litígio entre esta e o 
entalhador referido, sobre uma dívida referente à talha do altar-mor. por este concluído em 1775. 
(MARTINS. Judith. Dicionário de artistas... Op. cit., Vol. 2. p. 215). Mas não se sabe do fim que 
levou tal processo. Mas o fato é que, com isto, se pode inferir que houveram associações que se 
aproveitaram de certos instrumentos, neste caso a Louvação final da obra, onde possíveis erros ou 
falhas justificariam o não pagamento da última parcela ajustada.

O que se procurou neste capítulo foi analisar todos aqueles fatores que 
compuseram aquilo que se denominou de as condições do mercado. Desse modo se 
procurou mostrar, que a existência de encomendantes múltiplos e dotados de 
recursos financeiros, foi responsável direto pela criação de um mercado amplo e 
dinâmico — que alcançou todos os rincões da Capitania —, onde se requisitou e 
comprou-se a habilidade de artistas , demarcando, assim, padrões de gosto e 
valores para as obras encomendadas, ou seja, influiu de forma positiva sobre a 
produção artística do período. No capítulo seguinte se processará uma análise da 
percepção que os indivíduos, de uma maneira geral, tiveram para as obras de arte 
que ali estavam sendo produzidas. Já que muitos deles, como irmãos de mesa, 
estiveram estreitamente ligados ao processo artístico, é preciso então avaliar que 
capacidade perceptiva estes desenvolveram para emitirem opiniões ou juízos sobre 
as obras, ou mesmo para decidirem que formas e modelos deveriam ser produzidos 
e como poderiam avaliar o trabalho do artista. Enfim, selecionar os dispositivos 
visuais das pessoas no período colonial e indagar até que ponto estes se
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relacionaram com algumas práticas sociais ali vivenciadas; isto é, ver a possibilidade 
de se tomar a percepção como um fator histórico e social.
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CAPÍTULO III

FORMAS DE PERCEPÇÃO

TiiTj»—»■

O risco
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3.1 O público

A primeira caracterização que se deve fazer sobre o público é distinguir o uso 

que se pretende fazer dele no plural e no singular. E neste caso, parece que 

públicos, então, será a melhor forma de utilizar esta palavra tão requerida nos 

diversos tipos de trabalhos que se enveredam pelo caminho da análise do binómio 

produção-recepção no caso de uma obra de arte. Não se pode analisar as formas 

que uma pintura ou escultura são percebidas em um dado contexto se não se levar 

em conta as várias maneiras de leitura e aceitação que estas terão nas distintas 

camadas da sociedade. Isto é importante se ter em mente tendo em vista que neste 

estudo se buscará a percepção não de todas as pessoas da sociedade mineira 

setecentista em geral, mas daquelas cuja reação às pinturas, douramento e entalhe

Escrever um capítulo onde se procure empreender uma reconstituição do 

ambiente artistico mineiro colonial não é uma tarefa das mais fáceis. Ainda mais, 

quando se pretende estabelecer, como é o caso, as formas de percepção que 

tiveram aquela população para um fazer artístico que se operava em seu redor. 

Como se colocou anteriormente, a pobreza daquele ambiente, tanto no que se 

refere à inconsistência de uma critica sistemática ou dirigida para as construções ou 

à inexistência mesmo de escolas ou academias de arte, aliados ao caráter de quase 

total anonimato dos produtores e à natureza de coletividade das obras, constituiam- 

se em fatores que dificultam em diversos graus uma análise mais profícua sobre a 

atividade artística enquanto elemento formador de uma consciência visual mais 

apurada por parte da sociedade. Contudo, dados levantados de alguns documentos 

consultados, fragmentos de textos poéticos e descritivos tomados da literatura e 

poesia da época ou ainda detalhes recortados de obras de arte citadas permitirão 

chegar ao comportamento do público enquanto um permanente observador 

participativo das obras contemporâneas a ele. A primeira tarefa, portanto, será a de 

caracterizar este público.



Para o caso de Minas Gerais este será um dado bastante fundamental. Falar
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foram mais significativas para o artista, isto é, os seus principais clientes. É o que se 
pode chamar de um público mais imediato, cuja opinião e (re)ação influenciou mais 
contundentemente o trabalho do artista e a configuração final da obra. As outras 
pessoas, aquele público mais afastado, ainda que compondo o meio receptivo da 
obra, participarão apenas como meros coadjuvantes, já que suas opiniões e 
vontades se expressarão apenas em circunstâncias muito especiais — quando 
participam de uma votação enquanto irmãos de uma dada irmandade — e ainda 
assim para respaldar um decisão já previamente definida.

É claro que esta distinção entre público imediato e público afastado se faz 
necessária apenas como uma forma didática de interpretação, já que na realidade os 
dois tipos de público convivem em um mesmo espaço estético : no interior de um 
templo ou em uma praça por exemplo, se reunindo em ocasiões especiais para uma 
celebração de um oficio litúrgico ou para participar de uma festa pública. Mas é 
muito difícil apostar que tal convivência de espaços se traduza em um meio 
homogéneo, quando muito se pode caracterizar os grupos que compõem este 
público como tendo um nivel cultural e hábitos perceptivos muito semelhantes.

deste público mais imediato, então, significa proceder uma análise de uma porção 
um tanto restrita da população, ou seja, daquelas pessoas que compuseram 
sucessivamente as mesas de uma confraria ou daquelas que desempenharam um 
papei mais intelectualizado na sociedade do período. Portanto, ver como alguns 
comerciantes, homens de cor, padres, militares, intelectuais, funcionários régios e 
mesmo os artistas, que atuaram na condição de membros e mesários das 
irmandades e ordens terceiras, tomaram-se formadores de opiniões e hábitos 
perceptivos para toda uma coletividade. Mas é preciso salientar, porém, que mesmo 
dentro desta classe de público que se reputa mais imediato pode-se encontrar 
algumas variações, não só aquelas inerentes à condição individual de cada um, mas, 
e especialmente, as diferenciações por grupos. O exercício de uma certa atividade 
podia dar a um homem uma carga de informações particularmente válidas para 
áreas precisas cuja capacidades aí desenvolvidas serão intermediadoras na maneira 
pela qual ele for perceber uma dada obra ou mesmo, se no caso deseje emitir um 
juízo escrito sobre esta, serão os conceitos ou as categorias mais usadas em seu 
dia-a-dia, os que com certeza utilizará para descrever esta mesma obra.



É interessante assinalar esta diferenciação, pois assim se toma mais fácil 

verificar como as opiniões se formaram e circularam pela capitania, favorecendo o 

surgimento de uma atitude esclarecedora para com a produção artística. Também, 

neste sentido se pode averiguar como se foi criando toda uma expectativa de gosto 

diante de uma dada obra e como isto se difundiu pela sociedade como um todo.

A matriz do Ouro Preto arrematada por João Francisco de Oliveira 

pelos annos de 1720, passa por um dos edifícios mais bellos, regulares e 

antigos da comarca. Este templo talvez desenhado pelo sargento mor 

engenheiro Pedro Gomes, foi construído e adornado inteiramente por

1 Correio Official de Minas, Ouro Preto, 1858, Anno II, nOT 169 e!70. Encontra-se publicado 
também na RAPM, 1889, p. 163-174 e em vários outros estudos.

Inicialmente é preciso constatar como uma dada instrução artística foi se 

processando na capitânia, ou melhor, naqueles centros onde se formou um 

ambiente mais propicio a isto. O melhor e mais acabado exemplo que se tem desta 

percepção para as artes é o citadíssimo Registro de factos notáveis apresentado em 

1790 pelo 2o vereador da Câmara de Mariana, o Capitão Joaquim José da Silva, 

seguindo as determinações da Ordem Régia de 20 de julho de 1782. Na verdade se 

conhece apenas o trecho transcrito por Rodrigo José Ferreira Bretãs, que apareceu 

pela primeira vez no ano de 1858, em um jornal local1, onde este autor se 

preocupou apenas em ater-se nos comentários feitos ao Antônio Francisco Lisboa , 

o Aleijadinho, cuja biografia visava levantar. Mas, a despeito disto, é um belo 

exercício de escritura de cunho crítico para as artes, que demonstra, como já 

frisado, um certo amadurecimento da opinião pública para o que se estava 

construindo e decorando nas Minas, o que justifica plenamente a sua transcrição, 

mesmo se tratando de um longo — e, por vezes, já conhecido — trecho:
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Assim não se pode imaginar que os conceitos emitidos pelos padres, 

especialmente aqueles mais letrados, sejam os mesmos que os emitidos por um 

comerciante ou por um funcionário régio. Mesmo os artistas, que em alguns casos 

não adquiriram tanto estudo como um padre ou um intelectual — e que se 

distinguiam destes por exercer uma atividade manual —, formavam um

subgrupo com capacidades e hábitos visuais particulares, intermediados por 

conceitos e juízos adquiridos no dia-a-dia de seu metier.
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Antonio Francisco Pombal com grande colunnas da Ordem Corinthia, que 

se elevão sobre nobres pedestais a receber a cimalha real com seus capiteis 

e resaltos a genio de Scamozi. Com maior grandeza e soberba architectura 

traçou Manoel Francisco Lisboa, irmão daquele Pombal, de 1727 por 

diante a igreja matriz da Conceição da mesma Villa com 12 ou 13 altares, e 

arcos magestosos debaixo dos preceitos de Vinholla. Nem é inferior é a 

cathedral matriz do Ribeirão do Carmo arrematada em 1734 por Antonio 

Coelho da Fonseca, cujo prospecto e fachada correspondem a galleria, 

torres e mais decorações da arte. Quem entra pelo seu pórtico e observa a 

distribuição dos corredores e naves, arcos da ordem composita, janellas, 

occulos e barretes da capella-mor que descanção sobre quatro quartões 

ornados de talha, capiteis e cimalha lavrada, não pode desconhecer a 

belleza e execção de um desenho tão bem pensado. Tais são os primeiros 

modelos em que a arte excedeo a matéria. Pelos annos de 1715, ou 1719 foi 

prohibido o uzo do cinzel para se não delapidarem os quintos de sua 

Magestadae, e por ordem regia de 20 de agosto de 1738 se empregou o 

escopro de Alexandre Alves Moreira, e seu soei o na cantaria do palacio do 

governo alinhado toscamente pelo engenheiro José Femandespinto Alpoim, 

com baluartes, guaritas, calabouço, saguão e outras prevenções militares. 

Nesta casa forte, e hospital da misiricordia ideiada por Manoel Francisco 

Lisboa com ar jonico, continuou este grande mestre as suas lições praticas 

de architectura que interessarão a muita gente. Quanto porem excedeo a 

todos no desenho o mais doce e mimoso João Gomes Baptista, abridor da 

fundição, que se educou na corte com o nosso imortal Vieira: tanto 

promoveo a cantaria José Ferreira dos Santos na igreja do Rosário dos 

Pretos de Mariana por elle riscada; e nas igrejas de São Pedro do Clérigos, 

e Rosário do Ouro Preto delineados por Antonio Pereira de Souza Calheiros 

ao gosto da rotunda de Roma. Com este José Pereira se illustrarão outro 

José Pereira Arouca, continuador de seu desenho e obra da Ordem 3a desta 

cidade cuja esbelta cadea se deve a sua direcção, e Francisco de Lima, 

habil artífice de outra igreja Franciscana do Rio das Mortes. O augmento 

da arte se figura de sorte que à matriz de Caethé feita por Antonio 

Gonçalves Barcarena debaixo do risco do sobredito Lisboa, cede nas 

decorações e medidas à matriz do Morro Grande delineada por seu filho 

Antonio Francisco Lisboa, quando este homem se excede mesmo no desenho



esperanças.

0 primeiro problema que surge ao se analisar este depoimento é a questão da 

sua autoria. Sabe-se que a tarefa de o submeter à apreciação daquele Senado coube
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da indicada igreja do Rio das Mortes, em que se reúnem as maiores

Este [lacuna] , e sumptuosa cadea de Villa Rica começada por um 

novo Manoel Francisco em 1785 com igual segurança e magestade me 

levarão mais longe se os grandes estudos, e modellos de esculptura feitos 

pelo filho e discípulo do antigo Manoel Francisco Lisboa, e João Gomes 

Baptista não prevenissem a minha penna.

Com effeito, Antonio Francisco, o novo Praxitelles é quem honra 

igualmente a architectura e esculptura. O gosto gothico de alguns retábulos 

transferidos dos primeiros alpendres e nichos da Piedade já tinha sido 

emendado pelo esculptor José Coelho de Noronha, e estatuário Francisco 

Xavier, e Felippe Vieira nas Matrizes d'esta cidade e Vila Rica.

Os arrojantes altares da cathedral, cujas coartellas, colunnas, 

athlantes, festões e tarjas respirão o gosto de Frederico; a distribuição e 

talha do coro do Ouro Preto relevada em partes, as pilastras, figuras, e 

ornamentos da capella-mor. Tudo confirma o melhor gosto do século 

passado. Jeronymo Fellis e Felippe Vieira, emulos de Noronha e Xavier, 

excederão na excucção do retábulo principal da matriz de Antonio Dias da 

mesma Villa o confuso desenho do doutor Antonio de Souza Calheiros: 

Francisco Vieira Serval, e Manoel Gomes, louvados da obra, pouco differem 

de Luiz Pinheiro, e Antonio Martins, que hão feito as talhas e imagens dos 

novos templos. Superior a tudo e singular nas esculpturas de pedra em todo 

o vulto, ou meio relevado e no debuxo e ornatos irregulares do milhor gosto 

francez é o sobredito Antonio Francisco. Em qualquer peça sua que serve de 

realce aos edifícios mais elegantes, admira-se a invenção, o equilíbrio 

natural, ou composto, a justeza das dimensões, a energia dos usos e 

costumes, e a escolha e disposição dos acessórios com os grupos verosímeis 

que inspira a bei la natureza...2

2 Segundo o texto publicado no citado Correio Official.



E neste momento de apuro, vindo em seu auxílio, Lanari aponta o Cónego 

Manuel Moreira de Figueiredo, como o mentor intelectual da Memória. Suas 

suposições se baseiam em três fatos: primeiro, que este Cónego frequentava um 

círculo de amizades onde se incluíam pessoas de projeção em Vila Rica e Mariana, 

e da qual fazia parte o Capitão vereador; segundo, por ser jesuíta, graduado em 

Mestre de Artes, cujo aprendizado abrangia várias áreas do conhecimento, dentre 

elas a arquitetura civil e religiosa — onde poderia ter entrado em contado com os

3 Um trecho desta Ordem diz o seguinte: ...façães praticar o arbítrio de se fizerem effectivamente 
todos os annos humas memórias annuaes dos novos Estabelecimentos, factos e cazos mais 
notáveis e dignos de historia, que tiverem succedido desde a fundação dessa Capitania e forem 
succedendo; sendo estas escriptas pelo vereador segundo (attendido o impedimento que pode ter 
o primeiro servindo de juiz), o qual no fim de cada hum anno os aprezentarão em camara, aonde 
lidas e eximanadas se farão registrar em hum livro destinado para este fim... (grifo meu). A 
Ordem foi passada em Lisboa em 20 de julho de 1782, seguindo um despacho do Conselho 
Ultramarino de 21 de maio de 1781. RAPM, 1902, P. 437.
' LANARI, Cássio. O Padre Jesuíta Manuel Moreira de Figueiredo, Cónego da Sé de Mariana, 
possível autor intelectual da Memória escrita em 1790 pelo Capitão Joaquim José da Silva, 
segundo Vereador da Câmara de Mariana. In. V Anuário do Museu da Inconfidência. Ouro 
Preto. IPHAN, 1978, p. 9-22.
5 Op. cit., p. 19-20.

É dentro desta linha que se inscreve o artigo de Cássio Lanari, talvez o que 

tenha mais se aprofundado nesta questão da autoria do relato de 17904 . Para este 

autor, o 2o vereador não teria cultura especializada bastante para produzir o 

referido texto. Assim
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ao 2o vereador Joaquim José da Silva. No entanto, a Ordem Régia que o motivou 

não assinalava, em tom imperativo, que teria de ser de seu próprio punho o referido 

Registro' . Alguns autores, inclusive, sustentam esta hipótese, dado o que caráter 

bem específico do texto e da qualidade do parecer emitido, não credenciam o 

camarista de Mariana como autor do artigo mas procuram buscar em uma outra 

figura mais intelectualizada o seu verdadeiro mentor.

Joaquim José da Silva se sentisse em dificuldade para cumprir a obrigação 

imposta pela ordem régia...Igualmente natural seria que ele confidenciasse 

aos amigos mais íntimos, e provavelmente melhor capacitados, a sua 

preocupação e dificuldade e que, em tais circunstâncias, algum deles se 

propuzesse a ajudá-lo a resolver o problema' .



6 —, a escultura, a pintura, arte

veredicto final sobre a possível autoria da Memória. Aliás, tais suposições só
reforçam

e sobre a arte de bem escrever.

setecentista, o texto confirma a formação e o desenvolvimento de uma consciência

certeza de que este só poderia ter sido escrito por uma pessoa instruída, não só na 
área de arquitetura mas também em outros graus de saber, como no próprio 
conhecimento das disposições régias sobre o governo da capitania, sobre a história

terminadas alguns anos antes pelo arquiteto de origem alemã João Frederico 
Ludovice (John Frederich Ludwig).

poética , etc., o que lhe capacitaria em muito para a execução de tal tarefa; e 
finalmente, por ter estado este padre em Portugal, e, talvez, apreciado in loco as 
obras da antiga Catedral de Évora e o monumental convento e igreja de Mafra,

Dentro desta perspectiva e seguindo o próprio raciocínio proposto por Lanari 
no seu texto citado, poderia-se até apresentar, ainda que de forma conjectural, 
outros candidatos à autoria deste Registro de factos notáveis. Não obstante, sendo 
do punho do 2o vereador Joaquim José da Silva ou de qualquer outro que, com 
certeza frequentasse os círculos mais elevados e cultos da sociedade mineira
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tratados de arquitetura de Vinholla e de Scamozi

a convicção do leitor no caráter intelectual e sensível do texto e na

6 Giacomo Barozzi da Vignola (1507-1573) e Vicenzo Scamozzi (1552-1616), arquitetos e 
tratadistas que procuraram, seguindo os passos de Vitrúvio. estabelecer uma nova linguagem 
arquitetônica para as conhecidas cinco ordens do mundo clássico (que na verdade eram só quatro) 
e que servissem de referência normativa para os arquitetos do século XVI em diante. Com este 
sentido Vignola publica em 1562 o seu famoso Regola de Ui Cinque Ordini dArchitecttura onde 
buscava dar uso mais moderno e refinado das ordens; já Scamozzi, com o seu DelUIdea 
dellArchitecttura Universale, surgida em Veneza, no ano de 1615, tencionava promover um 
classicismo puro e acadêmico, mais pendente para o neoclássico. As ideias de Vignola ficam 
patentes no projeto que faz para principal igreja dos jesuítas em Roma, a de Gesú, cuja fachada 
maneirista se constituíra em um protótipo para as principais construções do período barroco. Ver 
a este respeito: SUMMERSON, John. A linguagem clássica da arquitetura. São Paulo, Martins 
Fontes. 1994 e LANARI. Cássio. Op. cit. Segundo FRANÇA José -Augusto, em 1782 aparecem 
em Portugal duas edições diferentes e em português de Vignola. A arte em Portugal no século XIX 
, Vol. I, p. 91. Já PERRICÃO, Maria da Graça, no seu artigo Tratadística de arte dos séculos 
XVII e XVIII existente na Biblioteca da Academia das Belas Artes de Lisboa (In Revista Barroco 
15), assinala cinco edições de Vignola, uma inclusive em português, impressa em Lisboa no ano 
de 1787, o que demonstra a receptividade deste tratadista naquele meio. Em um livro do século 
dezoito (1798) — e que parece ter sido de conhecimento dos leitores de Minas Gerais no período 
— denominado Nouvelle Bibliothéque d’un homme de gout. uma espécie de catálogo sobre livros 
que um homem instruído deveria possuir em sua biblioteca, no tomo III, parte V, referente aos 
livros de arquitetura e pintura estão relacionados os livros de Scamozzi, tido como un ouvrage 
três-estimé (p. 173), e de Vignole, como un ouvrage utile, (p. 175). Edição da Coleção de obras 
antigas da Biblioteca Municipal de Sabará.

Entretanto, tais fatos não são muito consistentes e não fornecem um



7 ÁVILA, Affonso. Resíduos Seiscentistas em Minas. Op. cit., p. 92.
8 Em alguns pontos ele se engana no nome dos artistas, como ao nomear José Pereira dos Santos 
(aquele mesmo das escrituras e letras fantásticas referido na página ) de José Ferreira dos Santos 
ou Antônio da Silva Bracarena ( alusão à naturalidade do artífice, na freguesia de São Pedro de 
Bracarena, perto de Lisboa) por Antônio Gonçalves Barcarena: indica outros nomes sem mais 
referência, como o imortal Vieira, ou seja, um dos maiores pintores do período barroco português, 
Francisco Vieira de Matos (1699-1799) ou Vieira Lusitano, nome pelo qual ficou mais conhecido; 
ou, ainda, se toma impreciso ao referir-se ao número de altares, 12 ou 13, da matriz de Nossa 
Senhora da Conceição de Vila Rica.

Assim, Manoel Francisco Lisboa — pai do Aleijadinho— é tido com um 

grande mestre cujas lições praticas de architetura interessarão a muita gente-, já 

João Gomes Batista excedeo a todos no desenho, considerado pelo autor como o 

mais doce e mimoso; ao mestre pedreiro José Ferreira (leia-se Pereira) dos Santos 

ele imputa o papel de ter promovido a cantaria com a qual se illustrarão outros 

dois, José Pereira Arouca e Francisco de Lima (Cerqueira); Antônio Pereira de 

Souza Calheiros deliniou riscos ao gosto da rotunda de Roma; Jeronymo Fellis e 

Felippe Vieira são mostrados como rivais de José Coelho de Noronha e Francisco 

Xavier de Brito (?) aos quais excederão na execucção do retábulo principal da 

matriz de Antonio Dias; Francisco Vieira Serval (leia-se Servas) e Manoel Gomes
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ótica na capitania e o quanto o estudo de questões teóricas e estéticas das artes 

plásticas e arquitetônicas não só se restringia aos artistas. Mas interessava de perto 

a um tipo de público, que treinava constantemente seus olhos para ver e opinar 

sobre as obras que via, influindo assim no curso que tomaria a arte nas vilas e 

lugarejos das Minas Gerais. O relato em questão demonstra exatamente isto e, em 

graus diversos, aponta como os encomendantes poderiam ter um referencial seguro 

para contratar seus artistas e direcionar a fatura de um retábulo ou de uma pintura 

— ainda que este último gênero de arte não esteja citado na parte que se conhece 

do relato.

Neste sentido, o texto estabelece de uma forma bem clara, ainda que 

imprecisa em alguns pontos8 , uma genealogia das artes na Capitania, onde o que 

chama mais a atenção são as categorias utilizadas para designar algumas 

qualidades inerentes aos artistas, principalmente aqueles de maior destaque e que 

alcançaram um certo prestígio na capitania. Deste modo, ao evidenciar estas 

qualidades e o reflexo disto nas obras mencionadas, e onde não falta a percepção 

para o caráter de competitividade, de filiações e mesmo de superioridade de um 

artista em relação ao outro, o autor monta um referencial seguro sobre o quadro 

artístico do período em Minas Gerais.



nos

O surpreendente, no entanto, não se dá tanto assim, ao se verificar no texto 

que o autor andava bem informado sobre o que se passava na Europa em termos de 

estilos artísticos e tendências construtivas. Desta forma, com um certo eruditismo, 

ele importará de fora, dos grandes tratadistas e arquitetos, os modelos com os quais 

procura estabelecer as classificações e/ou oposições das obras arroladas no texto. 

Neste aspecto, ao descrever a matriz do Ouro Preto com seus nobres pedestais a 

receber a cimalha real com seus capiteis e resaltos a genio de Scamozi (fig. 4) ele 

a caracteriza enquanto estilo decorativo e ao mesmo tempo a contrapõe, com um 

certo ar de competição, à sua rival, a igreja matriz da Conceição (de Antônio Dias)

existe ai uma consciência de “depuração ” trazida pela estética rococó que 

é, na verdade, surpreendente, e que só poderíamos encontrar na Europa, na 

mesma época, entre os partidários do Neo-classicismo9.

Na verdade, esta sua preferência por este artista e pelo seu trabalho 

demonstra mais do que tudo, a sua adesão ao novo gosto estético — o rococó — 

que já estava bastante difundido pela capitania por volta de 1790. Aliás, o alcance 

crítico do texto está justamente na forma em que nele vão sendo arrolados os 

estilos que foram sendo adotados na capitania pelos vários artistas mencionados e 

de como eles foram se transformando com o passar do tempo. O gosto gótico — 

usado no sentido depreciativo de bárbaro — adotado pelos primeiros artistas, foi 

sendo melhorado pelas gerações seguintes até culminar nos ornamentos irregulares 

ao milhor gosto francez, isto é, o rococó. Como salienta Bazin
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pouco differem de Luiz Pinheiro e Antônio Martins que hão feito as talhas e 

imagens dos novos templos; e por fim, refere-se a Antônio Francisco Lisboa, ao 

qual carrega nos adjetivos: o novo Praxitelles que honra igualmente a 

architectura e esculptura e que é ainda superior à tudo e singular nas esculpturas 

de pedra em todo o vulto, ou meio relevado e no debuxo e ornatos irregulares 

(rocalhas) do milhor gosto francez... Em qualquer peça sua que serve de realce 

aos edifícios mais elegantes, admira-se a invenção, o equilíbrio... e a justeza das 

dimensões.

9 BAZIN, Germain. O Aleijadinho e a escultura Barroca no Brasil. Op. cit., p. 77.
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Fig. 4. Página da edição de 1615, do livro de Vicenzo Scamozzi. Dell'Ideei 

deli Architecttura. onde se vê um esquema da ordem coríntia. no qual o autor das 

Memórias de fatos notáveis, busca comparação para descrever o intenor da Matriz 

do Pilar de Vila Rica: com grande colunnas da Ordem Corinthia, que se elevão 

sobre nobres pedestais a receber a cimalha real com seus capiteis e resaltos a 

genio de Scamozi.



3.2 O olhar da época
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com seus arcos magestosos debaixo dos preceitos de Vinholla. Eis, portanto, uma 

caracterização e filiação de dois edifícios religiosos a dois grandes tratadistas da 

arquitetura10. Já mais adiante, ao referir-se aos riscos feitos para as igrejas de São 

Pedro dos Clérigos, em Mariana, e do Rosário dos Pretos, em Vila Rica, pelo 

doutor Antonio Pereira de Souza Calheiros, alude a um gosto da rotunda de 

Roma. Isto porque, as plantas das duas igrejas citadas, cujo desenho deriva-se da 

combinação de duas elipses, atestam uma influência direta da arte barroca italiana11. 

E por último, há ainda, uma referência aos arrogantes altares da cathedral, cujas 

coarte lias, colunnas, athlantes, festões e tarjas resptrão o gosto de Frederico. 

Afirmação que atesta um possível conhecimento do autor da Memória para as 

obras feitas por este arquiteto em Mafra — o monumental conjunto de igreja e 

convento concebido por D. João V entre 1717-1732 — e na decoração da capela- 

mor da Sé de Évora.

10 Ainda que o nome dos dois não tenha sido utilizado de uma forma elogiável, mas sim para 
indicar um estilo que haveria de ser superado pelo tnilhor gosto francez.
11 BAZIN. Germain. O Aleijadinho... Op. cit.. p. 166.
12 Refleziones sobre la Naturaleza, o cosideraciones de las obras de Dios en el orden natural: 
escritas en aleman para todos los dias del ano por P. F. G. G. STURM, traducidas al francês y de 
este al castellano. Segunda impresion, corregida y aumentada. Tomo primeiro, que comprehende 
los meses de enero. febrero y rnarzo. Madrid, ano de 1803. por Benito Garcia, y Campania con 
privilegio, p. 136-143. ( reflexão para o dia cinco de fevereiro).

Uma outra questão que se pode extrair deste Registro de factos notáveis é a 

que se refere ao olhar. O olho crítico, treinado e perscrutador para as obras de arte. 

Perceber como algumas pessoas, captavam as nuanças, os movimentos, as formas e 

as cores de um objeto artístico — como fez o autor do relato —, o que atestava a 

existência de uma consciência ótica bem difundida naquela sociedade, será o 

assunto a ser abordado em seguida.

Um curioso livro publicado, provavelmente, no século XVIII12 , em uma de 

suas inúmeras reflexões apresenta um texto muito elucidativo — mas um 

elucidativo entendido dentro do espírito do setecentos — sobre a maravillosa
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estructura del ojo, em que se esforça em dar conhecimento da formação deste 

órgão:

Depois, o autor promove uma espécie de dissecação do olho, comentando em 

detalhes sobre as partes componentes deste eminente órgão da visão: de inicio, se 

refere à sua posição no rosto e sobre as pálpebras; a seguir, entrando em seu 

interior, fala do globo ocular, da cómea, da retina, do corpo cristalino, da artéria 

que irriga os olhos e, por último, dos nervos que van al globo del ojo y partes 

adjacentes son vários; pero el mas gruesoy el principal es el óptico, por el qual se 

transmiten al alma las imágenes que han pintado en la retina.

Apesar de não ser um texto produzido no meio que ora é abordado, ele traz 

uma questão muito corrente na ciência do setecentos, que é a de se buscar um 

conhecimento mais racional possível, cartesiano — ainda que impregnado por uma 

direção moralistica e religiosa típica do período —, dos órgãos que formam o 

corpo humano. E em especial o olho humano, um dos, se não o principal, órgãos 

que compõem os cinco sentidos. O importante neste fato, e que deve ser ressaltado, 

é que esta busca de conhecimento, ainda que com aquela imperfeição citada, 

possibilitou ao homem compreender as potencialidades do olho e do processo de 

formação das imagens, e tirar proveito disto, principalmente, no âmbito da

El ojo excede em mucho a todas las obras de la industria de los 

homhres y su estructura es una de las cosas mas maravilhosas de que el 

entendimento humano ha podido tener conocimiento. El mas diestro artista 

no podria imaginar una máquina de este género, que no fuese 

infinitivamente inferior á lo que observamos en el ojo, y por mas destreza, e 

industria que pudiese tener, nada haria que no tuviese las imperfecciones 

próprias de los hombres. Es verdad que no podemos conocer com perfeccion 

todo el arte que la sabiduria divina puso en la formacion de este órgano; 

mas o poco que de él sabemos basta para convencemos de las luces 

infinitas, de la bondad, y del poder de nuestro criador. Lo principal es 

servimos de este conocimiento por débil que seja, para engrandecer el 

nombre del altissimo...



Passagens que demonstram esta idéia de visão das obras, capturadas por um 

olhar atento e de certa forma treinado e sensível ao artístico, já que os termos 

utilizados denunciam uma familiaridade com o vocabulário especifico das artes. 

Contudo, se depois ele passa a comparar, buscar modelos ou criar critérios para 

classificar as obras relacionadas, o seu ponto de partida, não foi outro do que as 

imagens brutas que chegavam à sua retina.

É assim que no relato apresentado pelo 2o vereador Joaquim José da Silva, se 

percebe esta constância do olhar ao fenômeno plástico ali desenvolvido ou em vias 

de desenvolvimento. A consideração visual que faz de várias obras citadas, tanto 

para o interior de igrejas como para suas fachadas, transmitindo a idéia de uma 

pessoa percorrendo aqueles espaços, descrevendo-os vivamente, e que passa ao 

leitor a impressão deste movimento ocular — o que não poderia ser diferente, já 

que a visão, por ser um sentido espacial —, conduz a esta situação.

A matriz de Ouro Preto ... com grande colunnas da Ordem Corinthia, que 

se elevão sobre nobres pedestais a receber a cimalha real com seus capiteis 

e resaltos, a Matriz da Conceição com 12 ou 13 altares, e arcos magestosos; 

e a cathedral matriz cujo prospecto e fachada correspondem a galleria, 

torres e mais decorações da arte. Quem entra pelo seu pórtico e observa a 

distribuição dos corredores e naves, arcos da ordem composita; janelas, 

occulos e barretes da capella-mor que descansão sobre quatro quartões 

(quartelões) ornados de talha, capiteis e cimalha lavrada; ou ainda, 

escultupturas de pedra em todo vulto, ou meio relevado e no debuxo e 

ornatos irregulares... que serve de realce aos edifícios mais elegantes.
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atividade artística. Desde o Renascimento se nota a preocupação de alguns artistas 

em criar formas pictóricas e arquitetônicas que se encaixassem melhor aos 

mecanismos da visão humana. Isto será explorado a fundo e com maior ênfase 

dentro da cultura barroca, onde a multiplicação das imagens, seguido de uma nova 

e espetacular experiência do ver, transformarão o olhar no sentido imprescindível 

ao conhecimento do mundo exterior.



Há uma outra passagem, retirada de uma obra também bastante conhecida, 

que demonstra esta maneira de percepção para as artes. Trata-se de uma estrofe das 

Cartas Chilenas do poeta árcade Tomás Antônio Gonzaga. Como o autor da 

Memória, o poeta não é um indivíduo qualquer. E culto, ocupa um cargo de 

destaque na administração régia e, portanto, frequentador dos altos círculos da 

sociedade de Vila Rica, onde residia. O pequeno trecho selecionado desta poesia, a 

descrição que faz da fachada principal da cadeia nova de Vila Rica, faz uma ligação 

com o texto do relato acima citado na medida em que remete mais uma vez para a 

questão do olhar. Por não ser muito comum constatar nos poetas árcades

113
Uma percepção que se baseasse principalmente nesta acuidade do olhar, no 

entanto, não deve ter sido um fato isolado dentro de um determinado espaço: uma 

vila, uma igreja ou uma praça. Os indivíduos que estão habituados a percorrer estes 

espaços bem demarcados dentro do seu cotidiano também estão sujeitos ao mesmo 

fenômeno perceptivo. Uns com maior, outros com menor acuidade. Neste sentido, 

a cultura do barroco tem potencializado à grande parte da população um hábito de 

ver, ouvir, inteirar-se e formar critérios sobre muitas matérias que antes lhe eram 

por completas alheias, possibilitando a formação e expressão de uma opinião 

pública cada vez mais ampla e com maior força 13. Deste modo, seria importante 

que cada indivíduo tivesse desenvolvido tipos de capacidade interpretativa, 

fornecidos pela mente, que favorecesse seu discernimento para um certo tipo de 

forma ou relações entre formas, que vai determinar a atenção que ele dará a uma 

determinada obra. Assim faz o autor da Memória que reagiu, de um jeito bem 

verbalizado aos apelos visuais que chegavam à sua retina e que a seguir vai buscar 

no seu conhecimento — tanto o mais erudito que comporta os modelos tirados de 

Cignola e Scamozzi quanto o mais vulgar que usa palavras comuns como mais doce 

e mimoso para se referir ao desenho — as comparações e classificações para as 

obras e os artistas ali arrolados. Mas, como já foi ressaltado, é sempre uma 

excentricidade que a maior parte da população mineira, ainda que não alheia ao 

fenômeno construtivo e decorativo contemporâneo a ela, manifestasse de uma 

maneira verbalizada aos estímulos complexos e não-verbais que as formas artísticas 

estão destinadas a gerar'4.

13 Ideia desenvolvida por MARAVALL, José Antonio. La Cultura del Barroco, p. 220.
14 BAXANDALL, Michael. Op. cit., p. 32.



O trecho selecionado é o seguinte:

Em cima de espaçosa escadaria

Se forma do edifício a nobre entrada

Por dous soberbos arcos dividida:

Por fora destes arcos se levantam

Três Jónicas colunas, que se firmam

Sobre quadradas bases, e se adornam

De lindos capitéis aonde se assenta

Uma formosa regular varanda;

Seus balaústres são das alvas pedras,

Que brandos ferros cortam sem trabalho.

Debaixo da Cornija, ou projetura

Estão as Armas deste Reino abertas

No liso centro de vistosa tarja.

Do meio desta frente sobe a torre,

E pegam desta frente para os lados

Vistosas galerias de janelas,
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expressões que denunciem este tipo de percepção visual13 especifica para as obras 

de artes que ali se impunham, este exemplo toma-se bem interessante e será 

oportuno lhe reservar uma atenção mais detalhada.

15 Segundo ÁVILA, as construções sintáticas em que predominam o verbo “ver” e os 
substantivos “vista” e “olhos” ou outras palavras correspondentes são, por exemplo, de uma 
frequência bastante regular nas “Cartas Chilenas” e na obra lírica de Gonzaga... Resíduos 
seiscentistas em Minas. Op. cit., p. 89. Contudo não o é para o sentido acima apontado, ver. p. 93 
e segs.



Tomás Antônio Gonzaga, que não era um especialista em arquitetura, utiliza 

na criação desta passagem de seu poema, alguns termos técnicos e bem usuais na 

arte arquitetônica: arcos, colunas jónicas, capiteis, balaústres, cornija, tarja, etc. 

Palavras também encontradas no relato apresentado pelo 2o vereador de Mariana. 

Até então, nada tem de mais, já que a poesia, ao descrever o natural, teria que 

incorporar em sua linguagem palavras que remetessem a este mesmo natural. No 

caso um prédio do século XVIII, com todas as ordens arquitetônicas que lhe eram 

peculiares.

Obviamente, a retratação, e quase realista, da fachada principal do prédio da 

cadeia — e também Senado da Câmara de Vila Rica — não assumia ai um caráter

Entretanto, como ouvidor geral da Comarca de Vila Rica que foi, de 1782 a 

1788, é provável que Gonzaga tenha tido algum contato com o texto do Registro
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A quem enfeitam as douradas grades'6.

16 Cartas Chilenas, carta 5a, retirado da publicação de FURTADO, Joaci Pereira (org.). Cartas 
Chilenas/ Tomás Antônio Gonzaga. São Paulo, Companhia das Letras, 1955, p. 85. Há. no texto 
do Triunfo Eucharistico, uma passagem onde o seu autor descreve com minúcias a fabrica 
elaborada pelo padre e cartógrafo jesuíta Diogo Soares para os espetáculos pirotécnicos dos 
festejos, e cuja forma adotada de descrição, remete também a esta questão do olhar: Huma planta 
em quadro chamada Jardim, de outenta e cinco palmos cada face; nos quatro cantos quatro 
Castellos triangulares de resalto sacado para fóra de quinze palmos cada face; que com outenta 
e cinco de cada angulo do quadro fazião cento e quinze cada face do Jardim; em cada Castello 
por remate huma figura humana, guarnecida de fogo; dentro do primeiro quadro outro de 
sessenta palmos cada face; nos cantos quatro arvores de candêas: dentro deste se fez terceiro 
quadro de trinta palmos da face; no meyo hua fonte: as faces de todos os tres quadros 
guarnecidas de rodinhas, candêas, e girandolas: todo o circuito desta fabrica guarnecido de 
linhagem pintada de pedra. In: ÁVILA Afonso. Op. cit., p. 270-271.
17 Cartas Chilenas. Op. cit., p. 85.

de apologia que o poeta quis fazer da arquitetura mineira. Se o faz, em algum 

momento, é apenas de forma despropositada. Aliás, e muito pelo contrário, o que 

se respira por detrás destas métricas palavras eram ásperas críticas dirigidas à 

administração do então governador da Capitania de Minas Gerais, D. Luís da 

Cunha Menezes, o seu Fanfarrão Minésio, por pretender erigir um soberbo 

edifício em meio a hulmide povoado, onde os Grandes/ Moram em casas de 

madeira a pique11. Mas o que interessa nesta rápida descrição, que assume, como 

já salientado, a mesma proporção constatada na Memória, é indicar como a fruição 

das palavras demonstra um observador atento, cujo olhar sensível vai orientando o 

leitor entre as partes que compõem aquela fachada (figs. 5 e 6).
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Figs. 5 e 6. Por dois soberbos arcos dividida:/ Por fora destes arcos se 

levantam/Três jónicas colunas, que se firmam/sobre quadradas bases, 

adornam/De lindos capitéis aonde se assenta/ Uma formosa regular varanda/ ..Do 

meio desta frente sobe a torre... Assim Tomás Antônio Gonzaga descreve a fachada 

do edifício da nova Cadeia de Vila Rica, cujo risco (em cima) poderia ter visto 

algumas vezes. E a mesma Cadeia vista por um viajante já no século XIX, com 

algumas alterações já processadas (em baixo).



Não obstante, esta sua participação no relatório que deveria ir para o livro 

destinado a registrar os factos notáveis não significa absolutamente — ainda que 

seja uma tentadora suposição — que tenha sido ele o seu mentor intelectual. Na 

verdade, o que se pode inferir disto, ao constatar as aproximações entre os dois 

textos, é que o ouvidor, por um lado, pôde ter tirado algum proveito útil desse 

primeiro episódio, isto é, treinado seu olhar, através de alguém mais experiente, 

para perceber as formas dos edifícios, em especial, os de Vila Rica.

18 RAMP. 1902, P. 437. A carta do ouvidor Gonzaga enviada à Câmara de Vila Rica foi aberta e 
lida em sessão do dia quatro de novembro de 1784. APM/CMOP, Cód. 112 (1782-1784), íl. 103. 
Para a Câmara de Mariana não foram encontrados dados.
19 O primeiro projeto para construção de uma Cadeia Nova é de 1745, cuja obra, posta em hasta 
pública, foi arrematada por Manoel Francisco Lisboa. APM/CMOP. Cód. 53 (1745-1757), fl. 4 e 
segs. Talvez seja ainda sobre este primeiro edifício que Claúdio Manoel da Costa, se refere no seu 
Poema Vila Rica, escrito por volta de 1773: Do férreo pau já sobe e já se estende/Magnifico 
edifício onde pretende/A deusa da justiça honrar o assunto/... Da sala superior teto dourado/Se 
destina ao público senado/ ... Os mármores cavados; de polidas,/ E altas paredes já se vêm 
erguidas... Canto X, 45-58.

Por outro lado, no caso da reedificação da nova cadeia da Vila, cujo edifício 

ficava bem próximo à sua residência — situada uma rua abaixo —, a participação 
de Gonzaga foi muito mais concreta. Já detaZ muito tempo, desde 1745, os 

sucessivos governadores e integrantes do senado da câmara, que por ali passaram, 

tiveram a preocupação de dotar a Vila Rica de uma nova cadeia e casa de câmara 

que rivalizasse com a importância que tinha esta vila no cenário político- 

administrativo da Capitania19 . Mas foi somente com D. Luís da Cunha Menezes 

que se concretizou a construção de um novo prédio, maior, mais seguro — 

especialmente a parte dos calabouços — e em pedra e cal. Neste caso, a função

116
dos factos notáveis apresentado pelo Capitão Joaquim José da Silva, enquanto 2o 

vereador de Mariana. Sabe-se que em 1784, no exercício do cargo de ouvidor, foi 

Gonzaga quem despachou a cada câmara de sua Comarca uma carta informativa 

sobre o assunto e onde se incluía uma cópia da ordem régia de 1781 que incumbia a 

cada 2o vereador a tarefa de levantar as memórias e factos mais notáveis que 

tiverem succedido desde a fundação dessa Capitania e mais abaixo, trazia uma 

recomendação expressa para que os ouvidores em correição — como era o caso de 

Gonzaga — tenhão uma particular inspecção em tão interessante matéria™. Aliás, 

o fato do relato só ter sido apresentado em 1790 não invalida a inferência de que a 

sua redação ou talvez a compilação dos dados para este fim possa ter iniciado já 

por esta época — e com a particular inspecção do ouvidor.



desenha o nosso Chefe sobre a banca Desta forte cadeia o grande risco21.

Quanto ao ouvidor Gonzaga, este se interessava mais pela obra devido à sua 

função, onde, neste caso, deveria zelar pelos bons gastos do Senado da Câmara, 

como já se colocou, do que de um crítico interessado na parte estética da obra.

O poeta Gonzaga, como já referido anteriormente, em nenhuma outra 

passagem de seus poemas concede uma pista de sua predileção pelas artes plásticas. 

Aliás, não se tem nenhum testemunho sobre o seu gosto para as pinturas, 

esculturas e talhas que revestiam as igrejas de Vila Rica e vilas adjacentes, 

contemporâneas a ele22. Por isso, não se pode imaginar que ele tivesse um 

inclinamento especial para estas artes e, em especial para a arquitetura, que procura 

dar mostra no referido trecho. Mesmo aí, a sua visão/descrição da cadeia, que ainda 

não se encontrava totalmente acabada23 — a referida fachada talvez sim —, foi 

intermediada por um outro meio: pela planta, pelo risco do prédio. Dizendo de 

outro modo, a sua descrição se dá mais em função do risco da fachada, cujo 

prospecto teria visto por mais de uma vez, do que propriamente por um constante 

exercício de olhar que fazia in loco do prédio que se erigia.

20 LOPES. Francisco Antônio. Os Palácios de Vila Rica. p. 227.
21 Cartas Chilenas, Op. cit., p. 84.
22 Além da menção à cadeia, ele faz uma curta referência ao Santuário de Bom Jesus do 
Matosinhos, em Congonhas do Campo — este templo/ Os devotos fieis a si convoca/Por sua 
arquitetura...—, mas muito antes de terem sidos colocados os profetas de pedra e as capelas com 
as figuras de madeira esculpidas pelo Aleijadinho, fato que só ocorrerá no século XIX. Cartas 
chilenas, Op. cit.. p. 108.
23 Somente em 1790, já no governo do Visconde de Barbacena. é que se faz uma nova arrematação 
para as obras restantes da cadeia. Ver as novas condições em APM/CMOP, Cód. 117 (1790- 
1803), fl. 2 e 5v.
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do ouvidor geral foi fundamental, já que era ele o responsável por regular os 

gastos, e bem dispendiosos, com um tal empreendimento. Por causa disto procurou 

acompanhar de perto todas as etapas que envolveriam esta construção, às vezes 

regulando as exigências e extravagâncias do governador, o que poderia ter 

aumentado as desavenças já existentes entre os dois. Gonzaga, assim, poderia ter 

tido em sua frente, e por mais de uma vez, a planta do edifício, que o governador, 

em uma carta enviada ao ministro do rei, se gabava dizendo ter sido feita por sua 

própria mão20. Fato este que mais tarde é satirizado nas Cartas'.



Embora, ainda aqui, deixa escapar um soberbo\

As recomendações expressas no contrato não se referem a uma obra pronta, 

já acabada. E uma antecipação, uma antevisão, desta obra. Mas é uma antevisão 

que não se dá no puro campo especulativo. Parte, pois, de dados concretos, 

esquemas muitas vezes já preconcebidos acerca de formas, cores e modelos a serem 

criados e/ou copiados. E tudo isto é vislumbrado através do projeto, com seus
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Neste sentido, aliás, nas Cartas, fica mais patente a sua preocupação pelo lado 

moral, ou imoral, da construção:

Desiste, louco Chefe, dessa empresa;/ Um soberbo edifício levantado/ Sobre 

ossos de inocentes, construído Com lágrimas dos pobres, nunca serve De 

glórias a seu autor, mas sim de opróbrio1*.

A recorrência a estes dois exemplos, ou seja, do relato apresentado pelo 2o 

vereador marianense e o trecho descritivo de Gonzaga, serve para demonstrar que 

existia tipos de indivíduos que, por demais afastados que pareciam estar do fazer 

artístico, podiam adquirir — ou se esforçar em — um dado status de conhecimento 

que os qualificassem a ver e a discernir uma forma arquitetônica, um detalhe de 

uma pintura ou o volume de uma escultura. Este mesmo raciocínio pode ser 

aplicado aos encomendantes das obras. Não apresentando, na maior parte dos 

casos, uma mesma bagagem cultural que o ouvidor de Vila Rica ou mesmo que o 

autor da Memória e, às vezes, nem a experiência prática do artista, os 

encomendantes, no entanto, compartilharam juntamente com estes, de um certo 

olhar e de uma capacidade de, também, poder decifrar no meio do que é visto 

aquilo que deve ou não ser feito, copiado ou refeito. Entretanto, suas observações 

não ficaram registradas em um texto escrito tão bem estruturado criticamente 

quanto o registro de factos notáveis e nem tão pouco metrificado quanto no trecho 

do poema, mas serão nos contratos, na maioria das vezes uma forma de escritura 

técnica e até mesmo padronizada — mais próximo a um documento notarial —, 

onde se vai encontrar suas opiniões e suas consciências óticas.

24 Cartas Chilenas, Op. cit., p. 84.



3.3 Um ver intermediado por um ler
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riscos e as condições ali prescritos, e onde se inserem tanto o peso de uma 

experiência calcada no passado/presente visual circundante quanto da perspectiva 

de um futuro onde a fatura da obra venha se tomar uma possibilidade. É como no 

relato do 2o vereador onde o passado de algumas construções se interliga ao 

presente de outras, através das várias filiações de estilos, formas e artistas ali 

arrolados, mas que em obras futuras — especialmente aquelas executadas pelo 

Aleijadinho — se reúnem as maiores esperanças.

É através deste projeto, então, que o encomendante pode entrever a obra 

requerida, mas é também através dele que vai | acompanhar todo o processo 

construtivo e exercer efetivamente todo seu controle sobre esta execução. É, pois, 

neste projeto onde deposita todos seus anseios, toda sua disponibilidade financeira 

e, enfim, todas suas maiores esperanças. Ali, onde a obra de arte, um retábulo, um 

púlpito ou uma pintura de forro, irá mostrar seu primeiro ar da graça e onde, 

portanto, se inicia o debate envolvendo o artista e seu cliente. E fundamental que se 

detenha mais detalhadamente na análise deste importante instrumento cuja 

utilização foi necessária para a fatura das obras e para o desenvolvimento de uma 

consciência ótica e estética mais apurada na capitania.

O projeto, como se disse, é um elemento que antecede a concretização da 

obra. Quase nada será criado sem ele: um retábulo, um púlpito, a decoração de uma 

tribuna e do arco-cruzeiro, grades da nave e mesmo uma pintura não serão 

concebidos sem um esquema devidamente organizado. Sempre para cada tipo de 

obra se relaciona um projeto. No século XVIII não se denominava este esquema 

devidamente organizado de projeto, como aqui se faz; na verdade, este se 

compunha de disposições escritas e acompanhadas de um desenho que, dentro dos 

contratos ou ajustes das obras, se convencionou chamar de apontamentos ou 

condições, quando expresso por palavras e risco ou planta, quando representado 

por desenhos. Mas, ressalte-se que um é a complementação do outro, ou seja, 

aquilo que no risco não se encontrava indicado com clareza, nas condições se 

apresentava mais detalhado. Aliás, algumas dessas condições estimulam no leitor —



mesmo.
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como na Memória do 2o vereador ou na poesia de Gonzaga — uma reação mais 
visual, onde este vai compondo mentalmente a obra encomendada, ocorrendo que, 
em muitos casos, até se abriu mão do risco, mas isto aconteceu apenas em se 
tratando de pequenas encomendas de móveis, oratórios, crucifixos e peças menores 
de entalhe e de pintura, onde simples recomendações por parte do cliente eram 
suficientes.

Para o artista tanto o risco quanto as condições serão preciosos instrumentos 
de orientação para o seu trabalho, sendo que quase nunca dará um passo fora das 
determinações ali contidas. Determinações aqui devem ser entendidas como 
medidas (alturas e larguras), tipo de madeira ou de pigmento, número de figuras 
pintadas ou esculpidas, número de colunas, formas de arremates, prazos, etc., mas 
não um estilo bem definido que o artista devesse seguir, o que significaria admitir 
uma castração de seu poder criativo ou mesmo do seu estilo próprio. Isto é bom 
salientar, na medida que os riscos e as condições apresentados para uma obra eram 
sempre de autoria de terceiros. Um entalhador, por exemplo, ao executar um 
retábulo se orientava através de um risco executado por outro profissional e disto 
podia resultar numa dissonância entre o seu estilo pessoal de trabalhar e aquilo que 
era apontado no papel. A obra acabava se concretizando dentro das linhas gerais ali 
indicadas mas isso não impedia que se encontrassem alguns defeitos ou desajustes 
que, ou eram detectados ainda no processo de execução ou, como era mais comum, 
quando já estava terminada e passava pelo processo de louvação. Foi o exemplo, já 
citado, do pintor Manuel da Costa Ataíde e os irmãos mesários da irmandade de

Mas nas obras de grande vulto, como na decoração de uma capela-mor ou na 
fatura de um retábulo, como já salientado, era imprescindível a apresentação deste 
risco acompanhado das condições. Mesmo porque, como se mostrou no capitulo I, 
na contratação de uma obra, ou mesmo antes, quando se decidia pô-la em hasta 
pública, era obrigação do contratante já ter em mãos estes dois requisitos e, em 
contrapartida, também, o arrematante da obra só se comprometeria com tal 
empreendimento após ter um conhecimento cabal da dimensão daquilo que estava 
arrematando através dos mesmos instrumentos. Portanto, tanto para o artista como 
para o encomendante foi muito importante esta prática como início do fazer 
artístico. É óbvio que esta importância se dimensionará de formas diferentes tanto 
para este como para aquele, já que cada um fará uma apropriação distinta do
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Nossa Senhora do Rosáro dos Pretos de Mariana (ver p. 92 e segs.). Mas há muitos 

outros exemplos e cada um ilustrando alguns aspectos curiosos dessa relação entre 

artistas e encomendantes e que demonstra como estes últimos se valeram destes 

riscos e condições como um meio eficaz para exercer um controle sobre a obra e 

seu executante. E mais do que isto, como através da prática‘de ler e ver estes 

prospectos acabou por criar nestes irmãos uma consciência artística bem definida. 

Alguns destas situações serão importantes citar.

25 TRINDADE. Cónego Raimundo. A igreja de São José em Ouro Preto. Op. cit., p. 144.
26 Em 4 de agosto de 1772 o mesmo artista, ao ingressar como irmão da mesma irmandade, 
desconta 2/8“ (2. 400 reis) — o valor da entrada — da quantia que os mesários lhe deviam da 
fatura do risco da obra da capela-mor. Neste risco não incluía o do retábulo-mor, que só foi 
acertado em 3 de maio de 1773 e cujo pagamento foi efetuado ao artista em 20 de junho do 
mesmo ano. TRINDADE, Cónego Raimundo. Id. ibid., p. 143-144.

O primeiro exemplo é o do já citado entalhador Capitão Lourenço Rodrigues 

de Souza que, em 1774, contrata com os mesários da irmandade de São José dos 

Pardos de Vila Rica a obra de entalhe da capela-mor, mais especificamente o 

retábulo-mor, e que deveria ser feita na forma do risco que se acha no cofre desta 

irmandade25. O dito risco tinha por autoria a Antônio Francisco Lisboa, que o 

havia feito um ano antes, em 1773, e por ele recebido a quantia de 18.000 reis26. O 

curioso é que são feitos dois contratos com o citado arrematante da talha. No 

primeiro, de 30 de julho de 1774, a irmandade obrigava o mestre da obra a fazer o 

retabolo da capela-mor na forma do risco com toda segurança e prefeição 

necessária a que pedir a mesma obra e, dentre outras condições, o desobrigava de 

executar a figura do Padre eterno Espirito Santo e raios que coroaria o retábulo. 

Contudo, em um segundo contrato, feito um ano depois, em 10 de agosto de 1775, 

e que tomava sem efeito o primeiro, a irmandade já requisitava do entalhador a 

fatura das referidas peças. O que acarretou esta repentina alteração? Uma mudança 

dos componentes da mesa diretora da irmandade e que detectaram no primeiro 

contrato um acordo prejudicial à irmandade que acarretasse em mais despesas 

financeiras, aliás como já foi comentado anteriormente; ou a irmandade esperava 

um artista mais competente, com mais habilidade para esculturas tridimensionais, 

como poderia ser o caso do Aleijadinho, e não podendo contar com este, decide 

voltar atrás e acertar com o próprio arrematante a fatura das referidas peças. Seja 

como for, este fato demonstra que os irmãos mesários procuravam manter um 

controle bem atualizado sobre a fatura da obra, no caso o retábulo. Apesar de 

considerarem o primeiro contrato lesivo para as condições financeiras da



122
irmandade, lembre-se que era composta principalmente de homens pardos, portanto 
de parca receita, ainda assim, permitiram que o entalhador Lourenço Rodrigues de 
Souza iniciasse as obras e até recebesse por elas, podendo assim, os irmãos, 
avaliarem o trabalho do entalhador e inferirem a qualidade da obra a ser entregue 
ao final. Aliás, no ato da entrega se verificará alguns defeitos na obra e justamente 
nas partes do coroamento acertadas no segundo contrato, e cujo o concerto o 
arrematante se prontificará a fazer por sua conta, como estipulava o ajuste feito

27entre as partes .

Outro aspecto que chama a atenção neste mesmo contrato é a parte que se 
refere ao risco que se acha no cofre desta irmandade2*. Esta precaução e até 
tamanho zelo e segurança envolvendo um risco revela os cuidados que se tinha que 
ter com este tão precioso papel, que trazia nada mais nada menos do que a 
possibilidade de uma obra de arte original e que a irmandade gostaria de ver, 
entalhada, no interior de seu templo. Ainda que um mesmo modelo de retábulo, 
principalmente, tenha sido entalhado para vários edifícios religiosos, de confrarias 
diferentes, o que se requeria ao artista executante do risco e também àquele que 
fosse concretizá-lo na madeira, era que desse à obra elementos que a distinguissem 
de outras já existentes, de modos que pudesse tomá-la a mais expecial obra que 
havera na capitania — como queriam os mesários do Carmo de Sabará para a 
decoração do corpo da nave de sua igreja. Daí o peso de participação dos irmãos 
ao contratarem alguém para traçar a obra, discutindo as possibilidades, tanto a 
nível técnico quanto financeiro, os modelos a serem seguidos e o adequamento do 
projeto ao espaço do edifício construído. Todos estes elementos deveriam, por 
certo, influir na especificidade do desenho a ser feito, nas condições a serem 
elaboradas, fazendo com que a irmandade tratasse do projeto como algo sigiloso, 
que deveria ser bem guardado. Mesmo porque, ao ter como suporte um pedaço de 
papel, o desenho podia circular rapidamente por vários pontos da capitânia, pondo

27 ...por ele [o arrematante] foi intregue a esta irmandade o risco e planta da dita obra, e esta por 
finda e acabada, e supozto com alguã parte da dita obra senão axava conforme as mediçoins 
daquele dessenho principalmente nas pernas das cortinas que reveste a gloria do Padre Eterno, 
coartoins que revestem as colunas dos cantos e as duas figuras que revestem as outras duas 
colunas...; com tudo se deram os ditos irmãos em nome desta irmandade, e como 
admenistradores dela por intregues da dita obra, menos as peças referidas que se obrigou o dito 
Mestre por sua pesoa e bens a fazelas e asentalas inteiramente na conformidade do dito risco... 
Datado de 8 de novembro de 1775. TRINDADE. Cónego Raimundo. Id. ibid., p. 147.

A Ordem 3a de São Francisco de Assis de Vila Rica guardou no seu cofre por muito tempo o 
risco dos dois retábulos colaterais, cuja autoria é do Aleijadinho. e cujo acerto das obras só se deu 
em 1829, quinze anos após a morte do artista. MARTINS, Judih. Dicionário de artistas e 
artífices... Op. cit., p. 370.



Problemas iguais a este, que dizem respeito à estruturação das peças 

componentes do retábulo e à preocupação em se deixar espaço no camarim e nos 

nichos para a colocação de imagens e de outros objetos sacros e mesmo para 

comportar a presença de uma pessoa, eram bastante comuns. E demonstram, as
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a descoberto para todos a pretendida obra, quebrando assim aquele impacto que 

esta deveria causar quando exibida pela primeira vez ao público, quando não ter o 

dissabor de vê-la copiada por outros...

para melhor perfeição da obra do retábulo da capella mor era conveniente 

que se despregacem do mesmo duas tabuas refendidas que mostrava o risco 

na boca do arco pelo prejuizo que cauzava de ficar estreita a boca do 

camarim e de não afastar mais os pilares das colunas de dentro para os 

lados, por não sufocar o lugar dos nichos29.

O próprio entalhador Lourenço Rodrigues de Souza na referida obra de 

fatura do retábulo-mor para a irmandade de São José, além do problema ocorrido 

na louvação da obra, como era mais comum, teve um outro na execução da 

mesma, onde ficou constatado que

Os dados acima apontados demonstram, então, a familiaridade que os 

encomendantes adquiriam com a obra já antes mesmo de sua materialização na 

madeira, e indica também a estreita relação que se inicia entre o artista e os irmãos 

de mesa de uma determinada irmandade. A relação com aquele que faz o risco, em 

muitos casos, será mais branda do que com aquele com se empenha em executar a 

obra seguindo o desenho e as condições estipuladas. Isto porque, uma coisa é ver a 

obra no papel e outra é percebê-la tomando forma. Aliás, no caso de um retábulo 

ou de outras peças de talha isto dificilmente ocorrerá, já que a maioria dessas obras 

serão entalhadas em lugares mais afastados , como já referido antes, e só depois 

serão montadas no local definitivo e onde se poderá visualizá-la totalmente. Esta 

última constatação é o principal fator de muitas das desavenças entre o 

encomendante e o artista arrematante no momento da entrega da obra.

29 TRINDADE, Cónego Raimundo. A igreja de São José... Op. cit., p. 147.



partes.

Comportamento contrário se dava em relação ao artista requisitado para fazer 

o risco de uma determinada obra. Como se disse, este processo primeiro da 

criação, que é o de colocar no papel os esboços iniciais de como deverá ser um 

retábulo ou um púlpito , se tornava uma tarefa mais participativa e onde o artista 

que a executasse se encontrava mais aberto às opiniões e palpites, mesmo vindo de 

pessoas leigas, mas que, de certa forma, tinham um peso considerável na decisão 

final. Ainda mais que este era um elemento de suma importância para a execução da 

obra, orientador do artista executante nos elementos que deveriam compô-la. Por 

outro lado, a existência de um desenho da obra não significava, absolutamente, que 

ela devia existir fisicamente, mas, como já se disse, trata-se de uma simples

Decidem contratar um outro entalhador, Antônio Pereira dos Santos, para o 

conserto do referido retábulo.

Mas nem sempre ocorria desta forma, por vezes o defeito só era percebido 

muito tempo depois. Assim, em 1813, os mesários da Ordem 3a do Carmo da Vila 

de Sabará

reconhecendo-se o defeito com que se achava a talha, que se acha pintando 

por senão terem aberto as portas precizas para a serventia do Trono bem 

como o haver ficado o Altar muito unido, que com as luzes, que se devião 

acender na banqueta ameaçava ruina a pintura, e algúas faltas de peças no 

mesmo Retábulo, que o fazião defeituozo...f
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vezes, a cerrada percepção com que os encomendantes acompanhavam a obra e. no 

intuito de evitar este tipo de inconveniente, cuidavam para que o artista seguisse de 

perto as indicações do risco e caso tivesse necessidade de alterar algo para 

melhorar, que assim o fizesse. Aliás, era aconselhável que a decisão final para tais 

modificações partisse do encomendante, caso contrário, se o artista, por sua própria 

conta, as promovesse sem discuti-las, significava um embaraço na relação entre as

30 PASSOS. Zoroastro Vianna. Em torno da história do Sabará. Op. cit., p. 59. O retábulo-mor 
desta igreja foi contratado em 1806 pelos entalhadores Francisco Vieira Servas e José Femandes 
Lobo que apprezentarão hum risco bem ordenado. AOTC/S -



Foi tendo absoluta certeza disso que Manuel da Costa Ataíde concorda em 

fazer o risco para o retábulo-mor da igreja da Ordem 3a do Carmo de Vila Rica. Na 

correspondência que o artista envia a uma figura importante da ordem, o Capitão 

Antônio Tassara de Pádua, e de um teor bem amistoso e pessoal, fica patente este 

comportamento:

Obviamente, Ataíde confiava na capacidade visual e interpretativa do 

procurador e demais mesários da Ordem para ler o seu risco, verificar se ali 

realmente tem obra demais e, caso fosse constatado isto, ele, pessoalmente,
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antevisão desta que, em determinadas circunstâncias, poderia se concretizar. Neste 

ponto aquele que faz o risco não tinha a preocupação, em momento algum, de 

concluir uma obra, mas apenas o projeto dela, que poderia ser seguido ou não pelo 

encomendante. Dizendo de outro modo, ao final da obra, já neste caso 

materializada na madeira, este se isentava de qualquer problema ali verificado, cuja 

responsabilidade caberia somente ao artista executante ou arrematante da obra.

31 Vicente Alves da Costa, o mestre entalhador que arrematou a obra do retábulo-mor em 01 de 
junho de 1813.
32 MENEZES, Ivo Porto. Manoel da Costa Athaide. Op. cit.. p. 78-79. O Capitão Antônio Tassara 
de Pádua era o procurador Geral da Ordem 3a do Carmo De Vila Rica, cargo que parece ter 
exercido por mais de dez anos, pois ainda em 1824 encontrava-se ele exercendo a mesma função.

Meu amigo e senhor do meu affeto Remeto a V M o risco que fiz para o 

Altar Mor de Nossa Senhora, todo proporcionado em preceito da Ordem 

composita de Architetura e debaixo das medidas que tomou e riscou o 

Vicente31 no incluzo que tão bem junto remeto: Cuido que em valentia e 

gosto o não podia eu fazer milhor e por isso estimarei que agrade a VMe a 

todos os nossos caríssimos: Elle deume grande trabalho privandome de 

outros interesses ...por cujo motivo vai importanto em 6S000, 2400 para 

pagar e abonar os anuaes que devo e o resto para quando V M poder e 

quizer tudo isto he se for do seu agrado e dos mais senhores Não lhe pareça 

que o dito risco tem Obra demais, tem a que he preciza e quando essa seja a 

duvida e ainda do mesmo Vicente desejarei estar presente para a escolha do 

que delle se a de seguir e desprezar...33
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aconselharia o entalhador no que fosse necessário seguir ou desprezar. Mas este 
aceitamento ou não do desenho pelos encomendantes ia também muito de encontro 
ao bom gosto destes para o que era apresentado. O pintor sabia muito bem disto, 
tanto que frisava na carta que em valentia e gosto o não podia fazer milhor. Bom 
gosto, na verdade, não significava em nenhum critério especial que os irmãos 
mesários teriam que adotar para fazer a leitura do risco. Não se trata, neste caso, 
ainda, de um juízo, mas sim, de uma preferência, que não concebe em si, neste ato, 
uma maior elaboração intelectual por parte de quem o lê (fig. 7).

33 Para um melhor esclarecimento sobre a vida e obra deste artífice ver MENEZES, Ivo Porto. 
Manuel Francisco de Araújo. In. Revista do Património Histórico e Artístico Nacional (n° 18), 
1978, p. 83 e segs.

Mas tudo isto fazia parte de uma cultura específica, onde artistas e 
encomendantes se comunhavam, envolvidos por uma sensibilidade e capacidade 
perceptivas comuns, fundamentada em normas e conceitos que o pintor Ataíde e 
seus clientes habituais, naquele momento, sabiam perfeitamente identificar. Talvez, 
o indivíduo do século XX, afastado de um fazer artístico ou desvinculado de 
qualquer tipo de processo produtivo que envolva a leitura de mapas, desenhos 
técnicos, prospectos, etc., tenha dificuldade para perceber em um risco desta 
natureza, um retábulo, um púlpito ou um coro materializado fisicamente. 
Entretanto, para o homem do século XVIII, isto era perfeitamente possível: podia- 
se discutir sobre uma obra sem que esta em si estivesse concretizada; existia a 
condição de se mover apenas no meio das possibilidades ou de se promover um 
debate inicial somente através de um desenho, sem que isto implicasse em 
faculdades específicas por parte dos envolvidos. O autor do risco, neste caso, tinha 
conhecimento disto e se valia da capacidade ótica do encomendante para esboçar 
no papel todo esse imaginário artístico. Uma das propriedades do desenho, neste 
período, então, era de falar por si só através de linhas relevantes, curvas, ângulos, 
concavidades/convexidades, figuras e formas comunicadas ao olho sem nenhuma 
ambiguidade. Ao cliente, era possível interpretar o significado destes sinais sem 
maiores problemas.

ou um

Um exemplo bem interessante neste sentido vem da própria Ordem 3 a do 
Carmo de Vila Rica que, no ano de 1784, acerta a fatura dos seis retábulos da nave 
com o mestre carpinteiro Manoel Francisco de Araújo33. No primeiro item das 
condições estipuladas — num total de doze — , a ordem obrigava ao arrematante a



Fig. 7. Obviamente o pintor confiava na capacidade visual e interpretam a dos 
irmãos mesários para ler o risco, e verificar que partes deveriam ser mantidas ou 
abolidas do projeto. (Risco para o retábulo-mor da igreja Matriz de Santo Antônio 
de Itaverava, cuja execução, em fins do século XVIII. se deu de forma bem diferente 
do que estava aí indicado)



Entretanto, alguns outros elementos deverão permanecer conforme o rizco. 

Mas o que interessa aqui são as alterações indicadas. Neste ponto, pode-se apontar 

que estas se dão em função do rnilhor gosto que os mesários de 1784 não 

compartilhavam com os de 1779 — aqueles responsáveis pela aprovação do risco 

feito pelo pintor João Nepomuceno. No entanto, esta mudança de gosto só se daria 

na medida em que os irmãos atuais fizessem uma leitura diferente do risco, podendo 

assim eliminar alguns elementos e incluir outros que, naquele momento, para eles 

seriam mais agradáveis de se ver. Não que tais elementos, aqueles retirados, 

pudessem acarretar problemas técnicos para a estrutura do retábulo, o que só 

poderia ser verificado após a sua materialização e não ainda ali no papel. Aliás, o 

episódio da fatura destes seis retábulos apresenta uma particularidade importante 

para se avaliar estas alternâncias de gosto por parte dos encomendantes e como isto 

influiu no andamento das obras.

9. Será obrigado o rematante a fazer os ditos seis Altares pelo risco que se 

lhe apresentar asignado pela meza do anno de 1779 — com a condição 

porem que se a de tirar algumas couzas, e porem outras ao parecer de 

rnilhor gosto a saber, = se á de tirar do rizco que fes João C. Nepomuselo'5 

o Altar de urna, pedestal, Banque ta, banco com a sua quarteia, serafim... 

como também se tirará do proprio rizco do dito Nepomuceno as pianhas e 

cupulas dos nichos, entre as colunas e a renda com seu serafim...'6

34 LOPES. Francisco Antônio. História da Construção da Igreja do Carmo de Ouro Preto. Op. 
cit.. p. 136.
35 Trata-se do pintor João Nepomuceno Corrêa e Castro, bastante atuante na Comarca de Vila 
Rica, onde veio a falecer em dois de janeiro de 1795. na cidade de Mariana. Atuou na Matriz de 
Nossa Senhora do Pilar (como louvado) e Igreja do Carmo em Ouro Preto, Igreja de São Francisco 
e Sé Catedral em Mariana. Santuário do Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas do Campo, 
onde se encontra sua maior obra, e na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Itabirito. Ver 
MARTINS, Judith. Dicionário de artistas e artífices... Op. cit., Vol. 1, p. 171 a 173.
36 LOPES, Francisco Antônio. História da Construção da Igreja do Carmo de Ouro Preto. Op. 
cit.. p. 137.
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fazer os seis altares, na forma dos rizcos *. Até ai, tudo bem. Mas da nona em 

diante, já introduz algumas mudanças que os irmãos mesários indicam ao 

arrematante em relação ao risco.



irmanar os Altarez com os douz primeiros...na planta, em talha diminuíra o 

que for pocivel;
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Em 1799, o arrematante da obra, o carpinteiro Manoel Francisco de Araújo, 

morre, deixando somente concluído os dois retábulos colaterais (juntos ao arco- 

cruzeiro) — o de Santa Quitéria e o de Santa Lúzia'7. Depois de muita delonga e 

discussões em tomo da consumação da obra, é que a Ordem, já sob a administração 

da mesa de 1808, decide confiar à Antônio Francisco Lisboa a execução de mais 

dois retábulos — de São João Evangelista e de Nossa Senhora da Piedade; e que, 

depois de concluídos, os irmãos mesários

Certamente os mesários ficaram satisfeitos com o arremate para os retábulos 

proposto pelo Aleijadinho e, fugindo mais uma vez ao risco original, executado a 

29 anos atrás, decidem adotar esta nova solução introduzida pelo referido artista; 

aqui também se verifica a questão de um novo gosto movendo a intenção daqueles 

irmãos, como se deduz da expressão equivalente milhor modo pocivel.

Do mesmo modo, foi este gosto que orientou os irmãos mesários de 1812 

para a fatura dos dois retábulos restantes. Assim, o procurador da ordem, o mesmo 

Capitão Antônio Tassara de Pádua, ajusta, pela faculdade vocal, que a Meza lhe 

deu, com o Mestre entalhador Justino Ferreira de Andrade’9 a referida obra, onde 

deveria se observar as condições seguintes:

asentarão uniformemente, e de comum acordo que o Mestre seguiçe a 

reparar os dois Altares colatrais ja feitos pondo lhes os guardas pôs e 

camarins afins de imitar os ja acabados no milhor modopociveL.fi

3 Ver nota 60 do capítulo II.
38 LOPES, Francisco Antônio. História da construção da Igreja do Carmo... Op. cit., p. 142.
39 Entalhador mais atuante na região de Vila Rica. É documentada sua atuação entre os anos de 
1811 a 1821, sempre trabalhando para a mesma Ordem 3a do Carmo. Em 1811 trabalha na obras 
dos retábulos sob a orientação do Aleijadinho; em 1819 ajusta a obra de um retábulo do 
consistório da mesma igreja em cujo termo se intitula profeçor de entalhes em madeiras. LOPES, 
Francisco Antônio. Id. ibid., p. 157. Ver também, MARTINS, Judith. Dicionário de artistas e 
artífices... Op. cit., V. 1, p. 40-41.

pociveL.fi


É interessante notar aqui a dimensão que palavras como imitar e irmanar, tão 

presente nos trechos de contratos citados acima, adquiriram no meio artístico do 

setecentos mineiro. Palavras que não devem ser tomadas no sentido depreciativo 

como são compreendidas hoje, mas sim que exprimem algo positivo e valorizado. 

Como no caso da cópia para a pintura — que será analisado oportunamente — 

imitar significa dar forma àquilo que já se mostrou estimado e aceitável, portanto 

que faz bem aos olhos, à contemplação, ao deleite. O encomendante tem este ponto 

a seu favor, a lhe orientar na hora da escolha e o artista sabe deste detalhe e 

procura sempre repetir uma obra de sucesso. Mas imitar e irmanar significam 

também, e aí é que se deve destacar a seu uso acentuado por parte dos 

encomendantes, a possibilidade de controle que estes podem ter sobre o trabalho
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Item quatro anjos por cima da semalha dos capeteiz, dous em cada Altar, 

correspondentes com os novos;

Nestas novas advertências para a continuidade das obras dos retábulos 

restantes e dos púlpitos, se nota, inicialmente uma volta ao risco original que serviu 

de orientação para a fatura dos dois primeiros retábulos alguns anos antes — 

irmanar os dois Altares com os douz primeiros... na planta —, ainda que se 

acautele para uma diminuição da talha, o que significa uma mudança acentuada no 

gosto, ou seja, limpar o retábulo cada vez mais da ornamentação rococó até então 

vigente — e como provavelmente era mostrada no risco — e partir para uma 

solução mais classicisante, despojada destes elementos. ( o que significava também 

um substancial economia para a ordem). Por outro lado, decidem que o entalhador, 

observando as soluções dadas para algumas peças dos retábulos novos, a pouco 

concluídos pelo Aleijadinho, as imitassem naqueles que seriam feitos. Isto significa, 

mais uma vez, abandonar o risco original e se fixar no que estava já acabado. Mas 

tudo, diga-se, tanto o que deverá ser mantido conforme o desenho ou que será 

imitado de outra obra, deverá sempre se manter conforme o melhor gosto, como é 

exigido para o caso dos púlpitos.

Item dous púlpitos, seguindo o risco de suas sappataz e em lugar de capulaz 

serão arrematados conforme o melhor gosto..,40

40 LOPES, Francisco Antônio. História da construção da Igreja do Carmo... Op. cit., p. 143.



3.4 Hua bonita, valente e espaçosa pintura de Prespectiva

A maior parte dos contratos analisados para este tipo de encomenda, de uma 
pintura, não faz referências a um risco que o pintor devesse seguir para sua 
realização42. Traz, isso sim, apenas as condiçoes ou os apontamentos para as 
obras. Alguns bem especificados, como as condições para a pintura do teto da nave 
da Igreja da Ordem 3a do Carmo de Sabará, já citado anteriormente e outros mais 
simples, como o do também referido exemplo da Ordem Carmelita do Arraial do 
Tijuco. No entanto, todos eles sintetizam bem os elementos decorativos, figurativos

41 Assim fazem os terceiros da Ordem do Carmo da Vila de Sabará que, em 1766, determinam ao 
Mestre pedreiro Tiago Moreira para fazer o lavabo da sacristia da igreja semelhante ao que se 
acha na matriz do Caethé. Ou mais tarde, quando pedem ao entalhador Francisco Viera Servas 
para que faça o retábulo de Santo Elias na forma do risco do que se acha na mesma Capela para [ 
o retábulo da ] a Senhora Santa Thereza. PASSOS, Zoroastro Vianna. Em torno da história do 
Sabará... Op. cit., p. 29 e 37-38.
42 Em alguns poucos casos sim: como no Termo para a pintura do Forro da Capela de Nossa 
Senhora do Amparo, em 1780, ajustada com o pintor — e procurador da Irmandade — Silvestre 
de Almeida Lopes, onde se asentou fazerce pelo risco que apresentou uniformemente todos que é 
todo de branco com Hua tarja grande no meyo e nos cantos hua tarjazinha... DEL NEGRO, 
Carlos. Nova Contribuição ao Estudo da Pintura Mineira... Op. cit., p. 70. Ou ainda no contrato 
para a pintura da capela-mor da igreja da Irmandade das Mercês do Arraial do Tijuco entre os 
seus irmãos mesários e o pintor Manoel Alvares Passos, em 1794, onde se estipula pintar a sua 
capella mor do Arco para dentro na conformidade do risco que lhes foi aprezentado... Id. ibid., p. 
62. Observe-se, no entanto, que os referidos contratos não estão acompanhados de condições 
escritas, (grifo meu).
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dos artistas: a partir do momento em que se deixa de seguir os riscos e os 
apontamentos a fixação sobre uma obra já acabada e considerada boa se toma uma 
maneira segura dos clientes seguir os passos do artista na execução da encomenda 
41. Além do mais, indica o caráter de atualidade com estes irmãos, muitas vezes, 
encaravam o fazer artístico, pelo fato de estarem sempre atentos às novidades 
construtivas e ornamentais que ora surgiam em determinados pontos da capitania, 
especialmente nos grandes centros irradiadores da cultura artística.

Os exemplos tomados anteriormente dizem respeito somente àquela 
percepção para os riscos e apontamentos para as obras de talha, referentes à fatura 
de um retábulo, um púlpito, um coro, etc. Quando se adentra no caso da percepção 
para a pintura, especialmente a que recobre o teto das igrejas e capelas 
setecentistas, a questão se dimensiona de uma outra forma.



É assim que aparece redigido no Termo de ajuste e condições da Pintura da 

Capela -mor da Igreja de São José de Vila Rica, ajustado em 1779 com o pintor 

Manoel Ribeiro Rosa, onde

será obrigado o ajustante depois de pronto a andaime, de sima delle, pintar 

o teclo da mesma capellaMor, o despozorio do Senhor São doze, com sua 

tarja com seus ornatos; e no todo delia, sua prospectiva.fi'.

o tetto do corpo da Igreja [fosse] todo fixado de Arquitetura em perspectiva 

com ornatos e figuras em os lugares competentes, no meyo Santo Elias 

dando a capa a Ellizeu... .
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e arquitetônicos que deveriam nortear a pintura no momento de sua concretização. 

E que de certa forma funcionava como uma espécie de risco, já que a descrição ali 

encontrada e às vezes bem pormenorizadas transmite justamente esta impressão de 

algo desenhado ou de uma gravura.

43 TRINDADE. Cónego Raimundo. A Igreja de São José em Ouro Preto. Op. cit., p. 150.
44 DEL NEGRO, Carlos. Nova Contribuição ao estudo da pintura mineira... Op. cit.. p. 24.

o Tecto, levando hum banco de Architectura com quartellas de tres faces nos 

seos pedestaes, em os quaes se pintarião vários anjos com emblemas de 

Nossa Senhora nas maons. 2o Que no mesmo Tecto serião pintados, ou os

E também no referido exemplo do contrato entre o pintor Joaquim 

Gonçalves da Rocha e os irmãos terceiros do Carmo da Vila de Sabará, fechado em 

1818, que determinava, dentre outras condições, uma pintura para todo

Ou ainda no já mencionado Termo estabelecido entre os irmãos da Ordem 3a 

do Carmo do Arraial do Tijuco e o pintor José Soares de Araújo, onde se 

estipulava que



O professor Ataíde foi um grande pintor deste gênero de pintura47, o que 

toma seus conselhos sobre a perspectiva de elementos arquitetônicos bastantes

45 PASSOS. Zoroastro Viarma. Em Tomo da história do Sabará. A Ordem Terceira do Carmo... 
Op. cit., p. 118.
46 MENEZES. Ivo Porto. Manoel da Costa Athaíde. Op. cit., p. 97.
47 Manoel da Costa Ataíde se notabilizou como pintor nesta categoria de pintura, cuja composição 
executava com uma maestria inconfundível, como na magnífica pintura do forro da nave da Igreja 
dos terceiros franciscanos de Ouro Preto, uma das mais importantes da história da pintura 
colonial brasileira. Tamanha qualidade e competência não podia dispensar, então, o termo 
professor, que sempre é mencionado na documentação a ele referente. Aliás, em 1818, o referido 
pintor envia um Requerimento ao Rei pedindo a instalação, na cidade de Manaria, de huma Aula 
de Desenho e Architectura, onde o requerente, não tendo maiores possibilidades para saciar os 
seos proprios dezejos de ser util ao publico, e a sua Nação e ainda a todo o Mundo, na instrução, 
adiantamento, e aperfeiçoamento das sobreditas artes... O requerimento foi acompanhado de um

hua bonita, valente e espaçosa pintura de Prespectiva, organizada de corpos 

de Architectura, Ornatos, Varandas, festoins, e figurado, o que for mais 

acertado; sem que comfunda os espaços brancos que devem apareser para 

beneficio, e destinção da mesma pintura...*.
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doze Apostolos, ou doze Sanctos desta mesma Ordem Terceira da Senhora 

do Carmo. 3o Que no meio teria hum Painel da Coroação da mesma 

Senhora, e a Trindade, em hum globo de nuvens guarnecido de vários Cúros 

de Anjos, e Cherubins...*.

Nestes trechos selecionados de contratos para pintura de tetos, fica 

demonstrado esta condição onde a palavra vem reforçar esta idéia de se visualizar 

mentalmente a obra acabada a partir do que está escrito. Isto poderia ser feito de 

várias maneiras. Inicialmente, termos bem sucintos como Arquitetura em 

perspectiva com ornatos e figuras ou banco de Architetura já possibilitavam, aos 

encomendantes da época, ter uma noção bem dimensionada da composição 

estrutural da pintura requisitada. E se valiam disso para propor ao pintor as 

condições para a obra. Por outro lado, o próprio artista se sentia bastante à vontade 

para induzir o seu cliente a este tipo de pintura. Assim o faz o pintor Manoel da 

Costa Ataíde em 1827, em uma passagem já citada, onde propunha aos irmãos 

terceiros do Carmo de Vila Rica a empregar no teto de seu templo



No entanto, o seu resultado final, afora o magnífico virtuosismo plástico que 

tal pintura podia despertar — como ainda hoje desperta — era que toda essa 

composição pictórica significasse para os contemporâneos do pintor, e também 

para ele próprio, aquilo que se pode chamar de uma estética da contemplação aos 

principais mistérios da nossa religião, a que alude o mesmo Ataíde no documento

Na verdade, o encomendante ao contratar um pintor para concretizar uma 

pintura em perspectiva no forro do teto de sua igreja (seja na capela-mor ou na 

nave), sabia perfeitamente sobre a natureza deste tipo de obra e não deveria tomá-la 

— pelo menos ainda neste momento — pela sua condição real, isto é, de fingir um 

prolongamento da arquitetura tangível e sólida do templo se projetando para o céu 

representado ao meio48. Podia distinguir, e até com certa facilidade, os elementos 

que dão a forma de um banco de architectura: socos, pilastras, capitéis, arcadas e 

varandas. Elementos que certamente entravam no âmbito de sua prática, ao travar 

contato com a construção do edifício que abrigará a obra, isto é, a igreja. Um 

mesmo tipo de experiência utilizado, por exemplo, pelo autor do citado Registro 

dos factos notáveis, ao descrever o interior de algumas igrejas se referindo às 

colunnas da Ordem Corinthia, que se elevam sobre nobres pedestais a receber a 

cimalha real com seus capiteis... (ver p. 103). Tinha conhecimento, também, que o 

ordenamento destes elementos por todo o forro do teto do templo se concretizaria 

naquela bonita, valente e espaçosa pintura de prespectiva a que se referia Ataíde.

atestado, assinado por alguns componentes da Câmara de Mariana, que afirmava que Ataíde hé 
Professor das Artes de Architectura e Pintura, tendo dado bastantes provas de que não só he 
capaz de pôr em praxe o risco das Cartas Geográficas dos animais, plantas, aves e outros 
productos da Natureza, como o explicar e instruir aos que quizerem approveitar. MENEZES, Ivo 
Porto. Manoel da Costa Athaide. Op. cit., p. 107-109. O curioso é que, um ano antes, em Vila 
Rica, um outro indivíduo, Jerônimo de Souza Queiroz — de quem pouco se conhece e não há 
nenhuma referência documental indicando que tenha executado alguma pintura em um templo ou 
um outro edifício qualquer — é nomeado Professor da recém criada Aula de Desenho e Historia, 
com um ordenado anual de 200 mil reis. APM, cód. 366/SC (1814-1821), fl. 197 v.
48 A pintura em perspectiva se difundiu a partir da pintura ilusionista do Pe. Jesuíta Andrea 
Pozzo, para a abóboda da Igreja da Companhia de Santo Inácio, em Roma, em fins do século 
XVII. O próprio autor da obra, o Pe. Pozzo, publicaria depois, uma obra ( a Perspectivae 
Pictorum atque Architectorum), onde expõe o processos técnico-teórico utilizado na sua pintura. 
Deve-se frisar que esta obra teve, posterionnente, várias reedições, em locais e línguas diversas.
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respeitáveis. Uma boa perspectiva arquitetônica era aquela que pudesse exercer 

sobre o espectador todo aquele efeito ilusionista que se percebe quando 

posicionado num ponto de vista correto (fig.8). Mas há ainda uma maior 

cumplicidade por parte deste espectador, sem o qual o efeito final da pintura nunca 

iria se realizar.



j

Fig. 8. Uma boa perspectiva arquitetônica era aquela que pudesse exercer sobre o 
espectador todo aquele efeito ilusionista que se percebe quando posicionado num 
ponto de vista correto. (Pintura do forro da nave da Igreja da Ordem Terceira de São 
Francisco de Assis de Ouro Preto)

-
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Um outro efeito, entretanto, ainda vem reforçar esta condição de ilusão: o 
perceptivo. Tudo funcionará melhor tanto mais alto esteja o teto — de preferência 
abobadado — da igreja. A partir do momento em que as figuras ali pintadas perdem 
toda sua ancoragem firme, só a experiência da visão possibilitará uma maior 
compreensão do que ocorre ali. Não se trata de uma experiência qualquer, mas de 
uma visão ligada, portanto, a uma crença no além, no mundo dos seres espirituais.
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citado49. E estes mistérios se situavam para além do mundo terreno; lá para onde as 
colunas e arcadas que fingem continuar a arquitetura real do templo guiam os olhos 
do espectador, ou seja, para aquele espaço organizado com a função de (fazer) 
refletir a Glória de Deus. E o modelo era bem simples: pintar um pedaço do céu, 
povoá-lo de figuras angelicais, reservando o fundo para as figuras sacras (de Cristo 
e Nossa Senhora, por exemplo), para onde o pintor destina a maior beleza, 
contemplada na luz intensa, nas cores vivas e na melhor proporção e realce das 
figuras50. Uma regra fácil de ser seguida, mas que cuja pintura obviamente 
resultaria melhor nas mãos de pintor mais habilidoso.

Mas aqui é importante ressaltar que o trabalho manual e habilidoso do pintor 
em compor todo este universo celestial, só se completará com a participação 
psicológica de seu público; em especial aquele mais imediato, que referendará, em 
última instância, a sua criação. Neste ponto, espera-se do espectador, além da 
expectativa que esse tipo de ilusão possa estimular, que ele acredite no mundo 
extraterreno ali representado, povoado de anjos, santos, nossas senhoras e cristos, 
etc. Dizendo de outro modo, a ilusão será mais real, ou tenderá a se aproximar mais 
do real, na medida em que cada fiel esteja apto a se convencer — e comover — da 
realidade imposta pela trapaça ilusionista que a pintura sugere51.

49 que per si so nada deleita avista, nem puxa a attenção, e comtemplação dos fieis a principais 
mistérios de nossa Religião [do que um forro pintado com] hua bonita, valente e espaçosa pintura 
em Prespectiva. MENEZES, Ivo Porto. Manoel da Costa... Op. cit., p. 97.
50 Neste ponto, este tipo de composição faz ecos aos conselhos dado por Francisco de Holanda, 
ainda no século XVI, em um dos capítulos de seu Tratado sobre a Pintura, subintitulado Que 
Sciencias convém ao pintor, quando diz, e assi mesmo mais se erguendo do chão deve de 
entender não pouca parte de astrologia e dos movimentos e circolos da sphera celestial, 
conhencendo a imensidade dos ceos, e quantos são (...). E alguma vez lhe cumprirá em toda a 
vida passar adiante acima do decimo e impirio ceo, e com Dyonisio Ariopagita contemplar em 
casto spírito os nove coros dos angélicos spritos e enteligencias té chegar ali onde ardendo stão 
os serafins ante a primeira fonte e causa da pintura divina, que é o summo Deos, porque sem elle 
té esta altura chegar, nunca poderá chegar té esta Alteza nem será perfeito pintor d'alguma obra 
celestial. HOLANDA. Francisco de . Da pintura antiga. Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da 
Moeda. 1983, p. 67.
51 Sobre as condições de ilusão em uma pintura ver: AUMONT. Jaques. A imagem. Campinas. 
Papirus, 1993. Ver especialmente o capítulo II, parte 2.
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Isto significa, então, apelar para o olhar moral e espiritual, apto a interpretar os 
sinais gráficos pintados em termos de elementos espirituais e morais, e não 
puramente e somente em aparatos técnicos e estéticos — na verdade, o caráter 
distante da obra impede que o olhar determine índices de superfície (o suporte de 
madeira) que revelem tratar-se de uma pintura .

52 É como fica determinado em uma das condições estipuladas no Ajuste envolvendo os mesários 
da Ordem 3a de São Francisco de Assis de Vila Rica e o pintor João Baptista de Figueiredo, 
contratado para realizar a pintura da capela-mor, e que especificava que a pintura dos painéis será 
a eleyção do pintor e da Ordem. TRINDADE, Cónego Raimundo. São Francisco de Assis de 
Ouro Preto... Op. cit., p. 392. Já a Irmandade de São José de Vila Rica é categórica ao impor, em 
uma das condições para a pintura de sua capela-mor. que as ilhargas do Presbitério levarão seus 
painéis a eleição dos officiaes da Irmandade. TRINDADE, Cónego Raimundo. A Igreja de São 
José... Op. cit., p. 151.

A maioria das cenas ali representadas, ilustrando uma temática que se 
aproximava bem aos interesses iconográficos da agremiação solicitante, refletiam 
uma seleção de forma a se constituir em uma composição que possibilitasse um 
tratamento ascensional das figuras. Ou seja, buscava-se aquelas passagens bíblicas 
(ou extra-bíblicas) em que os personagens são flagrados em uma ação que conduzia 
a este tipo de movimento: Cristo ascendendo ao céu após sua ressurreição ( a 
Ascensão), Nossa Senhora subindo aos céus após sua morte transitória na Terra (a 
Assunção), sendo recebida pela Santíssima Trindade, o profeta Elias sendo

Uma outra questão que se coloca neste ponto, e de nenhum modo deve ser 
tomada de menor importância, é a eleição do tema a ser representado neste espaço 
central da pintura em perspectiva, destinado a refletir a Glória de Deus. Local 
privilegiado tanto para encomendante bem como para o pintor. Para este se 
constitui em um campo ideal para exibir todo o seu potencial como fabricante de 
ilusão; para aquele, lugar onde se pode utilizar a imagem pintada como condição de 
sua imposição ou até mesmo de sinal de status, onde a escolha e o seu gosto por 
un/dado tema, neste caso, se toma um pretexto para demonstração de poder na 

representação de uma cena que melhor indique a importância de sua agremiação. É 
neste sentido, que os irmãos de uma determinada confraria podiam exigir a pintura 
de anjos com emblemas de Nossa Senhora nas maons, dos doze Apostolos, de 
Santo Elias dando a capa a Ellizeu, do despozorio do Senhor São Joze ou ainda da 
coroação de Nossa Senhora e a Trindade-, podiam até permitir que o artista 
ajudasse a eleger o tema, juntamente com eles52, mas nunca deixavam somente a 
cargo daquele esta significante tarefa.



Entretanto, deixando um pouco de lado esse implemento dogmático que se 
incorpora às pinturas, e passando a analisar o aspecto composicional de sua 
realização, é interessante destacar a maneira encontrada pelos pintores ao darem

53 Relacionou-se pinturas de igrejas localizadas nas regiões destacadas neste estudo, tanto aquelas 
situadas nas principais vilas como algumas distribuídas por localidades mais rurais. Para melhor 
esclarecimento ver quadro anexo ao final.
54 A ocorrência dos temas foi a seguinte: Nossa Senhora coroada entre nuvens e anjos (com o 
menino ou sem) - 15; Nossa Senhora acompanhada de um ou mais santos - 10; Nossa Senhora 
coroada e a Santíssima Trindade - 5; Nossa Senhora em alguma cena de Milagre - 2 . Outras: 
Cristo (descendente da cruz, ressurreição e ascensão) - 5; Santos - 5; Santíssima Trindade - 4.
55 SEBASTIÁN, Santiago. Contrarreforma y Barroco. Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 195 e 
segs.
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arrebatado por uma carruagem de fogo, etc. Cenas, portanto, que permitiam à 
imaginação do pintor criar um cenário etéreo, com nuvens, hierarquias celestiais, 
raios e outros símbolos, que atraiam a vista do fiel para os mistérios e dogmas 
essenciais da religião católica.

Neste aspecto, e para se dar um perfil mais ilustrativo desta situação, pode-se 
dizer que de um total de 46 pinturas de perspectiva — as mais representativas, 
neste caso33 —, distribuídas por forros de nave e de capela-mor de 38 templos 
mineiros, 32 delas se relacionam a temas ligados à representação de Nossa Senhora, 
em suas diversas devoções, ora cercada por um exército de anjos e querubins, ora 
sendo acolhida e coroada pela Santíssima Trindade, ora acompanhada de um santo 
— especialmente nas cenas de entrega do rosário a Domingos de Gusmão e do 
escapulário a Simão Stock, comuns nas igrejas de Nossa Senhora do Rosário e dos 
terceiros do Carmo, respectivamente —, ou ainda em alguma cena que invoca 
algum milagre promovido pela virgem54. A temática alusiva à Nossa Senhora, pois, 
se prestou bastante a este tipo de tratamento ascensional. Mas, por outro lado, sua 
fixação por parte do encomendante, não tem nada de extraordinário. Deve-se 
salientar o empreendimento que buscou a Igreja, especialmente após o Concílio de 
Trento, em reforçar e divulgar com maior amplitude e cuidado as cenas 
relacionadas a vida de Maria, especificamente aquelas que se relacionavam com 
alguns dogmas polêmicos — e posto em dúvida pelos protestantes — como a 
imaculada concepção da virgem, a concepção virginal de Cristo, a transição de 
Nossa Senhora, etc55. A importância dada a estes aspectos nas pinturas relacionadas 
é tão grande, que 20 das 32 representando Nossa Senhora, se situam no forro da 
capela-mor, local mais privilegiado do templo, onde se encontra o altar- mor e onde 
é realizado o sacrifício da missa.



Este tipo de estudo não seria o local mais adequado para uma abordagem 
mais detalhada sobre os problemas técnicos encontrados na transposição da gravura 
para a pintura: de um material de dimensões menores, expressado em linhas e em 
preto e branco, para uma obra de execução monumental, baseada em massas 
coloridas. Sabe-se, neste caso, que as dificuldades serão muitas: inicialmente, deve- 
se observar na estampa escolhida elementos como a harmonia geral da composição, 
as atitudes das figuras, os contornos, o jogo de luzes e a graduação das sombras, a 
força dominante dos arredores e a organização de vários outros aderentes (árvores, 
arquitetura, etc.), sendo que a eliminação de qualquer um deles poderia acarretar na 
perda da perfeição do todo. Mas era um risco que havia de se correr, já que o 
tratamento do tema, na maioria das vezes, tinha que se adequar ao tamanho do 
espaço disponível para a pintura; e isto significava um arranjo que quase sempre 
envolvia a redução do número das figuras e dos aderentes, inversão — mais raro 
— da cena, e outros artifícios de menor importância — sem falar na introdução das 
cores —, o que condena cada pintura a uma solução única, cabendo à habilidade do 
artista, então, encontrar a saída satisfatória. Em função disto, dois pintores, por 
exemplo, ao se valerem de um mesmo modelo poderiam executar uma obra bem 
diversa, em qualidade e beleza. Mas um ponto deve-se deixar claro: copiar não 
significa, de modo algum, uma desqualificação do trabalho do artífice. Não se pode
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vida a estes temas. Se pode notar, sem muito esforço mental, que muitas destas 
obras picturais, quando comparadas umas às outras, tiveram por base de execução 
um repertório de modelos, em certo modo, bem limitado. Isto é, foram pintadas 
tomando por modelo a uma mesma imagem impressa56, cuja composição foi sendo 
“copiada” pelo pintor local, ora subtraindo elementos, ora invertendo a ordem das 
figuras ou separando em quadros distintos, como condição de se adaptar ao tipo de 
forro onde seria executada, mas procurando manter-se fiel ao tema exigido57.

56 Imagem impressa pode se referir tanto a uma estampa, tomada como um documento 
iconográfico que resulta de uma impressão, como a uma gravura, entendida como uma estampa 
que resulta de um processo manual de preparo da matriz e impressão (em metal, em madeira, em 
pedra, etc.). Ver a este respeito: BERSIER, Jean E. La gravure. Paris, Éditions Berger-Levrault, 
1963, p. 15-21; GARCIA, Maria da Graça. Notas para a identificação da gravura no âmbito da 
catalogação. In. Revista da Biblioteca Nacional. Lisboa, S. 2, 5 (2), 1990, p. 161-183.

57 Sobre a influência de gravuras européias na pintura colonial mineira e brasileira ver os 
trabalhos de ALVES. Célio Macedo. A influência de Dilrer na Matriz de Sabará. Comunicação 
apresentada no V Encontro de Pesquisadores do Barroco Mineiro, Sabará. 1991 (dat.); LEVY, 
Hannah. Modelos europeus na pintura colonial. In. Revista do SPHAN (8). Rio de Janeiro, MEC, 
1944, p. 7-66; SILVA. Áurea Pereira da. Notas sobre a influência da gravura flamenga na 
pintura colonial do Rio de Janeiro. In. Revista Barroco (10). Belo Horizonte. UFMG, 1978/79, 
p. 53-59.
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pensar que este, ao ir buscar auxílio na imagem impressa, estava executando uma 
tosca e vulgar imitação. Mesmo porque, na maioria das vezes, haverá uma atitude 
de liberdade e de ação frente ao modelo imposto, onde a pressão por parte do 
cliente se transformará em opções diferenciadas de comunicação58.

imagem impressa
tradição/correção, desempenhará na arte mineira um papel fundamental. Diga-se 
que, enquanto uma obra arte autónoma — grandes artistas passaram a se dedicar 
exclusivamente a este tipo de atividade, executando desenhos a partir de obras 
consagradas para serem reduzidos a gravados —, a gravura se mostrou como um 
modo único de fruição e consumo. A sua apresentação, em preto e branco e de 
dimensões bem reduzidas, que se pode inserir em livro, é bem mais semelhante 
àquela de uma página escrita; a técnica na qual a imagem é obtida é mais afim 
àquela da impressão tipográfica do que à pintura; às vezes, vem acompanhada de

58 GUTIÉRREZ. Ramón. Pintura, Escultura y Artes útiles. Op. cit., p. 77.
59 ARGAN, Giulio. II valore crítico delia “stampa di traduzione In. Immagine e persuasione: 
saggi sul barocco. Milano, Feltrinelle, 1986. p. 6.
60 GOMBRICH. Emest H. Arte e ilusão. São Paulo. Martins Fontes, 1986. Esta idéia é trabalhada 
pelo autor durante todo seu livro.

Um outro fator ainda inflexibilizava a atuação do artista, e mesmo do 
encomendante, diante das opções icónicas oferecidas como modelo. Mesmo para 
ambientes fora do domínio colonial, a utilização de estampas como este tipo de 
fonte foi muito frequente nos programas iconográficos difundidos. A cultura 
artística europeia, por exemplo, desde o século XVI, foi em sua grande maioria 
desenvolvida através da reprodução da obra de arte — geralmente aquela criada 
pelo grande mestre — via gravura em metal, a mais utilizada. E, em se tratando de 
motivos religiosos, a Igreja foi a grande promotora desse potente meio de 
comunicação; através da reprodução de estampas das obras de cunho religioso, ela 
pode animar a formação e a difusão de uma iconografia sacra específica, que 
forneceu a todo fiel os mesmos objetos e os mesmos símbolos para uma devoção de 
massa59. No entanto, a utilização adequada destes símbolos e objetos nas diversas 
partes do mundo católico, inclusive nas colónias, pode ter se dado através da 
mediação do binómio tradição/correção, proposto por Emest Gombrich60, onde o 
artista trabalhava dentro de uma dada tradição, no caso da iconografia religiosa, 
mas que precisava fazer as correções necessárias que iam sendo processadas de 
acordo com a capacidade de compreensão de seu público.
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um escrito à margem, ou inserida, como ilustração, em algum livro. A sua 
utilização, neste caso, deverá ser notada mais à nível do individual, e aí, não se 
reduz a nenhuma possibilidade de contemplação e de admiração, como em uma 
obra monumental. Sua leitura se dará, então, como a de um texto, lido e relido, 
ficando cada indivíduo sujeito a encará-la de uma maneira singular e íntima61.

O papel exercido por estas estampas, principalmente quando aliadas a algum 
texto, foi, em última instância, de modificar profundamente a relação entre a escrita 
e a imagem, favorecendo a passagem de um a outro nível de entendimento, 
promovendo uma primeira entrada dentro da cultura escrita mesmo àqueles que não 
estavam verdadeiramente alfabetizados64. Para o caso da Capitania de Minas

61 ARGAN. Giulio. Op. cit., p. 7; CHARTIER, Roger. Du rituel au for privé: les chartes de 
mariage lyonnaises au XVI 1F siècle. (especialmente a parte: Images peintes, images imprimées. 
p. 231-232). In. CHARTIER, Roger (dir.). Les usages de 1’imprimé (Xve- XI.X siècle). Paris, 
Fayard. 1987.
62 Os Missais Romanos tiveram uma penetração muito grande no setecentos mineiro, sendo que. 
ainda hoje, pode-se encontrar vários deles na sacristia de diversas igrejas. Aliás, em meados do 
século XVIII, um livreiro instalado em Vila Rica, o Capitão Manoel Ribeiro dos Santos, mandava 
vir de Portugal, atendendo pedidos de seus clientes, missais de Antuérpia e a escritura sagrada 
com estampas. DINIZ, Sílvio Gabriel. Um livreiro em Vila Rica no meado do século XVIII. In. 
Revista Kriterion. Belo Horizonte, Faculdade de Filosofia/UMG. 47:48, Jan.-jun., 1959, p. 180- 
198. Geralmente, o ciclo iconográftco estampado em um missal, segue uma sequência comum a 
todos eles, que é a seguinte: Anunciação, Nascimento, Visitação e Adoração dos três Reis Magos 
(Epifania), Ultima Ceia. Crucificação, Ressurreição, Ascensão de Cristo, Pentecostes, Assunção de 
Nossa Senhora e Todos os Santos.
63 Mesmo um ou outro artista podia possuir algumas dessas estampas: é o caso do pintor João 
Nepomuceno Correia e Castro que declara em seu testamento que todas as estampas... riscos e 
debuxos os deixo a Francisco e Bemardinho de Senna meos aprendizes. Citado em LEVY, 
Hannah. Op. cit., p. 47-48; mesmo no inventário dos bens deixados pelo pintor Manoel da Costa 
Ataíde se encontra arrolado hum livro da Biblia estampado... MENEZES, Ivo Porto. Manoel da 
Costa Athaíde. Op. cit.. p. 140.
64 CHARTIER, Roger. Op. cit., p. 231.

É a partir destas circunstâncias que se deve entender a presença cotidiana 
dessas imagens impressas nas Minas Gerais do século XVIII/XIX, auxiliando os 
encomendantes na eleição do tema, na conformação do esquema iconográftco para 
a decoração do templo e mesmo para se orientar e controlar o artista no momento 
da execução. A sua circulação pelo território foi muito comum, seja em bíblias e 
missais62 (figs. 9 e 10), seja em gravuras avulsas, ilustrando a vida de algum santo 
— os chamados registos — que, em muitos casos, decoravam a sacristia de alguma 
igreja. O baixo custo destes objetos, sem dúvida, facilitou a sua aquisição por parte 
dos devotos; mesmo aqueles mais pobres podiam possuir uma gravurinha de seu 
santo devoto, que ficava situada em algum lugar secreto de sua moradia, tomando- 
se, então, um material mais próximo, mais familiar63.



Figs. 9 e 10. De uma estampa de missal setecentista, representando a Ressurreição 
de Cristo (em cima), os irmãos mesários responsáveis pela decoração da Matriz de 
São José da Lagoa (hoje Nova Era), irão se inspirar para determinar a pintura do 
forro da capela-mor de sua igreja (em baixo).



3.5 A cor local
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Gerais, isto significava, em termos de proporção, incluir uma grande parcela da 
população.

Um dos principais problemas que o pintor devia suprir ao aproveitar uma 
estampa para compor a sua pintura era o colorido. Como já se ressaltou antes, as 
gravuras, em preto e branco, são, geralmente, a redução de uma famosa e colorida 
pintura; portanto, a operação que o artista colonial tinha que fazer consistia, ao 
inverso da anterior, em compor um quadro novo a partir daquilo proposto pelo 
modelo copiado, lançando mão de um colorido, em nada, talvez, parecido com o 
original em que se baseou a gravura — e que provavelmente o artista local nunca 
tenha visto. Isto é, inventar um colorido em circunstâncias bem diferentes e para 
um público também diferente, que era aquele colonial. Não se pode avaliar com 
certeza qual a reação do espectador, em especial dos encomendantes, em relação às 
cores; que tipo de colorido gostariam de ver estampado nas pinturas de seus

Neste sentido, a pintura dos forros procurará, de certa forma, incorporar 
estas características perceptivas das figuras impressas, que já estavam tão 
familiarizadas aos devotos (figs.l 1 e 12). A propriedade de se ler e se ver, a um só 
tempo, foi bastante importante no momento de se transpor para os forros — e 
também para as paredes laterais — o modelo proposto. Assim fazendo, os irmãos 
mesários tinham a condição de orientar melhor a sua encomenda, não só dentro das 
condições técnicas e estruturais que a pintura exigia, como também procuravam 
conservar da gravura aqueles elementos de fruição que possibilitavam o seu 
deciframento, a um público iniciado ou não, nos preceitos da religião; aos artistas, 
por outro lado, permitia mover-se através de fórmulas já cristalizadas nas 
composições impressas, cuja repetição em termos estruturais mais amplos, 
conciliando a originalidade e o respeito à religião, outorgava o seu sucesso perante 
os clientes habituais.



zé

Figs. 11 e 12. A fruição de uma pintura (em cima) se dará, na maiona das vezes, no 
mesmo nível que a de uma figura impressa (em baixo).



Mariana e o pintor Manoel da Costa Ataíde, já relatado em detalhes anteriormente, 

onde este aparece acusado (ou caluniado) de ter usado uma argila amarela (oca) ao 

invés de jalde amarelo e que a obra era de hum conto, e tresentos mil reis, que não 

era de dous vinteins, para encher a talha de oca, em lugar de algumas paragens 

que era oiro, e que ... fasia isso por ser obra de negro61 . Daí esta não hesitação 

dos mesários em exigir tintas mais preciosas e caras, mandadas vir de fora da 

Capitania — geralmente do Rio de Janeiro, como é mais comum encontrar referido 

nos documentos. Certamente, o efeito produzido por uma boa tinta cativava mais o 

olhar do público mineiro do que aquele que podia ou não oferecer as cores mais 

económicas, extraídas da região68.
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templos. Pode-se até conjecturar que este seja um aspecto mais relevante para o 

artista do que propriamente para indivíduos alheios ao metier do pintor.

O colorido das cenas ficava, então, de inteira responsabilidade do pintor. 

Obviamente, podia haver algum código de cores que este se valia para dar cor à 

suas figuras e facilitar, assim, a leitura do fiel. Pode-se conjecturar que o uso de

Mas ao encomendante, obviamente, ficava reservado o direito de exigir que o 

pintor realizasse a pintura usando tintas das mais finas e melhores que ouverem no 

Pais, como deixavam bem claro os irmãos terceiros franciscanos de Vila Rica65, 

pois sabiam que isto garantiria para obra uma melhor viveza das cores66. O uso de 

pigmentos que não compreendessem este pré-requesito podia, além de 

comprometer tecnicamente o resultado final do trabalho, criar atritos sérios entre o 

artista e o seu cliente. Foi o caso ocorrido entre os irmãos mesários do Rosário de

65 TRINDADE, Cónego Raimundo. São Francisco ... Op. cit., p. 393. Também os irmãos 
mesários do Rosário de Mariana referem-se a finas tintas no contrato estabelecido com o pintor 
Manoel da Costa Ataide. MENEZES. Ivo Porto. Manoel da... Op. cit., p. 116.
66 PASSOS. Zoroastro Vianna. Op. cit.. p. 118.
67 MENEZES, Ivo Porto. Manoel da... Op. cit.. p. 127.
68 Na região das Minas podia até se encontrar algumas tintas, como relata José Joaquim da Rocha 
em sua Descrição Geográfica, topográfica, histórica e política da Capitania de Minas Gerais, 
escrito em 1781: São com muita abundância o anil, o sangue-de-drago, que se tira por incisão de 
uma árvore do mesmo nome, cortando-a; do golpe sai um tal licor tão encarnado, que deixa a 
perder de vista o carmim, e em lugar deste se usa muitas vezes da dita tinta. Há uma raiz 
chamada açafroa, e com ela se pinta de amarelo não só algumas roupas, mas ainda se usa delas 
nas pinturas e faz a mesma obra que se costuma fazer com o róm [rom de pedra]. Das folhas de 
uma árvore chamada maracujá se faz excelente tinta verde, juntando-se-lhe parte de goma 
arábica, e dela se usa para toda qualidade de pintura. Tem cochonilha, e há pouco tempo que se 
veio no conhecimento delia, pelas insunuações dos que a viram nas índias da Espanha. Do pau- 
brasil se faz a tinta encarnada. Do jaborandi, amarela; da braúna, a tinta preta e do cambexe, a 
roxa. ROCHA, José Joaquim. Geografia histórica da Capitania de Minas Gerais. Belo 
Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1995, p. 167.E não 
se trata de um relato de um indivíduo qualquer, mas de um desenhista e cartógrafo, que se valia 
das tintas para executar os seus trabalhos.



A solução do problema de aplicação do colorido não passará muito por 
este aspecto — em alguns casos se pode até perceber o uso desse simbolismo para

No entanto, não se deve querer fixar uma regra geral. Cada época e cada 
comunidade têm criado um código específico de cores, tomadas isoladamente ou 
associadas a outras, que na maior parte das vezes deriva de motivos bastante 
circunstanciais. Neste sentido, é possível ter uma pintura de um templo criada a 
partir de um código teológico ou a decoração de uma sala de uma residência da 
Renascença Italiana baseada em um código astrológico, etc69 . Mas, pelo caráter 
bastante impreciso desses simbolismos ligados às cores, não se pode tomá-los como 
denominador comum para avaliar a paleta do pintor e a intencionalidade de seu uso. 
Deste modo, fica difícil achar que um Ataíde, um João Nepomuceno, um Manoel 
Victor de Jesus ou um Joaquim da Rocha, para ficar só naqueles pintores citados 
no trabalho, tenham se valido de algum código secreto de cores, para realizar as 
suas respectivas pinturas. E mesmo que porventura tenham lançado mão disto em 
uma ou outra ocasião, não vale muito a pena ser mencionado.

69 Mesmo no período barroco foi muito comum a difusão destes tipos de códigos. Um exemplo 
disto eram as chamadas taboadas de cores que deveriam pautar o emprego de uma determinada 
tonalidade, de acordo com aquilo que se desejava exprimir, assim, segundo uma destas taboadas 
citada por Natália Alves, o amarelo dourado simboliza o desespero-, o azul celeste a fé ; o azul 
claro, suspeitas e o azul escuro, ciúmes; o branco, castidade; o carmesin, alegria; a cor de ouro, 
soberba; o prateado, castidade forçada; o preto, tristeza; o roxo, amor, o verde, esperança; o 
vermelho, guerra, e assim por diante... In. A arte da talha no Porto na época barroca. Op. cit., p. 
224-225.
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uma dada cor aplicada a um personagem biblico remete mais a um signo de 
referência especial do que a um simples prazer aos olhos. Desse modo, fazia muita 
diferença em se ter uma figura pintada de vermelho ou de azul. Na verdade, o 
artista tinha a seu favor toda uma longa tradição, desenvolvida e difundida dentro 
do domínio da igreja católica, seja por pintores e/ou teólogos, onde se procurou 
fixar cores para representar um determinado personagem, ora simbolizando sua 
santidade, ora sua dignidade ou ora a sua função eclesiástica. Como exemplos se 
pode assinalar o uso do vermelho para as vestes de um cardeal, do branco para 
simbolizar a pureza e a castidade na túnica de Nossa Senhora, do azul, a cor do 
céu, para representar a fé e com o qual se tinge o manto da mesma Nossa Senhora, 
do vermelho e do verde para se representar São João Evangelista, do ouro e do 
amarelo que simbolizam o sol e a luz, portanto, o próprio Cristo, e por aí em 
diante.



Inicialmente, pode-se tomar o pintor italiano Leon Battista Alberti, onde no 

seu De Pictura, escrito no século XV, no livro primeiro, encontra-se uma pequena 

passagem aconselhando o pintor de como se deve aplicar as cores em uma pintura, 

combinando-as e contrastando-as de uma forma bem harmoniosa e agradável aos 

olhos do espectador:

Já três séculos depois, em 1723, um outro tratadista e também pintor, o 

espanhol António Palomino, faz publicar o seu El museo pictorico ó Escala 

Optica, em cujo Libro sexto dá algumas digas para se colorir uma pintura baseada

Gostaria que na pintura todos os gêneros de cores e cada uma de suas 

espécies fossem vistas para deleite e graça do espectador. Haverá graça 

quando uma cor for bem diferente da outra, sua vizinha. Se se pintar Diana 

guiando seu coro de ninfas, que uma tenha roupa verde, outra branca; esta, 

roupa rosada; aquela, amarela; todas com cores diferentes, de tal forma 

que as cores claras estejam sempre ao lado de outras diferentes cores 

escuras. Com o contraste das cores a beleza será mais clara e leve. Existe 

uma certa amizade entre as cores a tal ponto que uma ao lado da outra lhe 

dá graça e dignidade. A cor rosa ao lado do verde e do azul celeste dá 

honra e vida. A cor branca não apenas ao lado do cinzento e do amarelo, 

mas colocada junto de quase todas confere alegria. As cores escuras ficam 

entre as claras, não sem alguma dignidade, e as claras se envolvem bem 

entre as escuras. Assim, pois, o pintor irá dispor suas cores™.
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se representar um personagem, como o azul e branco nas vestes de Nossa Senhora. 

Mas o pintor vai encontrá-la sobretudo na própria prática de seu metier, embasada 

por uma forte tradição teórica e tratadística, passadas de geração a geração, ainda 

que de forma oral. Se se tomar três tratados de pinturas, publicados em épocas e 

por autores diferentes, pode-se inferir que algumas das recomendações ali 

contidas, indicando formulas para se colorir figuras, paisagens, árvores e 

arquiteturas — e mesmo receitas para fazer e misturar tintas —, serão seguidas 

bem de perto pelos pintores do setecentos mineiro, ainda que estes não tenham tido 

em mãos a maior parte destes tratados.

70 ALBERTI, Leon Battista. Da pintura. Op. cit., p. 124-125.



No segundo caso aconselha que

No entanto, o mais interesante dos tratados aqui relacionados é o do 

português Felipe Nunes (nome de batismo do dominicano Frei Felipe das Chagas), 

A Arte da Pintura, publicado em 1615, na cidade de Lisboa. Em seu livro, o autor

" Declinar do claro para o escuro.
1 PALOMINO, Antonio. El museo pictorico ó Escala Optica. Practica de Pintura. Buenos Aires, 

Editorial Poseidon, 1944, T. II, p. 97-98.

En quanto á el colorido, que es el mayor empeno, habrá de observar, si es 

figura sola, echarle toda a ley de la hermosura de colorido, y de colores, 

que pudiere admitir la naturaleza del sugeto . . .Pero si este fuere adusto, y 

penitente, como un San Francisco de Asis, un San Antonio Abad, ú otro 

Santo Anacoreta, será su mayor perfeccion y hermosura lo que mas 

expresare la austeridad y penitencia de aquel sugeto, y la propiedad en 

color, y forma de su hábito.
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em uma estampa, observando se se trata de uma cena composta apenas por uma 

figura ou por um assunto historiado. Para o primeiro caso recomenda que

despues de aplicar al héroe principal la superior eminencia que pueda tener, 

como se ha dicho, se ha de atender en las figuras que le acompanan á que 

ninguma le predomine; esto es, que no sobresalga mas que él, ni tanto; y 

que á este respecto sean todas mas rebaxadas , variando de tintas en las 

carnes: atendiendo no solo á diferencia del sexô, y la edad, donde la misma 

naturaleza nos lo enseha; sino aun en los que son de una misma edady sexô, 

buscando siempre en la variedad la belleza, aplicando á una figura el 

colorido mas claro, y azulado; á otra mas roxo; á otra algo pálido, y á otra 

algo trigueho: y á este mismo respecto en los varones de todas edades, 

segun los coloridos... Y en los adherentes, y campos guardar aquella 

templanza, que no descomponga la buena organizacion de la historia, y la 

graduacion, y contraposicion de claro y obscuro1'.



escura.

Nos ceos será o Orizonte de Masicote, & branco, ou com Sinopera & branco 

bem claro, logo azul claro tudo banhado como que naçe do Orizonte, logo 

outro azul mais escuro, que naça um do outro. E as nuves serão de branco, 

& cõ purpura escurecidas. Isto he o mais comu agora fica ao alvedrio do 

Pintor pintar as nuves, & tudo o mais com o melhor lhe parecer...

O terceiro monte será de azul & branco realçado cõ algum verde bem claro, 

escurecido cõ purpura clara, as arvores serão de azul & branco muito 

claras, & assi hão de ser as cazas bem realçadas com branco.
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enumera regras interessantes e úteis para todos aqueles que pretendam ingressar na 

arte da pintura, nas áreas de Desenho e Debuxo, Composição, Invenção, 

Expressão, Claro-escuro, Colorido, dentre outras especialidades. Mas é a parte 

sobre o colorido que mais interessa aqui; ali, se encontra algumas lições ensinando 

a maneira pela a qual o pintor deverá compor um painel e como deverá colorir as 

suas figuras. O que se deve notar em suas recomendações é forma pela qual se vão 

misturando as cores para se conseguir o efeito desejado. Para o caso do painel, 

ensina ele:

O segundo monte será de verde claro escurecido cõ verde mais escuro, ou 

com purpura, que he a Sinopera misturada com azul, & branco. As arvores 

do segundo monte serão azuis, os realços verde claro. As cazas de purpura 

clara escurecidas cõ outra mais escura. As janelas & portas de purpura bem

Primeiramente depois de coloridas as figuras que ouverem de estar no 

paynel se começarão os pertos, & logo os longes, & logo o Orizonte, & os 

ceos. Nesta forma, O primeiro monte, que são os pertos se custumão a fazer 

com branco & ocre, escurecidos com roxo, ou sombra de cintra, os fortes 

mais escurecidos com sombra de osso, os altos se podem realçar com 

Masiquote misturado com branco aonde dá a luz. As cidades encarnadas 

realçadas com branco aonde da a luz; escurecidas com preto, ou pardo, & 

roxo misturado tudo.



Alguns exemplos ilustrarão melhor como estas recomendações para se bem 

pintar podiam estar presentes nas pinturas do período colonial, ainda que seus 

produtores nunca tenham lido ou se instruído a partir de qualquer um dos tratados 

acima mencionados73. O primeiro deles trata-se das pinturas executadas no forro da 

Matriz de Santo Antônio da então Vila de São José Del Rei (hoje Tiradentes), em 

fins do século XVIII (1779-1786), pelo pintor mulato Manoel Victor de Jesus74. À 

Irmandade do Santíssimo Sacramento — naquele período, fabriqueira da matriz —

As roupas vermelhas, branco & Sinopera escuricidas com Sinopera tal, os 

mais escuros com Sinopera, & sombra de osso tudo misturado. As roupas 

azuis com Cinzas & branco os claros & escurecidos com azul, & os mais 

escuros com purpura tal. As roupas amarelas, os claros com Masicote & 

branco escurecidos com Rosado, & os mais escuros com Lacra tal... E este 

modo de colorir serve também para todo modo de pintura12.
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A seguir expõe o modo de se colorir uma figura:

A ordem que se guarda ordinariamente he esta. As encarnações, branco com 

hua ponta de Vermelhão, & outra de lacra, as sombras à mesma encarnaçaõ 

cõ qual quer das sombras que já ficão ditas em seu lugar, & aonde ouver de 

ser escuro a mesma sombra serve ao alvedrio do pintor. As encarnações 

robustas Zarquaõ & brãco, ou roxo & branco, as sombras todas saõ huas. 

Os cabellos Machim <£ branco escurecidos cõ sombra de osso & Sinopera, 

realçados com a mesma encarnação, ou também pretos & realçados cõ a 

mesma encarnação, ou de sombra ou de Ocre escuro, conforme à figura que 

se pintar, porque os cabellos huns saõ mais dourados outros menos, outros 

pardos, & c.

72 NUNES, Felipe. Arte da pintura. Svmetria, e perspectiva. Porto. Editorial Paisagem, 1982, p. 
110a 112.
73 Pelo menos não se tem notícia de nenhum tratado de Pintura que tenha pertencido a algum 
pintor do período colonial mineiro. No inventário de Manoel da Costa Ataíde há referência a um 
livro dito Segredo das Artes, que parece ser mais uma espécie de receituário com fórmulas e 
receitas para o fabrico de tintas — como também dicas para se fazer remédios caseiros e curar dor 
de dentes, etc — do que propriamente um tratado de pintura. In. MENEZES, Ivo Porto. Manoel 
da... Op. cit., p. 140.
74 Consultar a este respeito SANTOS FILHO. Olinto Rodrigues. Manoel Victor de Jesus... Op. 
cit., p. 231-242.



Mas, o que importa é ver como o pintor distribuiu estas tintas nas cenas 

pintadas e como, seguindo de certa forma uma tradição de colorir paisagens e 

figuras propostas pelos tratados de pintura, usou bem a possibilidade de contrastes 

e de declinação das cores, para obter uma paleta rica em tons desejáveis aos olhos 

do seu público mais imediato — os encomendantes —, em primeiro momento, e do 

espectador em geral.

À regra, pode-se dizer que a paleta utilizada por Manoel Victor de Jesus 

baseou-se em cinco tons básicos, que os nove tipos de pigmentos adquiridos 

possibilitavam obter:

•VERMELHO - sinopla 
vermelhão 
zarcão

75 APSA/T-Livro de recibos da Irmandade do Santíssimo Sacramento, fls. 20v e 22v. Alvaiade - 
cor branca obtida a partir do carbonato de chumbo; azarcão - zarcão ou mínio, cor alaranjada, 
também chamada de vermelho de satumo ou de Paris; fezes de oiro - ou litargírio. pigmento 
amarelo ou amarelo-avermelhado, único secante empregado antigamente, mas que também era 
usado na paleta do pintor; pozes de sapato - pigmento negro, de marfim ou como queimado e 
reduzido a pó; cinzas azuis - cor azul clara, obtida do carbonato de cobre; vermelhão - ou cinábrio, 
sulfeto de mercúrio, cor escarlate muita bonita; anil - azul mais escuro, extraído do índigofera 
tinctoria; sinopla - cor de rosa, terra vermelha natural; jalde amarelo - ou ouro-pimento, cor 
amarelo ouro; sombra de colonia - terra bruna que contém composto de ferro, tons marrons; óleos 
de linhaça e de nozes, melhores veículos para incorporar as tintas e aplicá-las uniformemente 
sobre as superfícies; vitoriuli - ou vitríolo ou caparrosa, secante para a pintura. Ver DEL NEGRO, 
Carlos. Contribuição ao Estudo da Pintura Mineira. Op. cit., p. 56-58; PALOMINO. António. 
Op. cit., p. 389 e segs.; SEGURADO, João E. dos Santos. Acabamento das Construções. Rio de 
Janeiro/ Livraria Francisco Alves, Lisboa/Livraria Bertrand. s/d, p. 208 e segs.
76 APSA/T-Livro cit., fl. 20 v e 22 v. Valor referente somente ao preço das tintas, não incluído as 
outras despesas com o carreto, os quintos e as caixas para o transporte.
77 O livro de recibos da Irmandade consta de três recibos passados ao pintor, que somam a quantia 
de 106S200 rs. referentes ao pagamento pela execução da pintura. Livro cit., fl. 12, 28 v e 32. 
Mas. o valor total da obra deve ter sido bem mais alto, faltando, portanto, outros recibos 
relacionados a ela.
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coube a iniciativa da compra das tintas, mandadas vir do Rio de Janeiro, e que eram 

as seguintes: alvaiade, azarcão, fezes de oiro, pozes de sapato, cinzas azuis, 

vermelhão, anil, sinopla, jalde amarelo,sombra de colonia, óleo de nozes, óleo de 

linhaça e vitoriuli15. O importe total com as referidas tintas, feito nos anos de 86 e 

87, custou aos irmãos do Santíssimo cerca de 64S350 rs.76. Diga-se que não era 

uma quantia barata e que em certos casos custava 1/3 do valor total da obra77. Por 

este motivo, o importe destas tintas por parte da irmandade não era uma tarefa tão 

simples: como foi discutido no capítulo anterior, na maioria das vezes, o valor 

gasto em sua compra era descontado do pintor e a escolha e pedido de compra das 

mesmas ficava por sua conta e risco.
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• BRANCO - alvaiade

Na sua execução, especificamente no que diz respeito à aplicação das cores 

que melhor exprimissem o caráter visionário da situação, nota-se como Manoel 

Victor de Jesus ao aplicar a sua paleta, correspondente, como se mencionou, aos 

pigmentos disponíveis naquela ocasião — baseados nas cinco possibilidades de 

cores assinaladas —, acaba por incorporar, de certa forma, em toda aquela tradição 

de bem pintar, em especial, no caso de Felipe Nunes. Tem-se, então, na composição 

deste painel, uma aplicação dos pigmentos na dosagem certa e com a intenção de se

• ESCUROS - pozes de sapato 
sombra de colonia

• AMARELO - Jalde amarelo 
fezes de ouro

• AZUL - anil
cinzas azuis

Note-se que na relação das tintas arroladas faltou o pigmento verde, que 

poderia ser o verdacho ou o verdete, que deveria ser utilizado na composição da 

paisagem ( árvores e montanhas), mas o pintor, na falta deste, se valeu bem de 

outras tonalidades para conseguir o efeito desejado78. No entanto, pela teoria de 

percepção das cores, Manoel Victor trabalhou com tonalidades cuja dimensões 

podem ser distinguidas com certa confiança pelo espectador: o avermelhado, o 

azulado, o amarelado e a escala de cinzentos79

A pintura escolhida para ilustrar este dado, se refere a um dos painéis de 

forro, situado na sacristia do evangelho (lado direito da igreja), que representa uma 

passagem do velho testamento: Moisés diante da Sarça ardente. A cena (fig. 13) 

está curiosamente pintada em duas sequências dentro de um mesmo quadro: 

inicialmente, se vê Moisés, de joelhos, atendendo a um chamado de Deus, vindo do 

meio de uma sarça em chamas (e materializado no anjo), que o ordena a retirar as 

suas sandálias por se encontrar em um terreno sagrado (Ex., 3-1:5); a seguir, 

quando Moisés já se encontra próximo à Sarça, seu cajado é transformado em uma 

serpente, para convencê-lo da verdade da aparição (Ex., 4-1:4).

78 Fato, aliás, já assinalado por SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues, em seu estudo já citado 
{Manoel Victor de Jesus... ), p. 234.
'9 ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual. São Paulo. Livraria Pioneira Editora. 1991. p. 
324.



em fins do século XVIII.

Fig. 13. Moisés diante da sarça ardente. Pintura executada por Manoel Victor de 
Jesus em uma das sacristias da Matriz de Santo Antônio da Vila de São José del Rei.



80 NUNES, Felipe. Op. cit., p. 110.
81 Id. Ibid.. p. 111.
” Um pigmento que se encontra relacionado na relação de tintas compradas para a pintura da nave 
da Igreja da Ordem Terceira dos Franciscanos de Vila Rica. Ver AEPNSCAD/CC, Receita e 
Despesa. Doc. cit.
82 Id. Ibidem.

A parte central do quatro, onde se concentra toda a força da cena que passa, 

o pintor aplica uma tonalidade mais clara que transmite justamente a idéia de 

mistério e de luminosidade que envolve a aparição. As próprias figuras (as duas de 

Moisés) recebem um tratamento, na vestimenta e pele, que refletem a luz 

proporcionada pelas chamas (um uso forte do vermelhão e jalde); também é 

interessante o efeito da textura que se observa no pêlo das ovelhas (alvaiade e tons 

escuros). Deste modo, Manoel Victor de Jesus, alia a tradição da arte de bem 

pintar com sua técnica de pintura, adquirida em longos anos de prática do seu 

metier, para compor uma cena original, especialmente no jogo de cores, e que, com 

certeza, agradou em cheio às pretensões de seus encomendantes, os irmãos da 

poderosa e respeitável Irmandade do Santíssimo.
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conseguir o efeito desejado e sempre se aproximando do que é recomendado pelo 

tratadista português; assim, nas palavras deste: ...pertos se costumão a fazer com 

branco & ocre, escurecidos com roxo, ou sombra...™ O pintor mineiro, usa o 

branco(alvaiade), tons ocres (que pode ser a sinopla, zarcão ou mesmo jalde), e 

tons mais escuros (a sombra ou as cinzas azuis) para compor o primeiro plano de 

sua paisagem; já os montes do fondo, nas instruções de Nunes, será de azul & 

branco realçado cõ algum verde bem claro, escurecido cõ purpura clara^ (que é a 

sinopla misturada com azul e branco). Manoel Victor também não deixa por menos, 

e compõe o fundo de sua paisagem com uma mistura de tons azuis (cinzas azuis), 

tons ocres (principalmente o jalde, que adicionado ao azul dá um tom meio 

esverdeado, para compensar a falta do pigmento desta cor), tons escuros (as 

sombras ou mesmo a própria purpura, conseguida segundo a receita acima) e 

realces de tons brancos (com alvaiade). Para o caso do horizonte, Nunes 

recomenda um Orizonte de Masicote (maquim amarelo* ), & branco, ou com 

sinopera & branco bem claro, logo azul claro tudo banhado como que naçe do 

Orizonte, logo outro azul mais escuro, que naça hum do outro...82 E é como se 

pode ver na pintura da Matriz de São José Del Rei, um horizonte baseado no uso 

de um sinopla e branco (alvaiade), seguido de um azul, que vai ficando cada vez 

mais forte, até se compor em um azul anil.



Mas o que interessa aqui é como o pintor deu vida, em cores, a esta cena. Na 
verdade ele precisou aplicar um colorido que desse conta do caráter extremamente 
austero e mesmo místico daquele momento passado pelo santo, sem, no entanto, 
perder a harmonia e a beleza da composição. E aqui que o mundo prático da 
pintura parece nunca deixar de fazer um contato com a tratadística. Reporte-se ao 
conselho de Palomino para a pintura de santos penitentes ou ermitãos, e se pode 
vislumbrar como Ataíde encontrou a solução perfeita para compor o seu quadro:

A obra selecionada, neste caso, refere-se a uma das duas pinturas deixadas no 
forro da sacristia da Igreja dos irmãos terceiros franciscanos de Mariana. As 
pinturas não podem ser datadas comprovadamente, mas com certeza, se reportam 
aos últimos anos do século XVIII, período no qual o artista andou prestando alguns 
serviços a esta associação84. O tema requisitado pelos irmãos é bem querido á 
Ordem e representa uma cena da vida de seu fundador: São Francisco de Assis. Ali 
se pode vê-lo sentado debaixo de uma reentrância de um barranco, em uma espécie 
de êxtase, dialogando com o pequeno cristo crucificado; ao redor do santo, 
aparecem alguns instrumentos típicos daqueles que praticam o ato da penitência 
como o cilício, a ampulheta, o rosário, a caveira e o livro de regras, (fig. 14).
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Um outro exemplo bem interessante que demonstra como os pintores do 

período colonial agiam dentro de uma prática de pintura, mas cuja aplicação seguia 
bem de perto os passos da tratadística ocidental, é oferecido pela pintura de Manoel 
da Costa Ataíde. Mesmo ele, considerado um dos maiores pintores da época, não 
fugiu à regra, quando o negócio era meter cores nas pinturas. No que diz respeito 
às composições deste grande mestre mineiro da pintura, já há algum tempo, alguns 
pesquisadores vêm apontando a influência de modelos europeus na sua produção 
pictórica83. Mas aqui, ressalte-se uma vez mais, vale ter em mente a noção de cópia 
que tinha os antigos, que é bem diferente da que se tem hoje, que assume um 
caráter depreciativo. Se basear nesses modelos — as imagens impressas, 
principalmente— era bastante usual, imagine, então, no que se refere ao colorido, 
se valer de uma tradição para criar um efeito especial, ou, diga-se, um maior 
impacto para a cena ou o personagem que se representa! Em algumas obras de 
Ataíde se pode perceber isto também.

83 Ver especialmente o texto de LEVY. Hannah. Modelos europeus na pintura colonial. Revista 
do SPHAN (8). Rio de Janeiro. MEC. 1944. p. 7-66.
84 Consultar a este respeito MENEZES. Ivo Porto. Op. cit., p. 44, 54-55.



Fig. 14. São Francisco de Assis em penitência. Pintura executada por Manoel da 

Costa Ataíde para a sacristia da Ordem Terceira de São Francisco de Assis de 

Mariana. em fins do século XVIII. Aqui, prevalece as recomendações de Palomino: 

... si este fuere adusto, y penitente, como un San Francisco de Asis..., será su mayor 

perfeccion y hermosura o que mas expresare la austeridad y penitencia de aquel 

sugeto, y la propiedad en el color, y forma de su hábito.



Obviamente, como já se mencionou mais atrás, toda esta operação de meter 

cores nas cenas e figuraras requisitadas, ficava a cargo da habilidade e destreza do 

pintor executante, calcada, algumas vezes em alguma tradição tratadística. Muito 

pouco, neste caso, convinha aos encomendantes. Ainda assim, é de se supor que 

estes tivessem alguma capacidade para controlar e supervisionar o trabalho do 

artífice da pintura no que se refere a esta tarefa. Capacidade esta que se guiava,

Usando, pois, esta propriedade da cor, recomendada pelo tratadista espanhol, 

é que o pintor marianense, irá lograr a maior formosura possível em seu quadro, 

onde a situação exigia um ar mais austero e triste, como se disse, de toda a cena. 

Ele consegue tal efeito aplicando na sua figura e em todo seu entorno uma cor 

castanho-avermelhado, que unifica e harmoniza toda a parte da composição que 

envolve o transe do santo — mesmo a marinha, à direita do quadro, recebe um 

pouco desta tonalidade, que só vai se desfazendo já em seu último plano, banhado 

por uma luz mais difusa. (Este clarão é visto também na parte superior do quadro, 

que se abre no céu com uma nesga de nuvem, onde se alojam dois anjinhos, mas 

que ficou cortado na figura). Diga-se, que Ataíde era um pintor acostumado a 

trabalhar com uma paleta rica em cores, como a usada na pintura da igreja dos 

congéneres de Vila Rica, executada quase na mesma época. Nesta oportunidade o 

artista se valeu de pigmentos os mais finos e melhores como o carmin, o verdaxo, 

o verde estilado, o maquim amarelo, o rom de pedra — estes não relacionados nas 

tintas utilizadas por Manoel Victor de Jesus —, além de todos os outros já 

mencionados86. Mas, no caso exemplificado, ele só se serviu de pigmentos que 

dessem a tonalidade castanho-avermelhada (mistura de sombra de colonia, 

zarcão, pozes e alvaiade), para introduzir o efeito desejado, ou seja, mostrar o 

caráter penitencioso e, tomando o termo cunhado por Palomino, adusto daquele 

momento vivenciado pelo santo.

85 PALOMINO, Antonio. Op. cit., p. 97. (grifo meu).
86 AEPNSCAD/CC, Receita e Despesa, Doc. cit.
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...si este fuere adusto, y penitente, como un San Francisco de Asis, un San 

Antonio Abad, ú otro Santo Anacoreta, será su mayor perfeccion y 

hermosura o que mas expresare la austeridady penitencia de aquel sugeto, y 

la propiedad en el color, y forma de su hábito*5.



Esta necessidade da cor, ou melhor dizendo, esta cultura do colorido, que 

impregnou estes irmãos, não era um fato isolado e de instinto momentâneo, ou nem 

uma solução ocasional para algumas superfícies — principalmente nos interiores — 

nem tanto expressivas da obra encomendada. Na própria evolução histórica da 

capitânia se percebe o desenvolvimento de um gosto ostentoso, por parte de sua 

população, para as cores, utilizadas em grande abundância em suas festas, 

procissões e outros aparatos externos. Não é sem exagero que Simão Ferreira 

Machado, em sua crónica sobre o Triunfo Eucharistico*1, se deleita — a si e aos 

leitores — ao transcrever o colorido, muitas das vezes emblemático, com o qual a 

população de Vila Rica revestiu tal solenidade/festividade. Desta maneira, o 

cronista vai promovendo um desfile de citações referentes às cores, nas mais 

diversas tonalidades e situações, onde se deve destacar o uso do sentido da visão 

sempre relacionado ao do tato, especialmente no que diz respeito à textura dos 

tecidos mencionados:
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talvez, por uma expectativa de ver um colorido final que, no caso do São Francisco 

de Assis pintado por Ataíde, transmitisse à cena toda a força e beleza que se 

esperava dela, já que diz respeito a um santo muito importante à ordem, isto é, o 

seu grande e querido fundador. Era este resultado que os irmãos desejavam e, para 

tanto, confiavam no bom gosto do pintor contratado, para se chegar ao previsto. 

Contudo, mesmo antes de se iniciar a obra, os irmãos exerciam o seu controle, 

exigindo, como se viu em alguns casos, tintas preciosas e cores vivas, ou, ao final 

da mesma, sabiam perfeitamente inferir o seu valor, distinguindo o uso de uma 

simples oca de um precioso jalde amarelo. Ou mais ainda, como se observa em 

alguns contratos, sabiam exatamente a cor que gostariam de ver em um dado local, 

seja nos campos lisos de um retábulo, nas cimalhas, nas pilastras e em muitos 

outros locais onde o uso da cor era necessário, fosse por uma intenção simbólica ou 

simplesmente estética.

87 Em ÁVILA, Affbnso. Resíduos seiscentistas... Op. cit.
88 Id. ibid.. p. 205. Vestimenta do Vento Oeste.
89 Id. ibid., p. 206. Idem.

... hum laço de fita de prata, côr de rosa™ ;... tres fraldões de seda branca 

de flores verdes, e côr de rosa, guarnecidos de franjas de prata*9; 

...estendarte de cambry transparente...guanecido de laços de fita de prata,



Em 1773, o contrato para a pintura e douramento da capela-mor da igreja dos 

terceiros franciscanos de Vila Rica, estabelecia, dentre as vinte e seis condições ali 

impostas, que

Todas estas matizes de cores e arranjos carnavalescos promoviam nos 

espectadores um espetáculo que era, segundo o autor, aos olhos de agradável 

vista99.
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còr de rosa, e còr de fogo"; ...veIludo còr de ouro, bordada de prata1' ; 

...vestia de roupa de ouro" ; ...veIludo verde bordada de ouro9' : ... vestião 

de seda azul, e branca toda de prata, coberta de galoens, e franjas do 

mesmo : os peitos em campo azul bordado de pérolas, e variedade de 

pedraria 4; ...pedras de varias cores95 ;

vestia de tisso còr de fogo* ; ...vestia toda de verde, e còr de rosa; sendo as 

roupas em campo destas còres huma seára de pérolas , e floresta de 

diamantes11 ; ou ainda, ... coberto de seda carmesim de ramos de 
98ouro ,etc...

Acostumado em um ambiente assim, era de se esperar, então, este gosto 

profundo dos moradores da Capitania mineira já na segunda centúria do setecentos, 

pelo colorido, cuja utilização, dentro dos novos templos ali construídos, não irá 

escapar muito das características acima observadas no texto do Triunfo 

Eucharistico. Algumas passagens relacionadas dos contratos remetem, uma vez 

mais, a esta determinação, agora dos irmãos encomendantes, em se deixarem 

seduzir pelo fascínio excessivo das cores e dourados, dos tecidos coloridos e 

exóticos e da pedraria, em expressões que evocam, também, o exercício constante 

dos sentidos da visão e do tato. Alguns exemplos serão elucidativos neste sentido:

90 Id. ibid.; p. 207. Estandarte levado pelo Vento Oeste.
91 Id. ibid.; p. 207. Cor da sela do cavalo montado pelo l ento Oeste
92 Id. ibid.; p. 215. Cor da vestimenta da figura que simbolizava Ouro Preto.
93 Id. ibid.; p. 217. Cavalo da figura de Ouro Preto.
94 Id. ibid.; p. 221. Vestimenta de uma das Ninfas que acompanhavam a figura da Lua.
95 Id. ibid.; p. 232. Sobre a vestimenta da figura que representava a estrela Vespertina.
96 Id. ibid.; p. 233. Vestimenta do Sol.
91 Id. ibid.; p. 240. Vestimenta de Vénus.
98 Id. ibid.; p. 258. Sobre o revestimento do andor que trazia a imagem de São Sebastião, 
padroeiro do Senado da Câmara.
99 Id. ibid.; p. 256.



Alguns anos mais tarde, em 1818, os irmãos terceiros do Carmo de Sabará, 

exigiam do pintor da nave de sua igreja condições bem parecidas, que exprimem, 

então, esse fascínio pelo uso e abuso das cores:

Pela mesma época, em 1779, os irmãos mesários da Irmandade de São José 

de Vila Rica, impunham no termo de pintura para sua a capela-mor condições 

idênticas, onde o pintor deveria

fingir a simalha real de pedra bumida, a fazer, na cortina do Pavilhão, 

admascado com franja de ouro, e forrada de seda, ou pelúcia... a simalhada 

... ser a fingida de pedra azul, com seus filetes de ouro... as cortinas figira 

estofo de seda, as franjas do mesmo de ouro, ainda o trono e camarim, terão 

os lizos côr de pérola, e que se diz talha, ouro, ou prata bronzeado... os seus 

ornatos, e filetes, e o mais fingirá seda...]°l.

a Simalha real fingida de pedra de cambiantes... que serão também doirados 

os dois Altares Collateraes com toda a sua talha, nos fundos de branco 

bumidos pela forma do Altar Mór, e os seos Camarins pintados de sedas de 

campo de pérola... que serião doirados os dois púlpitos com seos campos 

brancos, e as suas Imagens estufadas, e encarnadas...102.

154
os pedestais ... das medalhas seram fingidos pedra com a cor que parecer 

melhor ... as molduras do teto fingidas de pedra azul clara cujas manchas 

serão brancas com misto rozado... todas as roupas das figuras ... serão 

estufadas a ouro bornido; ou, o frontal será pintado ... fingido de seda e os 

galoens seram amarelos de tintai0°.

100 TRINDADE. Cónego Raimundo. São Francisco de Assis... Op. cit.. p. 391-393.
101 TRINDADE. Cónego Raimundo. A Igreja de São José... Op. cit.. p. 150-151.
102 PASSOS, Zoroastro Vianna. Op. cit., p. 118.



O pintor Manoel da Costa Ataíde, que antes já havia se pronunciado sobre o 

efeito moral que uma pintura de perspectiva estimulava ao fiel, ao induzi-lo aos 

principais mistérios da religião, também tinha uma opinião sobre este efeito 

estético provocado pelo jogo de cores. Neste mesmo documento,, ao referir-se 

sobre o acerto de se fazer uma pintura de perspectiva, aconselha que não se deve 

confundir alguns corpos do templo (que são destinados para a ornamentação), com 

estes

espaços brancos que devem apareser para benefício, e destinção da mesma 

pintura; e athé ella não só animará a Igreja mas fará sobre sahir os mesmos 

Altares já doirados...103.
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Na verdade, este jogo, envolvendo o uso de campos brancos ou côr de 

pérola, com douramento a ouro burnido ou mordente, prata, imitação de pedras e 

sedas, e cores variadas, tinham a sua razão de ser. Existia não só para mostrar um 

poder ostentoso por parte das associações — como na festa ocorrida em 1748 em 

Vila Rica, e promovida especialmente pela irmandade do Santíssimo Sacramento — 

mas também para exprimir uma característica da arte do período, em criar 

ambientes e espaços cujos efeitos proporcionados fossem esteticamente agradáveis 

aos olhos. Assim, preservar os espaços em branco ( os lisos) e aplicar as cores e o 

douramento nos campos apropriados (talhas, painéis, cimalhas, molduras e forros) 

era a melhor maneira de se conseguir tal efeito, fazendo assim sobressair dentro de 

um templo, aquelas peças de maior importância: um retábulo ou um púlpito.

103 MENEZES, Ivo Porto. Op. cit., p. 97-98. Este documento, aliás, se abre com um parágrafo que 
demonstra todo o conhecimento que este pintor tinha sobre a pintura colonial, e que de certa 
forma, melhor sintetiza o status que alcançou esta arte, que naquele momento, em 1827. emitia os 
seus últimos suspiros: Plano que a exemplo de todos os Templos, e ainda mesmo de outros 
edifícios públicos, e particulares, se tem adotado segundo o gosto dos antigos e modernos; e eu 
alcanço ser acertado. Id. ibid.. p. 97.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A primeira tarefa que se impôs foi a de se determinar quem eram as pessoas 
que se movimentavam por detrás deste discurso. Quem detinha o poder de decidir 
sobre o que construir e decorar. Como se mostrou, eram indivíduos enfileirados nos 
mais diversos tipos de associações leigas que em Minas Gerais se estabeleceu, 
assumindo cargos de comando — com o respaldo, via escrutínio, de todos os 
outros irmãos. Foi sobre eles que recaiu, então, a responsabilidade de contratar e 
comprar a habilidade dos artistas, de escolher o material, de eleger formas e cores 
específicas para suas obras, enfim, de administrar todo o processo que envolveu a 
construção e decoração de um templo. Indivíduos de cabedais diversos, inseridos, 
naquela sociedade, em distintos setores produtivos e categorias sociais diferentes: 
padres, negociantes, mineradores, intelectuais, funcionários régios e mesmo os 
artistas; homens brancos e de cor; tenentes-coronéis e alferes. De suas atitudes, de 
suas vontades, e da contribuição voluntariosa de pessoas oriundas de todos

Não cabe aqui uma conclusão, no sentido de se fechar o assunto. O mais 
correto é deixar uma brecha onde se possa, futuramente, retomar ao tema e se 
aproximar cada vez mais da forma pela qual os indivíduos do período em questão, 
assimilaram a arte que ali floresceu. O caminho que se optou por tomar não é, e 
nem poderia ser o único; mas, com toda certeza, demonstra uma grande 
possibilidade que é, a partir de um tipo de documento, estabelecer algumas relações 
importantes, decorrentes do modo do fazer artístico, onde os indivíduos se viram 
envolvidos, tanto no papel de produtores e/ou de destinatários dos objetos 
construídos. São documentos em que o discurso sobre a linguagem artística está 
sempre presente, mas, no entanto, não diz respeito somente à atividade artística. 
Nele se misturam aspectos relacionados a fatores sociais latentes; ao económico — 
o dinheiro é fundamental em todo este processo; ao religioso — a religião, neste 
período, ainda afetava decisivamente todo o panorama da vida do homem — e ao 
perceptivo, as formas de ver e receber a arte. Portanto, todos estes elementos, 
atuando cada qual em grau diversificado, é que se buscou extrair do referido 
discurso.



escrever e mesmo no orar.

Para tudo isto um documento certo. Como se frisou anteriormente, a 
existência de registros verbais sobre alguma obra de arte, para o período estudado, 
foi bastante rara. Aliás, seria uma excentricidade que alguém assim o fizesse. Podia 
se tomar um observador atento dos prédios, templos e chafarizes que se erguiam à 
sua volta; mas jamais deixou um registro escrito disto. Tem algumas exceções, é 
claro, como as Memórias dos fatos notáveis, reproduzida no texto. Mesmo assim, 
não foi um ato que partiu de uma vontade espontânea, mas o cumprimento de uma 
expressa ordem régia. Tem também os exemplos, bem esparsos, tomados da poesia 
da época. Mas, tratam-se, por vezes, de citações artificiosas. Por isso, a 
importância que se deu aos termos de ajustes das obras — os contratos — como 
documentos notáveis, que possibilitaram remontar uma parte do ambiente 
intelectual artístico da segunda centúria do setecentos mineiro. Através de suas 
entrelinhas foi possível demarcar todas as discussões que tomaram propício o 
estabelecimento e a difusão de normas, formas e padrões estéticos. A classificação 
destes documentos em função do tipo de obras, de suas especificações e das 
condições para sua execução, deu o tom certo para se clarificar as idéias, interesses 
e desejos dos contratantes, bem como para compreender as práticas e formas de 
trabalhar e pensar dos artífices das artes de pintar e entalhar. Mas, por outro lado, 
serviu para demarcar relacionamentos e conflitos envolvendo uma parcela 
significativa da sociedade mineira colonial.
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segmentos sociais, se ergueu um templo, se decorou um retábulo ou se pintou uma 
bela pintura de perspectiva. Portanto, a atividade artística, como se procurou frisar, 
foi um fator determinante no seio da sociedade colonial; respaldo de toda uma 
coletividade onde, resguardando a motivação individual de cada um que nela 
participava com maior ou menor interesse, a inspiração maior foi tão somente para 
a honra e glória de Deus. As discussões envolvendo, então, questões referentes à 
atividade artística, parece ter sido uma tônica em cada reunião dos irmãos, seja nos 
consistórios de suas respectivas igrejas, seja em encontros sociais e outros eventos. 
Daí a importância que se procurou dar aqui ao papel da percepção na vida destes 
individuos. Uma percepção para as artes desenvolvida a partir das atividades 
praticadas no seu dia-a-dia: um esforço no medir, no contar, no administrar, no



verificar o
indivíduos

Contudo, fica-se por escrever uma História mais completa da situação social 
do artista no período colonial, estabelecendo suas condições de vida e de trabalho, 
suas aspirações e temores dentro da sociedade do período. O que se propôs aqui, e 
que era mais interessante para o encaminhamento da pesquisa — e que permitiu a 
documentação —, foi a análise do valor de seu trabalho em função da percepção de 
seus clientes para tal; aliás, o que não poderia ser diferente, já que a arte, naquele 
momento, dependeu mais destes que respondiam pelas entidades contratadoras do 
que de um público mais abrangente.

O tempo retirou a possibilidade de atualmente contemplar-mos estas obras de 
arte como fizeram os homens dos séculos XVIII e XIX. Desprovidos da mesma fé, 
das aspirações, das emoções, piedade e dos conflitos internos destes homens,
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Também não se deixou de estabelecer alguns aspectos referentes ao papel do 

artista dentro deste processo. Um indivíduo cuja praxe e metier permitiu-nos um 
contato mais estreito com um tipo de percepção mais voltada para o objeto 
artístico. Igualmente ele se deixou condicionar por aspirações, temores, gosto e 
mesmo desejos, em ter este tipo de arte. Não se tratou, pois, de um mero agente 
que deu vida às aspirações alheias. Deste modo, o seu relacionamento com os seus 
clientes não poderia se dar, como foi mostrado, de uma maneira tão pacífica. Ao 
aceitar uma obra, ele nunca poderia deixar de lado seus interesses, nem seus pontos 
de vistas sociais. Mesmo porque, na maior parte dos casos, eram eles irmãos que, 
algumas vezes, assumiam cargos importantes dentro das irmandades, o que 
determinava o seu interesse e zelo pela decoração executada. No entanto, o que se 
procurou focar neste estudo foi a atuação do artista a partir do momento em que 
ele se relacionou com o seu público mais imediato, definido como sendo aquele que 
condicionava, em última instância, o seu trabalho.

Por último, este estudo permitiu uma primeira compreensão do papel que a 
obra de arte teve para os indivíduos do período colonial. Aqui se procurou tomá-la 
a partir da perda de sua áurea e também fora do âmbito da superestimada atuação 
do artista criador. Quando pontencializadas de uma outra maneira, se pode 

instrumental que se tem em mãos para se adentrar no mundo dos 
contemporâneos ao surgimento desses objetos artísticos. E não só 

daqueles que respiraram mais estreitamente este ambiente artístico, como os artistas 
e os encomendantes, mas todos que contemplaram estes objetos.
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faremos sempre parte da ultima malha de uma cadeia de contemplação, que tiveram 

naqueles os seus primeiros espectadores. Falta-nos, portanto, aquela vibração, 

espelhada em um estilo de vida próprio; ressentimo-nos do conjunto de hábitos 

visuais conquistados no dia-a-dia, que se ancora tanto em experiências sociais 

concretas, típicas de um mundo colonial, como administrar os mantimentos de uma 

lojea ou os livros contábeis de uma administração pública, estar ao mesmo tempo 

na câmara e na caridade, dimensionar uma casa, contabilizar o ouro retirado de 

uma mina, etc., como em experiências espirituais, como orar, ouvir um sermão, 

participar de uma missa, etc. Há. portanto, para o caso dos homens daquele período 

o amalgamento de todas estas atividades: saber administrar as coisas de sua vida 

terrena para se almejar as coisas divinas, isto é tocar a Deus. E no centro disto tudo 

está o fazer artístico. Foi, então, o que se procurou resgatar neste estudo.
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ANEXO I: um modelo de contrato

Aos desanove dias do mez de setembro de mil sete centos setenta e nove

Condiçoens do termo supra a que elle se refere

annos, nesta capella de Sam doze, e consistorio delia, estando em Meza prezentes 

o Juiz, e mais officiaes desta Irmandade, por elles foi assentado, e junto com 

Manoel Ribeiro Roza, a este fazer a pintura da capella-mor, té o arco cruzeiro 

desta capella na forma das condiçoens ao diante copiadas, pelo preço e quantia 

de setenta e quatro oitavas de ouro (88. 800 rs) de seu trabalho pagas pelos bens 

da mesma Irmandade, a cujo cumprimento se obrigão os officiaes ficando elles 

responsáveis a darem todas as tintas, e o precizo para a mesma obra, que será 

completa no tempo de cinco mezes que terão principio de hoje em diante: o dito 

roza se obrigou a assim cumprir, e a dar completa a obra com a melhor perfeição; 

e para assim constar se fez o prezente termo em que todos asinão.

Ser a obrigado o Ajustante depois de pronto o andaime, de sima delle, pintar 

o tecto da mesma capella Mor, o despozorio do Sinhor São Joze, com sua tarja 

com seus ornatos; e no todo delia, sua prospectiva, té a simalha real, esta fingida 

de pedra burnida, a cór á eleição do official

Termo de ajuste e condições para a pintura da capela-mor da igreja da 
Irmandade de São José dos Pardos de Vila Rica

Termo que fazem os officiaes desta Irmandade sobre o ajuste da pintura da 

capela-mor, té o Arco Cruzeiro

A simalhada que serve de remate aos péz direitos, sera fingida de pedra 

azul, com seos filetes de oiro; e na mesma forma seguirá as colunas de fora, os 

claustradsos dourados, e as cupulas dos nixos na mesma forma; e as cortinas

Sera obrigado na cortina do Pavilhão, a fazer admascado com franja de 

ouro, e forrada de sedas, ou pelúcia; o Pai Eterno, Espirito Santo e Sarafinz, 

serão encarnados e estufados a oiro, e prata onde pedir, por forma, que o que for 

a prata, será bronzeado, menos os Rayos que seram de ouro; os dois Anjos 

grandes que estão sobre a simalha dos pés direitos, serão encarnados e estufados.



(assinam os mesários e o pintor)

’ In: TRINDADE. C. Raimundo. A Igreja São José de Ouro Preto... Op. cit., p. 150-151.

Será a escada, e ilhargas do Presbitério, pintada a oleo, a eleição do 

official; e as tribunas, e portas travessas, e o teclo das ditas tribunas

Será obrigado a pintar o Arco cruzeito de Aparelho té o pedestal, com seus 

ornatos, e da hi para baixo, a oleo, fingindo pedra

Enquanto ao beneficiado do aparelho, se deixa á eleição do official, vendo 

que acuza a sua consciência, faltando lhe com a deligencia, e necessário trabalho, 

o que senão espera
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figira estofo de seda da fabrica, as franjas do mesmo de ouro, e toda a mais talha 

de ouro, e cór de pérola bornida: o rendado da boca do trono, será dourado, 

como também as colunas que segue ao pé, advertendo que o que puder ser a prata 

bronzeada se fará

Hoje Vila Rica em Meza de 19 de setembro de 1779//São estas as 

condiçoens que aqui se registrou das próprias que se entregão ao dito Manoel 

Ribeiro Roza, para seu regimem, assinados pelos que abaixo se vê....

O sacrario, e suas ilhargas será de ouro, e cór de pérola, e a porta do 

mesmo estufado e encarnado, e todos os mais lizos de huma parte e outra com 

tarjas e festoens; a banqueta, os filetes dourados; a mais pintura cór de pérola 

bumida; e as ilhargas do Presbitério levarão seus pameis a eleição dos officiaes 

da Irmandade

O trono, e camarim, os lizos cór de pérola, e que se diz talha, ouro, ou prata 

bronzeado; o pórtico, que dentro deviza o trono, será dourado, os seus ornatos, e 

filetes, e o mais fingirá seda da fabrica; e no fundo do dito trono, fingirá um 

Pavilhão



seis anos (nãoo

por louvação

e
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ANEXO II: Características de alguns contratos do 
período

;(0 

i era 
i mestre 
: dor)

. por louvação
(onde se constatou 
alguns defeitos que o 
mestre se comprome
teu a consertar

n.e.
especificado)

n.e.
(por louvação ?)

.d
“I

1"
Rica X
Alvares Vianna

1773- Ordem 3' Pintura e doura- i Direta (com 
de S. Francisco i mento da Capela- í próprio pintor) 
de Assis de Vila mor 
Rica 
X João Baptista 
de Figueiredo

1774- Irmandade Entalhe da Ca- I pelo menor preço i No 1° contrato: 
de S. José de Vila i pela-mor. i (o 
Rica X Alferes i 
Lourenço Rodri- 1 
gues Alves i

1746- Irmandade Entalhe 
do Santíssimo i Capela-mor 
Sacramento/ 
Irmandade de N. 
S. da Conceição i 
(da Matriz de 
Catas Altas X 
Manoel Gonçal
ves Valente____ _______
1766- Ordem 3* Erguer i 
do Carmo de Vila i da Igreja > (o

João i (obra de cantaria) i era
mestre canteiro)

o

gráficos; I final. ;
: . poderá a Ordem, j preço: 400.000 rs i 

; cer, i 
; outro 
I examinar a obra. í 
i e o arrematante i 
' poderá meter I 
: outro para se j 
; defender, ;
i . o pintor deverá : 
; fazer alguma i 
; galanteria que se i 
i entender...

I Em r 
arrematante i . a irmandade se i mentos: 

; era carpinteiro) ■ obriga a
com 4 oficiais de i após 

; carapinas 
í pedreiro; 
; não

arrematante ■ detalhadas 
elementos técni- : ano.

entalha- cos pio
formais e icono- ; um ano após o ■ 
gráficos da obra; I inicio da obra.

exigência de i preço: 3: 216.000 i 
. vários fiadores;
■ . com risco.

corpo i Em hasta pública i . se descumprir o i preço:
arrematante i trato (interromper ! 14:400.000 rs 

: a obra sem causa I 
; legítima), a obra i 
deverá continuar ;

; com outros ofici- i 
i ais. ás custas do j 
; arrematante; ; 

. com ritual de ;
■ arrematação; I 

. o arrematante i 
deve apresentar 2 ! 
fiadores no ato do I

■ 10 pagamento.

da i Em hasta publica . c/ especificações i 7 pagamentos i très anos e por louvação 
dos ! iguais de ano a ■ meio.

com princi- : ;

quatro paga- i n.e.

assistir lo Io quinze dias : 
' > o início da í

1 I obra; e os restan- ■ 
i tes conforme o ;

estava i adiantamento da i 
incluído a fatura i obra.

I da figura do Pai I preço: 114.000 rs I
I Eterno; i

. será o dito i
I mestre obrigado a i 
. assistir com o seu í 
: trabalho 
i regência
I oficiais todos
■ dias;
i . com risco.
■ No 2° contrato: :
; . entrar a fatura I . continua va- i . seis meses 
; da Glória; : lendo o ajuste do i
I . a irmandade não í Io contrato, mas o i 
i entrará mais com i preço sobe para I 
: os 4 oficiais, mas I 162.000 rs em ;
; apenas com dois. ; função da inclu- t

J i são da escultura, j

.|.. ..... ..........I
■ . específica os : Em dois paga- : 3 meses 

detalhes técnicos. ■ mentos: um no i 
formais e icono- : meio e outro ao I 
gráficos;

i quando lhe pare- I 
mandar um .

i pintor I



I

n.e.

n.e.o
S.

i

J

1779- Irmandade Pintura 
de S. José de Vila douramento 
Rica X Manoel Capela mor 
Ribeiro Rosa

aos 
formais , técnicos 
e iconográficos.

prazo i fim da obra.
ser i preço: 192.000 rs

os : Em
arrematante • detalhes técnicos, i pagamentos: 

mestre : formais e icongra- : um na chegada
carpinteiro)

aspectos i despesa
i Ordem.
• 400.000

de! 
até í

o : 
seri

do ; Direto ( com o 
do i próprio pintor)

de N. S. do 
.Amparo do 
.Arraial do Tijuco 
X Silvestre de ■ 
.Almeida Lopes

exige seja j preço: 
de seu !

n.e.
1799, i

: sua I

1788- Irmandade Pintura 
do Senhor dos camarim 
Passos da Matriz retábulo 
de S. José Del 
Rei X Manoel 
Victor de Jesus
1790- Irmandade Pintura da Capela i Direto (com 

: próprio pmtor)

por louvação
: (a entrega se deu em
i 1783)
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1774- Ordem 3* Portada da igreja : Em hasta publica i . especitica os : Em trés n.e. n.e.
de S. Francisco i (o
de Assis de Vila : era
Rica X José 
.Antônio de Brito

: retábulos/tem seus l 
; bens hipotecados pela j
i Ordem)

os n.e
da i

6 Direto (
i arrematante 

e ! carpinteiro)

Por louvação
i (o arrematante morre i 
i e só deixa concluido i 
i os 2 primeiros;

e i Direto (com o 
da í próprio pintor)

e : Direto (com o ; . 
da : próprio pintor)

1778- Ordem 3* Pintura 
do Carmo do douramento 
Arraial do Tijuco nave 
X José Soares de 
Araújo

j . a Irmandade se i Em cada més a 6 meses 
obriga a dar as i quantia de 12.000 ■ 
tintas e caso não o i rs e o restante no 
faça, o : c~ J-
poderá

j prorrogado; .
j . mas se o fizer e i 
i o pintor não i 
i cumprir o prazo, i 
; ele terá 
j terminar,
i concluir o que foi i 
: ajustado.

1784- Ordem 3' Fatura dos 
do Carmo de Vila retábulos 
rica X Manoel colaterais 
Francisco de púlpitos 
.Araújo

especifica 
tema a 
pintado;

i. se < 
fruto de

' trabalho.__
o i . especifica os ; Em quatro 3 anos

era : detalhes técnicos j pagamentos:
■ e formais; j 1° - indo para o 

promover j mato ou inicio da
: algumas
j alterações
; relação ao
i original.

: obra;
em j 2° - após um ano 

risco j de obra e ter 
: assentado dois 
; altares e púlpitos;
I 3° - mais um ano 
: e mais 2 altares;
; 4o - com tudo 
i pronto.
: preço: 1:950.000 

rs._______
. ajustamento com • com
o pmtor que i rendimentos 
milhor e mais i irmandade 
barato o fizesse.

ficos da obra; das pedras; outro 
. são feitos dois i no meio e um ao 
termos: um fica : final da obra.

: com o arrema- i preço: 600.000 rs 
tante e o outro; 
com a Ordem;
. se determina o ■ 
tipo e a cor da ; 
pedra a ser usada; . 
. esta obra foi j 
executada pori 
Antônio Fran- i 
cisco Lisboa, que ; 
também fez o i 
nsco._________ ____ __________________

• . as condições são i No 1° ano. o que n.e. 
bem claras quanto : ficar líquido da (até 1 

da ano de 
mais morte.

rs por pintor ainda : 
í ano até completar recebia pelo ! 
í o pagamento. serviço). 
. cujo preço total 
í foi de 3: 400.000 

rs.
O pintor recebe 5 meses 
várias parcelas 

; até a ano de 1783 
88.800 rs.



no

e o restante na

n.e.

de
 

quando não iO n.e.

e

e ! Direto (com n.e.a

n.e.

até í

n.e.

n.e.

: n.e.
I

: próprio
i entalhador)

da i

do 
X 
de

de retábulo-mor 
X

no
o 

em .

Fatura do restante i Direto? (com 
retábulos I próprio 

; j entalhador)

retábulos I próprio 
í e j entalhador)

1794- Irmandade 
de N. S. das mor 
Mercês X Manoel 
.Alvares Passos

1813-
do Carmo de Ouro -mor 
Preto X Vicente i 
.■Alves da Costa

Pintura da Capeia- . Direto (com o : . 
própno pintor)

a i 
lhe 

puder, e quando i irá assistir com o

o n.e.

de N.
.Amparo
Silvestre
.Almeida Lopes

1799- Ordem 3* 
do Carmo de Vila dos i 
Rica X Clemente colaterais 
José Camponezes 
(parece que não 
foi levado em 
efeito).

1812- Ordem 3* Pintura 
do Carmo 
Sabará 
Joaquim 
Gonçalves 
Rocha

osTÉm 1809 
já ' arrematante 
no i recebe 654.600 rs 

modo i pelas obras
.A.. ■

referências aos i 30.000

rs 
princípio;

rs

: procederá 
. avaliação 
tintas e 

 trabalho.  
o i . e quando não i O arrematante 3 anos

; haja de nos : pede 100.000 rs 
ajustarmos tenho i para suas , 
merecido 
(6.000 rs) 
com 
continuar 
jornada.

na n.e.
do i (o 

arrematante 
restante i recebe

a i 1814)
da i

i estiver feita brevidade
. preço: 200.000 rs que for 

possível

5/S" ! disposições;
para i 200.000 
elas i principio 

a ; restante
■ pagamentos 
' iguais.
■ preço: 2: 400.000

....;.  ... ....J re- . . 
o : . pintar com suas i Conforme a obra Com 

do i próprio pintor) i maons somente 
da i i

ele não cumprir j que puder
com o ajuste . se I preço: 547.200 rs 

uma j 
das i 
seu i

1796- Irmandade
S.

Ordem 3‘ Fatura do retábulo I Direto (com o i . .
i mento do prazo í 60.000 
; implicará i
! abatimoito i
i 100.000 rs ú. j 
i quantia total (a i 
i não ser em caso j 
; de moléstia);
■ com risco.

Pintura 
douramento 
dois retábulos l 
colaterais
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a Irmandade i 60.000 
coloca as tintas;
. se o pintor não i 120.000 
concluir no prazo • meio;
especificado. a 
Irmandade pode i conclusão 
meter oficiais a ; preço: 300.000 
custa do i rs.
arrematante. i  

e Direto (com o : . ficará o pintor ! Um adiantamento n.e. 
de : próprio pintor) ; obrigado a i para a compra 

concluir a pintura i das tintas;
todas as vezes i todas as vezes 
que a irmandade ! que o pintor 
(ou algum irmão ) entrar a pintar e 
devoto) lhe i doirar 
assistir com o que i Irmandade

1804- Irmandade Pintura 
do Senhor dos douramento 
Passos da Matriz consistório 
de S. José Del Rei irmandade 
X Manoel Victor 
de Jesus_____________________________________________
1808- Ordem 3" Fatura do restante I Direto (com o I . 
do Carmo de Vila dos retábulos í próprio 
Rica X António colaterais i entalhador)
Francisco Lisboa

rs
e I assinatura 

contrato; 
o

imitar
1 retábulos
■ acabados
■ milhor
jjrossível 

1812- Ordem 3’ Fatura do restante i Direto ( com o i . i f.'
do Carmo de Ouro dos retábulos ! próprio ; termos técnicos
Preto X Justino colaterais e i entalhador) : formais:
Ferreira de púlpitos irmanar os i  -------
.Andrade ; retábulos com os i segundo

■ já feitos; I continuação
i i . que em qualquer i obra;
i ; obra que a Ordem i preço: 670.000 rs

: pretenda fazer, ele i
;________________; terá a preferencia__ !__________________________

do i Direto ( com o i . conforme umas i n.e. n.e.
| próprio pintor) | condições incertas ■ preço: 800.000 rs i
í í trazidas pelo í ,

pintor,
o pintor se ; ,

obriga por sua i
i pessoa, bens e i ,
i ; terços d'alma. ■ _________

. o não cumpri- . Uma parcela de i 2,5 anos
1 rs no i 

no j inicio;
de i preço: 1: 000.000 
da i rs



n.e.

principio,
e

o

Por louvação 
(com litígio entre as 
partes)

aos i preço: 1: 600.000 
rs.

conforme 
risco.

(para n.e.
da

não i 
o i

1829 - Ordem 3' Fatura 
de S. Francisco retábulos 
de Assis de Ouro colaterais 
Preto X Vicente 
Alves da Costa___________

FONTES: Documentação consultada, CDN, CRT, FAL, IPM, JM e ZVP

• n.e.
; preço 700.000 rs

1819 - Ordem 3" Fatura 
de retábulo 
X consistono 

Ferreira

do Direto (com o 
do próprio pintor)do Carmo 

Ouro Preto 
Justino
de Andrade

. condições bem i Lm adiantamento 2 anos n.e.
claras e detalha- i n.e.
das quanto
aspectos formais e ;
iconograficos; :

a Ordem se i 
obriga a dar-lhe i 
casas para a i 
guarda do mate- i 
rial e para os : 
oficiais.

conformidade 
com o

_________ mor
dos Através de um

anúncio feito i 
em periódico 
local

1825 - Ordem 3’ Pintura e doura
do Carmo X mento 
Manoel da Costa retábulos 
Alaide colatenas

púlpitos

2 meses n.e.
(dados pelo 
arrematante

especificações : 3 pagamentos 1 ano 
técnicas e formais i iguais, na propor- antes 
(inclusive com o ; ção principio, novena e 
número de mãos I meio e fim . festividades da 
de tintas) ; preço: 1:000.000 S. do Carmo)

em j rs

retábulo i

Recebe 50.000 rs 8 meses 
no ato da assina
tura do contrato; 
demais pagamen- 

| tos conforme o 
! andamento da 
: obra.

__  __ : preço: 200.000 rs________  
o . especificações : 3 pagamentos 1.5 anos 

técnicas, formais i iguais: no inicio, 
e iconográficas: i meio e fim.
. o arrematante i preço: 1: 300.000 
não poderá j RS.
ajustar outra obra i 
enquanto 
terminar 
serviço. 

Direto (com o . 
dos próprio pintor)

1823 - Irmandade Pintura e doura- Direto (com 
do Rosário de mento da capela- próprio pintor) 
Mariana X mor (incluindo o 
Manoel da Costa forro)
Ataide
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1818 - Ordem 3‘ Pintura e doura- Direto (com o 
do Carmo de mento da nave. próprio pintor) 
Sabará X Joa
quim Gonçalves 
da Rocha.
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 PREÇO TOTAL
—“______ — — ¥---------------------------

PARCELAS

Ordem 3" do Carmo

670.000 rs

i 1:000.000 rs

48.000 rs

475.600 rs
1:000.000 rs

Irmandade de São José dos pardos

PARCELA

" a 400 rs o cruzado.

• RÁáfe- 

OBRA
- obra de cantaria da igreja

^ANO

1766 7
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ANEXO III: valores despendidos com algumas obras/ 

por associação religiosa

, 1771
1806

| 1812
  1818

i 1769
1773

1: 462.500 rs
(3 parcelas iguais)

; 1: 077.599 rs

20.000 rs (1* parcela) 
206.000 rs

38.000 cruzados’ 
, (= 15: 200.000 rs)

i ANO

-púlpitos
- barrete da capela-mor
- pintura e douramento da capela-mor
- frontispício
- fatura do retábulo-mor
- pintura da nave (forro)  
- risco para obra da igreja

: 1784 - fatura de seis retábulos colaterais

ENCOMENDANTE
Ordem 3" do Carmo

ANO
1763

: 1774
j 1790

1801
i 1766

____________ OBRA
- cantaria da igreja

1776
| 1794 
i 1795 
i 1796
: 1802 
’ 1807 
í 1822

ENCOMENDANTE
Ordem 3* de São Francisco de: 
.Assis

PREÇO TOTAL 
20.000 cruzados* 
(= 8: 000.000 rs)

- emadeiramento do corpo da igreja 4.000.000 rs
i - fatura do retábulo-mor 1: 850.000 rs
i - douramento do retábulo-mor 800.000 rs
- pintura da nave 1: 750.000 rs

; 27.000 rs
i 12.000 rs
; 470.000 rs

883.000 rs ( em várias !
parcelas) !

' 50.000 rs
i 200.000 rs

: 400.000 rs
i 600.000 rs
i 1: 750.000 rs 

2: 850.000 rs 
6Ó'ÓÕÒ rs

i 1: 600.350 rs

i 127.000 rs
i 30.900 rs

OBRA
- fatura do retábulo-mor

i - pintura e douramento do retábulo-mor
- douramento do retábulo de Santa Isabel
- douramento do retábulo de São Roque
- pintura do Noviciado e consistório
- douramento de 2 retábulos
- douramento de 2 retábulos e retoque e um terceiro
- pintura da capela do santíssimo (imitando adamascado)

ENCOMENDANTE
Ordem 3‘ de São Francisco de Assis

ei

, 1807/ I - conserto nos retábulos
; 1808 |
i 1812/ - fatura dos retábulos restantes e púlpitos
i 1814
: 1813 - fatura do retábulo-mor
• 1814/ - despesas com o retábulo-mor
i 1820
■1818 - pintura de quatro painéis
i 1819 - fatura do retábulo do consistório
1 1824 - aparelhamento do retábulo-mor

1825 - pintura e douramento da capela-mor 
retábulo-mor. arco cruzeiro e tribunas

1825/ - pintura e douramento dos retábulos
1826 colaterais

i 1773 . risco para decoração da capela-mor
i 1775 . fatura do retábulo-mor
1779. pintura da capela-mor

f PREÇO TOTAL í PARCELA j
i í 384.000 rs i
i 500.000 rs ! í
■ 250.000 rs

18.000 rs
i 162.000 rs
' 88.800 rs
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PREÇO TOTAL ;
Jesus doBom

■ 78.000 rs

: 102.000 rs
1: 691.398 rs

251.212rs
rs

58.800 rs

356.362 rs

Ordem 3* do Carmo

PREÇO TOTAL

Irmandade de São Miguel e Almas (da Matriz)
- obras de talha 121.200 rs

i 3:216. 000 rs■ 1746

Irmandade do Santíssimo Sacramento (da Matriz) 1758

1765 i - decoração da capela-mor

Geralmente uma pintura, em pequenas dimensões, sobre vidro ou metal (latão).

Irmandade de N. Sr. das Mercês
Irmandade de N. Sr. do Amparo

Irmandades do Santíssimo Sacramento e N. Sra. da Conceição (da 
Matriz)

1802
1804
1805

1818
1819

- fatura de um oratório para a sacristia
- douramento do retábulo de Santo Antônio
- douramento do retábulo de São Francisco
- escultura de quatro anjos grandes

nave

96.150 rs
96.000 rs

38.400 rs
824.887 rs
200.025 rs
760.800 rs

100.800 rs 
110.000 rs 
140.000 rs

131.250 rs
175.575 rs

204.000 rs
849.600 rs

158.400 rs
1:552. 912 rs

  
OBRA 

- fatura dos retábulos colaterais
- trabalhos de carpintaria
- fatura da tribuna da capela-mor

: 1750

_ PREÇO TOTAL PARCELA 
44.400 rs

ENCOMENDANTE
Ordem 3* de São Francisco de Assis

ENCOMENDANTE___________________ .
Irmandade de S. Gonçalo (da Matriz)

! PREÇO TOTAL
i 16.000 cruzados
i (= 6: 400.000 rs) 
, 2: 093.333 rs

300.000 rs 
204.000 rs ” 
547.2000 rs 
3: 400.ÓÒ0 rs

PARCELA
687.600 rs
7.200 rs
36.000 rs

_____ OBRA
- fatura do retábulo-mor

ANO
1771
1782/1798
1794 __
1790
[796 ___
1778

- fatura da caixa do órgão
- pintura de uma lamina de N. Sra. das Dores i 24.000
- pintura da nave
- fatura das imagens para as capelas dos passos j

1778
1778/ - pintura da
1783
1783
1784
1787
1796/
1799
1799

- pintura do retábulo de Santo Antônio
- fatura do retábulo-mor
- trabalhos de carpintaria

1773/ - pintura e douramento da capela-mor 
1774 
1774 
1776

962.098 rs
i

ENCOMENDANTE ANO

i 1757

- decoração da capela-mor
- douramento de um
retábulo !
- decoração da capela-mor i

! PARCELA
; 2: 133.333 (em 3 parcelas i
■ iguais de 1760 a 1765) ;

ENCOMENDANTE ANO
Irmandade do Senhor Bom Jesus do 1765/ 
Matozinhos 1769

1769/ 
1773 
1772 
1773

PARCELA 
1: 229.550 rs 
860.850 rs 
1: 066.087 rs

- pintura de bustos e custódias
1800/ - fatura das imagens dos profetas para o 1 ° adro i

- fatura da caixa do órgão
- fatura das imagens dos profetas do 2o adro
- pintura das imagens dos passos

1808 - pintura das imagens de 2 passos í
- pintura de imagens de 2 passos

ANO ___ OBRA
1738 - fatura do retábulo
1748 - pintura do retábulo
1757 - obras de talha

_______________OBRA ___ _________
- pintura de santos
- pintura e douramento da capela-mor 
- pintura da capela-mor 
- pintura da nave (forro)
- pintura e douramento dos retábulos colaterais
- pintura da nave (forro e altarís colaterais)
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200.000 rs

r •►SÃO JOSÉ DEL REI —— 
PREÇO TOTAL PARCELA

81.600 rs

1

ENCOMENDANTE ANO   OBRA
Irmandade do Santíssimo Sacramento (da Matriz) 1782/1788 - pintura da sacristia
Irmandade do Senhor dos Passos (da Matriz) 1804 - douramento e pintura do consistório

FONTES: Documentação consultada, FAL, ECF, IPM, JM. SV E ZVP.



1772

1778/1779
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ANEXO IV: mobilidade de alguns artistas pela capitania 

detectada a partir das encomendas aceitas

’ Necessariamente o artista não precisava estar presente no local para executar o risco; podia fazê- 
lo tendo em mãos as dimensões da obra a ser construída ou entalhada (no caso de um retábulo). 
Assim, em 1781, a mesma Ordem 3a de São Francisco determina ao mestre responsável pelas 
obras de sua igreja, Francisco de Lima Cerqueira, fosse a Villa Rica ou em outra qualquer parte 
onde se achar o Arquiteto que fez o risco da Igreja fasa o que neste se porpoz dando-lhe para 
isso os perceitos necessários para o que levava o risco [com as dimensões] da mesma obra. 
MARTINS. Judith. Dicionário... Op. cit., vol. 1, p. 373.

1806 
1807/1809 
1809/1810 

1814(18 nov)

1782 
1784/1785

1789
1790 94 

1796/1806

1773/1774
1774

1779 
1780/1781

1781

17741775
1777
1778

Sabará
Morro Grande 

(Barão de Cocais)
Vila Rica 
Vila Rica 

Congonhas do Campo

Vila Rica 
Vila Rica 
Sabará

São João del Rei 
Vila Rica 
Vila Rica 
Sabará

Vila Rica 
Vila Rica

Sabará
Sabará

São João del Rei

Rio Pornba 
Vila Rica

- pedras d’ara para a igreja da Ordem 3“ de São Francisco de Assis
- fatura do retábulo-mor para a igreja da Ordem 3* de São Francisco
- esculturas das imagens dos passos e adros do Santuário do Senhor 
Bom Jesus de Matozmhos/ caixa do órgão
- proposta para o risco do retábulo-mor da Ordem 3" do Carmo
- obras em dois retábulos colaterais da igreja da Ordem 3' do Carmo
- risco para o frontispício da Matriz de Santo Antônio *
- morte

DATA
1761
1770
1771

________________________ OBRA________________________
- móveis para o palácio do governador
- risco (portada?) para a igreja da Ordem 3* do Carmo/louvação
- louvação em obras na igreja da Ordem 3" do Carmo
- risco para o açougue
- louvação nas obras da igreja matriz
- risco para o retábulo-mor da igreja da Irmandade de São José
- fatura dos púlpitos da igreja da Ordem 3' de S. Francisco de Assis
- fatura do barrete da capela-mor da igreja da O. 3‘ de S. Francisco
- risco para a portada da igreja da Ordem 3‘ de S. Francisco de Assis
- obras na igreja da Ordem 3* do Carmo
- risco para a fachada da igreja da Ordem 3" de S. Francisco de Assis’
- risco para o altar-mor da igreja da Irmandade das Mercês e Perdões
- revisão do risco anterior
- louvado nas obras da igreja da Ordem 3* do Carmo
- louvado nas obras da igreja da Irmandade das Mercês e Perdões
- risco para a tribuna do retábulo-mor da igreja da Ordem 3* de S. 
Francisco de Assis
- dois santos para a Ordem 3* do Carmo
- obras da grade, coro e púlpitos da igreja da Ordem 3* do Carmo
- encomenda do risco do retábulo-mor da igreja da Ordem 3" de S. 
Francisco de Assis*
- obras no corpo da igreja da Ordem 3’ do Carmo
- louvado nas obras da Matriz de São João Batista

Sabará
Vila Rica

São José del Rei
Vila Rica

Obst Não foram computados os trabalhos apenas atribuídos ao artista, e que faz supor a sua permanência em 
outros pontos da capitania como : Inficcionado (Santa Rita Durão, próximo à Mariana), cerca de 1760; Caeté, 
cerca de 1760; Fazenda do Jaguara (Sabará). cerca de 1780 e Fazenda da Serra Negra (Belo Horizonte), cerca 
de 1794; e ainda, de datas incertas, na Serra da Piedade (Caeté), São Bartolomeu e Lavras Novas (distritos de 
Ouro Preto).

NOME/FUNÇÃO: Antônio F rancisco Lisboa (AJeijadinho)/ escultor, entalhador e, por vezes, arquiteto 
LOCALIDADE 

Vila Rica 
Sabará 

Vila Rica



OBRA
- nascimento

OBRA

Mariana1807

1826

Mariana1828

Inficcionado1792

Mariana
Mariana

Mariana
Mariana

1795 
1801-1802

1795
1796 

1796/1797
1798

1799/1800
1801

1802/1804
1806/1807

1809/1811
1811/1812

1773
1777
1781 

1782/1783

1777/1778 
1783 

1784/1794

1753/1754
1770
1775
1777

1778
1787

1806
1811

Inficcionado (Santa Rita Durão) 
Vila Rica

Sabará
São Miguel de Piracicaba

Itabirito
Vila Rica 
Mariana 

Congonhas do Campo

Vila Rica
Vila Rica 

Congonhas do Campo
Vila Rica

Sabará 
Barra Longa 

Vila Rica

Itaverava 
Mariana

Mariana 
Itabirito 
Mariana 
Mariana

Mariana
Mariana

- obras de talha da Matriz de N. Sra. da Conceição
- retábulo-mor da igreja da Irmandade de N. Sra. do Rosário
- entrega da obra do retábulo anterior
- escultura de quatro anjos grandes para a Irmandade de Bom Jesus do 
Matozinhos
- retábulos colaterais da igreja da Ordem 3' do Carmo
- obras na talha do retábulo-mor da Matriz de São José
- obras de talha dos retábulos colaterais da igreja da Ordem 3* do 
Carmo
- tampa da pia batismal da Sé- Catedral
- trono do retábulo-mor da igreja da Ordem 3* de S. Francisco de 
Assis
- ajuste da obra do retábulo-mor da igreja da Ordem 3' do Carmo
- morte

1830 
1840(7ago)

- batizado
- pintura dos retábulos colaterais para igreja da Irmandade de N. Sra. 
do Rosário
- pintura de uma imagem para a Irmandade de N. Sra. do Rosário
- louvado nas obras de pintura da Matriz de N. Sra. do Pilar
- pintura de retábulo e portas da igreja da Ordem 3' de S. Francisco
- Contrato para encarnação das imagens dos passos para a Irmandade 
de Bom Jesus de Matozinhos"
- vários serviços para a Sé- Catedral
- serviços menores para a Irmandade de N. Sra. do Rosário
- vários serviços para a Ordem 3' de S. Francisco
- Louvado na entrega da obra de pintura do retábulo-mor da igreja da 
Ordem 3‘ de S. Francisco’"
- serviços menores para a Ordem 3’ de S. Francisco
- ajuste para douramento de dois retábulos da igreja da Ordem 3' de
S. Francisco (ajuste não efetivado)
- pintura da capela da Irmandade de N. Sra. das Mercês
- pintura da capela do noviciado e imagens para a Ordem 3‘ de S. 
Francisco
- pintura de um retábulo na Matriz de Santo Antônio
- ajuste para douramento do retábulo-mor da igreja da Ordem 3‘ do 
Carmo
- pintura e douramento do cata-vento da igreja da Ordem 3* de S. 
Francisco
- Casamento
-morte

NOME/FUNÇÃO: Joao Batista de Figueiredo/Pintor
________ DATA

1773/1775

NOME/FUNÇAO: João de Carvalhães/ Pintor 
________ DATA 

1768 
1770 

1771/1772 
1772

LOCALIDADE
Vieira do Minho/Portugal 

(Bispado de Braga) 
Catas Altas

Mariana 
Manana

Congonhas do Campo

LOCALIDADE 
Mariana 
Itabirito

LOCALIDADE
Vila Rica
Vila Rica
Vila Rica 

Congonhas do Campo

LOCALIDADE
Vila Rica

_________________________OBRA_________________________
- ajuste da pintura da matriz de N. Sra. do Pilar
- pintura na Casa de Fundição
- pintura para a Ordem 3* de S. Francisco
- Pintura do retábulo de Santo Antônio do Santuário de Bom Jesus de 
Matozinhos
- pintura para Casa da Intendência
- pintura no Palácio do Governador
- pintura de imagem para a Irmandade de Bom Jesus de Matozinhos
- pinturas para Palácio do Governador

_________________________OBRA_________________________
- pintura e douramento da capela-mor da igreja da Ordem 3* de S. 
Francisco
- pinturas para Irmandade do Santíssimo Sacramento da Matriz
- pintura e douramento na capela-mor da igreja da Irmandade das 
Mercês e Misericórdia
- pintura de toda igreja da Irmandade de N. Sra. do Rosário

NOME/FUNÇAO: Francisco Xavier Carneiro/Pintor 
________ DATA ’ 

1765 (25 dez) 
1793

___________________________________ 171
NOME/FUNÇAO: Francisco Vieira Servas/ Entalhador e escultor'
________ DATA

1721

’ Em várias empreitadas esteve associado ao entalhador José Femandes Lobo.
" Juntamente com Manoel da Costa Ataíde.
" Executado por Manoel da Costa Ataíde.
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1789 Congonhas do Campo

Irmandade de Bom Jesus do1790 Congonhas do Campo

OBRA

1795/1800 Mariana

1798 Congonhas do Campo

Mariana1804

Conceição do Mato Dentro1805

Congonhas do Campo1818/1819

Vila Rica1825/1826

Mariana1826

Caraça1828

Vila Rica1829

Mariana1830

1790/1791 
1793/1794 

1795 (2jan)

1819/1820
1821
1823

1782 
1791/1792 
1793/1794 
1794/1795

1800 
1801/1805

1806 
1806/1807 
1808/1809

1809
1811/1812
1812/1813

1813 
1813/1814 

1818 
1818

1824
1825

1779
1784
1786

São Bartolomeu
Vila Rica

Vila Rica 
Santa Bárbara

Vila Rica

Vila Rica 
Itaverava 
Vila Rica

Vila Rica 
Itaverava 
Vila Rica 
Mariana

Mariana
Mariana
Mariana

Mariana
Mariana
Mariana

Mariana
Mariana
Mariana
Mariana

Vila Rica 
Congonhas do Campo 

Itabirito

Vila Rica
Vila Rica

NOME/FTINÇÃO: Manoel da Costa Ataide/Pintor 
________ DATA 

1762(18out) 
1781

LOCALIDADE
Vila Rica 

Congonhas do Campo
Mariana

LOCALIDADE
Mariana 

Congonhas do Campo

NOME/FUNÇAO: Joao Neponiuceno Correia e Castro/Pintor
________ DATA

1774
1777/1787

1777

- batizado
- pintura em imagens dos passos para a Irmandade de Bom Jesus de 
Matozinhos
- vános serviços para a Ordem 3' de S. Francisco de Assis
- pintura do pano da porta da igreja da Ordem 3‘ de S. Francisco
- pintura de 3 imagens para a Ordem 3‘ de S. Francisco
- pintura e douramento do retábulo mor da igreja da Ordem 3‘ de S. 
Francisco
- pintura no retábulo de Santa Isabel da igreja da Ordem 3* de S. 
Francisco
- contrato para a encarnação dos passos para a Irmandade de Bom 
Jesus do Matozinhos
- pintura na igreja Matriz
- ajuste da pintura e douramento da igreja da Ordem 3" de S. 
Francisco ( recebe até 1811)
- entrega da obra de douramento do retábulo mor da igreja da Ordem 
3* de S. Francisco
- pintura de seis painéis e imagens para a Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da igreja Matriz
- encarnação de imagens para a Ordem 3’ de São Francisco
- pintura de duas imagens de Cristo para a igreja Matriz
- aparelhamento de quatro retábulos e cata-vento da igreja da Ordem 
3* do Carmo
- serviços para a Irmandade de N. Sra. das Mercês e Perdões
- pintura de imagens para a Irmandade do Rosário (na Matriz)
- douramento de caixilhos e oratório da sacristia da igreja da Ordem 
3" do Carmo
- risco para o retábulo mor da igreja da Ordem 3* do Carmo
- encarnações de imagens da igreja Matriz
- pintura de 4 painéis para a Ordem 3‘ do Carmo
- carta do Senado da Câmara o recomendando para ser professor das 
Artes de Arquitetura e de Pintura
- encarnação de imagens dos passos e pintura na capela-mor do 
Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos
- vários serviços na Sé-Catedral
- pintura da tribuna da Sé-Catedral
- ajuste da pintura e douramento da capela-mor da igreja da 
Irmandade do Rosário
- aparelhamento do retábulo-mor da igreja da Ordem 3' do Carmo
- pintura e douramento do retábulo-mor da igreja da Ordem 3* do 
Carmo
- pintura e douramento dos retábulos colaterais da igreja da Ordem 3' 
do Carmo
- entrega da obra da pintura da capela-mor da igreja da Irmandade do 
Rosário
- pintura de uma tela representando a Santa Ceia para a Capela de N. 
Sra. Mãe dos Homens (assinada e datada)
- recusa a proposta para a pintura do teto da nave da igreja da Ordem 
3* do Carmo
- morte

_________________________OBRA________________________
- louvado na obra de pintura da Matriz de N. Sra. do Pilar
- pintura da nave do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos
- encarnação de imagem para a Irmandade de N. Sra. da Conceição da 
Sé-Catedral
- risco para os retábulos colaterais da igreja da Ordem 3' do Carmo
- pintura de uma lâmina de N. Sra. das Dorés
- ajuste para pintura do forro da igreja da Irmandade de N. Sra. do 
Rosário
- douramento do véu do Senhor do Túmulo para a Irmandade de Bom 
Jesus de Matozinhos
- encarnação de 4 bustos para a
Matozinhos
- encarnação de uma imagem para a Ordem 3' de S. Francisco
- vános serviços para a Ordem 3' de S. Francisco
- morte
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OBS.: Os outros artistas citados no texto, tiveram o exercicio de suas respectivas atividades circunscrito á vila ou região onde nasceram, 
residiram ou se estabeleceram profissionalmente. Assim foi o caso de Manoel Francisco de Araújo em Vila Rica e Mariana; Manoel Ribeiro 
Rosa em Vila Rica; Joaquim Gonçalves da Rocha em Sabarã; Manoel Victor de Jesus em São José del Rei e região; José Soares de Araújo no 
Arraial do Tijuco e região e Silvestre de Almeida Lopes no Arraial do Tijuco e Vila do Príncipe._____________________________________

FONTE: Documentação consultada, CRT, FAL, ÍPM, JM e SV.



Até 1713 = a oitava = 1500 rs

de 1713 até janeiro de 1725 = oitava = 1500 rs

de Io fevereiro de 1725 a 24 de maio de 1730 = oitava = 1200 rs

de 25 maio de 1730 a 4 setembro de 1732 = oitava = 1320 rs

de 5 setembro de 1732 a 31 de junho de 1735 - oitava = 1200 rs

de Io de julho de 1735 a 30 julho de 1751 = oitava = 1500 rs

Um exemplo de conversão:

* O vintém é um peso e não um valor. A oitava se subdividia em 32 vinténs, sendo que um vintém 
= 037,5 réis. Assim 8 v = !4 da oitava; 16 v = Vz da oitava e 24 v = % da oitava

Antônio Luís Bessa, em sua História Financeira de Minas Gerais, vol. 1, ao 

aludir ao mesmo assunto, reproduz o mesmo esquema de Teixeira Coelho, mas ao 

final, afirma que posteriormente voltou a oitava a 1500 rs. No entanto, não revela a 

data em que isto ocorreu. Por este motivo, se preferiu manter neste trabalho, para 

efeito das conversões realizadas, o valor da oitava em 1200 rs, de meados do 

século XVIII até inicio do XIX — procedimento, aliás, que vinha sendo feito por 

outros autores (CRT, ECF, GB, ZVP e VNP) que tiveram que fazer estas 

conversões; contudo, naqueles casos em que o documento se refere a oitava como 

valendo 1500 rs, foi mantido este valor.
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ANEXO V: sobre a conversão de oitavas de ouro para 

réis

a partir de Io de agosto de 1751 até o ano em que o autor escrevia sua 

Instrução, 1780, a oitava = 1200 rs.

900 rs
150 rs

Convertendo para réis a seguinte quantia em oitavas: 395 % / 8“ 4 vinténs*

395 x 1200 = 474. 000 rs 
% x1200 = 
4v x37,5 =

475 $ 050 réis

José João Teixeira de Coelho, em sua Instrução para o Governo da 

Capitania de Minas Gerais, de 1780, exibe um esquema demonstrando os valores 

que a oitava de ouro alcançou em Minas desde os primórdios de sua formação, e 

que é o seguinte:
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CRÉDITOS DAS ILUSTRAÇÕES

Figuras 1: Estampa de um Missal de 1781, arquivo particular.

Figura 9: Estampa de um missal setecentista, arquivo particular.

Figura 11: Pintura parietal em uma das sacristias da Matriz de Santo 

Antônio de Tiradentes, executada em fins do século XVIII por 

Manoel Victor de Jesus, arquivo particular.

Figura 12: Gravura setecentista que se encontra exposta na sacristia da 

igreja da Ordem 3a do Carmo de Diamantina, arquivo particular.

Figura 6: a Cadeia Vista através de uma gravura de 1835, reproduzida de 

Minas Gerais: Os viajantes estrangeiros. Suplemento Literário de 

Minas Gerais. Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1970, p.3.

Figura 7: Risco do retábulo-mor da Matriz de Itaverava, cerca de 1788.

AHU, arquivo particular (a foto).

Figura 10: Pintura do forro da capela-mor da Matriz de São José de 

Nova Era, arquivo particular.

Figura 2: pintura do frontal do arco-cruzeiro da igreja da Ordem 3a do 

Carmo de Sabará, arquivo particular.

Figura 5: Risco da Nova Cadeia de Vila Rica, cerca de 1784. AHU, 

microfilme.

Figura 3: Um dos atlantes que sustenta o coro da igreja da Ordem 3a de 

Sabará, arquivo particular.

Figura 4: Reproduzida do livro SCAMOZZI, Vincenzo. Lldea delia 

Architettura Universale. Parte Seconda. 1615. New Jersey/USA, 

The Gregg Press Incorporated, 1964. (obra fac-simile da edição de 

1615).

Figura 8: Pintura do forro da nave da igreja da Ordem 3a de São 

Francisco de Assis, final do século XVIII, arquivo particular.



Ilustrações sem numeração

Figura 14: Pintura de forro da sacristia da igreja da Ordem 3a de São 
Francisco de Assis de Mariana, final do século XVIII, arquivo 
particular.

- Pintura parietal da capela-mor da igreja do Senhor Bom Jesus de 
Matozinhos do Serro, século XVIII, arquivo particular.

-Reprodução de uma parte do termo de ajuste da mesa da Ordem 3a do 
Carmo de Diamantina sobre a pintura e douramento da nave (em 
1778). Livro de Termos para o governo da Ordem - 1774-1990, fl. 
38 v, arquivo particular.
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Figura 13: Pintura do forro de uma das sacristias da Matriz de 

Tiradentes, datável de fins do século XVIII, arquivo particular.

- Detalhe do risco para o retábulo-mor da Matriz de Itaverava (ver fig. 

7).


