O BARROCO NO BRASIL
define, bdsicamente, pela intengdo de fazer a

SYLVIO DE VASCONCELLOS
O barroco 6, antes de tudo, um estado de espfrito. E a
expressSo

de um sistema de pensamento complexo

que

admite, igualmente, a f6bula e a hist6ria, o mito e a
realidade, o poder e a submissS'o, o orgulho e a humildade, a ostentageo e a mod6stia, o luxo e a austeridade, a
confianga e o temor.
Durante a ldade M6dia os dogmas do cristianismo n6o
haviam sido objeto de discussS'o e a razSo e a f6 se haviam
mantido indissolirvelmente ligadas. A f fsica e a metaf fsica
se harmonizavam na aceitagdo de um deus materialmente
perceptfvel, interferindo pessoalmente nos acontecimentos

e atuando diretamente na terra por intermedio de seus
representantes: papas e reis. O c6u estava pr6ximo: pouco
acima das n0vens que podiam ser vistas no espago.
O racionalismo renascentista e as rebeldias de Lutero e

Vlll

quebram, por6m, a unidade ideologica crisrazSo separa-se da f6, a cidncia da religido, o tempo-

'lenrique

-5. A
ral do espiritual, e o corpo da alma. Frente a estas
circunst6ncias, o catolicismo reage vigorosamente e, em
lugar de aceitar modif icagSes em sua doutrina, prefere
reafirmS-la por inteiro, negando a validade das an6lises
racionais que a contestem. Procura, entS'o, defender a t6se
realidade da lgreja prevalece sobre qualquer
outra realidade, que a intuigdo predomina sobre a deduQd'o, a intengdo sobre a ag5'o e o significado das coisas
sobre sua apar6ncia ou aspeto formal. Com isso todas as
contradigSes se justificam, conciliadas pelo objetivo comum que t€m em vista: a gl6ria de deus e de sua igreja.
Em verdade estas id6ias n5'o eram novas no pensamento
cat6lico; nova, po16m, era a necessidade de defend6-las
contra as divergdncias internas que as contrariavam. E esta
necessidade que leva o catoliscismo d Contra-reforma, d
condenagSo das desobedi6ncias como heresias, is tentativas de demonstrar a precariedade do raciocinio humano
em face da verdade divina e, consequentemente, ao desprezo ostensivo pela logica, visfvel nas obras de arte que,
ent6'o, patrocina. Nelas as perspetivas ilus6rias se difundem; caprichosa ornamentagd'o esconde e desmente as
estruturas; predomina a composigdo aberta, o desenho
assim6trico, os espagos indirecionais envolventes, as curvaturas contfnuas e, finalmente, a crescente complexidade
das solug6es, propositadamente procurada para confundir
o entendimento, dificultar a compreensS'o e enfatizar sua
;nif icagSo mitica. lsto 6 o barroco.
Seja o estilo resultado de Contra-reforma, instrumento
do absolutismo polftico, ou expressdo de um perfodo
rom6ntico que, inevitdvelmente, sucede e 6 sucedido por

de que a

um racional, em contfnua altern6ncia evolutiva - como
querem diferentes autores o fato 6 que o barroco se

aparOncia

prevalecer sobre a realidade, o conjunto sobre o detalhe, e
a complexidade sobre a clareza.
O barroco nd'o incorpora elementos novos d arquitetura

e

ornamentagdo; utiliza as solug5es dos estilos que o
precederam - os exteriores, com suas colunas e frontSes,
sd'o gregos; as c0polas e ab6bodas sd'o romanas; alguns
arcos, mouriscos e bizantinos; as ogivas, pindculos e "groteschi" goticos; a folha de acanto hel€nica e os arabescos
mugulm6nicos; as portadas romdnicas e as nervuras estruturais aparantes, renascentistas. O barroco n5'o se submete
apenas, e ddcilmente, as caraterfsticas, espfrito e regras da
antiguidade cl6ssica que o renascimento aceita como padr5es m5ximos e inviol6veis de perfeig6o. Prefere, ao contrdrio, utilizar distintas fontes de inspiraqd'o, interpretando-as a seu modo, e condicionando-as a seus objetivos. E

esta liberdade de orientagdo que leva muitos crfticos a
condenar o estilo como bastardo, ou nada mais que uma
infeliz e decadente etapa do renascimento. Contudo, a
aparente incoerdncia do barroco, e as supostas distors5es
dos estilos hist6ricos que pratica, nd'o s5o acidentais, nem
podem ser consideradas defeitos ou erros; correspondem,
inversamente, a um intencional proposito de demonstrar
que tudo pode, deve, e est6 subordinado d t6. E exatamente esta intengSo que justifica a classificagSo do barroco como um estilo independente e completo.
A aparente ilogicidade e o expressionismo barrocos
coincidem, traduzem e servem admirdvelmente os interesses das hierarquias civfs e religiosas cat6licas, empenhadas
na manutengSo de suas prerrogativas e dogmas, ameagados
pelas contestag6es racionalistas. Em consequ6ncia, o estilo
6 sempre mais significativo quando a servigo destas hierarquias. Ouando protestantes e anglicanos se excluem do

contexto cat6lico, igualmente se excluem do contexto
barroco.

PORTUGAL
Portugal sempre foi um pafs cat6lico. Entretanto, a
despeito de seu consider5vel 6xito nos caminhos marftimos, jamais alcangou a riqueza amealhada por seus vizi-

nhos

no perfodo barroco. Seu limitado territ6rio,

sua

escassa populagd'o, as sucessivas guerras que enfrentou no

perfodo, a dominagS'o espanhola de 1580 a 1640, e os
reduzidos benef fcios que obteve de suas col6nias, impediram-no de acumular recursos suficientes para o uso do
barroco como afirmagd'o de gloria e poder.
Enquanto a Espanha, muito mais rica, absorve o estilo
com uma desnvoltura que permite a creagSo de interpretag5es proprias de consider6vel import6ncia - tais como as
que se revelam no Escurial e nas arquiteturas plateresca,
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herreriana e churrigueresca - Portugal aceita o barroco
com certa dificuldade, bastante timidez, e menor imaginaQ5'o. As mais notdveis construg5es portugu6sas do periodo
s5'o modestas quando comparadas a similares realizac6es
francOsas ou espanholas.
Por sua parte, a lgreja Cat6lica ndo disp5e de grandes
recursos de motivagS'o para afirmar-se em Portugal. Sua
populagdo, €ffi geral pobre, n6'o se inclina a discuss5es
metaf fsicas e aceita pacfficamente os preceitos cat6licos
em sua tradicional conotagS'o. O 0nico inimigo da lgreja 6
o mouro inf iel, jd expulso do pafs s6culos antes.
O Vaticano j6 n5'o tem forgas para dirigir a conduta
dos reis e concentrar as economias nacionais nas iniciativas de car6ter religioso que permitiram a grandeza das
catedrais bizantinas e g6ticas. Depende, agora, do apoio
recebido das cabegas coroadas e das ordens religiosas

jesuitas, carmelitas, dominicanos, franciscanos, etc. - coffr

prestfgio e poder proprios. e tamanha a fraqueza do
Vaticano que o Papa Julio lll, em 1551, transfere ao rei
de Portugal, D. Jo5'o lll, completa jurisdigSo espiritual
sobre as terras descobertas, e o direito de nomear bispos
receber contribuic5es e autorizar despesas relacionadas
com a lgreja,
Por sua vez, as ordens religiosas, com suas sedes principalmente em Espanha e ltSlia, preferem atuar mais decididamente em paises e territ6rios coloniais que lhes oferecem maiores possibilidades de expansS'o.
Estas circunstancias que limitam similarmente as ag5es
da Coroa portuguesa, do Vaticano e das organizag6es
religiosas em Portugal, enfraquecem consideravelmente o
barroco lusitano que s6 adquire maior significagSo quando
o ouro, finalmente encontrado no Brasil, desperta adorme-

J
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lgrejo missioneira dos Reis Mogos, de I 610, exemplo do simplicidode
rlstica dcts construgdes, tanto religiosos como civis, dos primeiros
unos dct col6nio. Embaixo: Nossa Senhoro do Aiudu, nu Bahio. Aos
poucos, os padrdes de construgdo trazidos de Portugul -como se v€
nesto capelo do sdculo XVlll-se tornom mais pesados e perdem a
simplicidode. Os materiais, pordm, continuam sendo barro,
mqdeira e telhas
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SECULOS XVI.XVII

cidas ambig6es, cria problemas, desafia a autoridade real e
prov€, enf im, as bases necess6rias ao f lorescimento do

pequeno povo, agarrado d terra e ao mar, em luta constante pela sobreviv6ncia, e que entra na hist6ria com a

estilo.

estoria de sua valentia.

E certo que algumas construg5es, como os Jer6nimos,
Tomar, 56 de Lisboa e lgreja do Senhor Bom Jesus de

1

Braga, atestam a alta capacidade artfstica dos portugudses.
Contudo, ndo ocorrem em Portugal, senS'o com D. Jodo V

(1706-1750) e D. Jos6 | (1750-1777l', o estado de
esp frito e as condig5es que, durante todo o periodo
barroco, f izeram a grandeza dos monumentos italianos,
espanh6is, francdses e germ6nicos. O barroco portugu6s
n6'o 6 espetacular; 6 mais significativo na honestidade de
sua tradugSo arquitet6nica, na sinceridade econ6mica das
solug6es, no refinamento dos detalhes, na mod6stia e
austeridade das composigSes e na ingenuidade dos desenhos, em relacS'o perfeita com a maneira de ser de um

500- 1 650
Em 1500, no reinado de D. Manuel, o Venturoso,
o Brasil a seus dom f nios. O Brasil

Portugal incorpora

revela-se uma terra imensa e fertil; nada mais. Seus nativos
sd'o pobres e andam n0s; nd'o t€m uma estrutura social
desenvolvida, nem tesouros acumulados. Contudo, Portugal n6'o abandona sua conquista. Sem recursos pr6prios a
empregar, procura o Rei interessar seus fidalgos na exploragS'o da col6nia. A iniciativa falha. Em 1530 envia entSo
Afonso de Souza d nova terra pela nela estabelecer pontos
permanentes de povoamento e cuidar de seu desenvolvi-

O diagramo represento o evolugdo das influ€ncios estilisticas refletidas no desenho dqs fachadas dos qrandes templos
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XVlll, em que oporecem o porto e o cidade do Sulvodor, n'o Buhio, copitol e principol centro de radiagdo migratoriu do vostu
col6nia portugueso entre 1549 e | 763, ano em que o sede do governo foi mudadu poro o Rio de Janeiro

Mupa do sdculo

mento. E quando se fundam os primeiros povoados fixos
brasileiros: S. Vicente, ao sul, e Olinda, ao norte. Entre
estes dois pontos extremos, pouco mais tarde 6 criada a
cidade de Salvador (1549), onde se estabelece o Governador-Geral da col6nia.
Com Afonso de Souza chega a cana de agucar ao
Brasil, transplantada de llha da Madeira. Plantac5es e
engenhos espalham-se principalmente no nordeste, en torno de Salvador e Olinda. Para a produgS'o agucareira s6o
importados escravos de Africa, necessSrios em vista da
recusa sistem5tica e insuper6vel resistOncia que os nativos
ofereciam a qualquer tipo de trabalho organizado.
A criagdo dos povoamentos e o estabelecimentos da
indfrstria agucareira favorecem o progresso da col6nia, mas
a fracasso das guerras empreendidas por D. Sabasti6'o
contra os mouros (batalha de Al Kasr Al-Ka-bir, 1578), o

domfnio espanhol sobre o reino portuguds durante os
sessenta anos seguintes, as tentativas francesas e holandesas de se estabelecerem na costa brasileira, e os prejuizos
que estes eventos causam d economia da Portugal e suas
col6nias, deixam marcas irrepar6veis em suas respectivas
hist6rias.

Todas estas dificuldades ndo impedem, todavia, que os
e a lgreja Catolica se implantem firmemente
no Brasil, cujo territ6rio se expande muito al6m de seus

portugueses

iniciais limites, fixados pelo Tratado de Tordesillas (tree setenta leguas a oeste das llhas dos Agores e
Cabo Verde), assinado por Portugal e Espanha em 1494.
Os jesuitas sdo os primeiros sacerdotes que chegam
para ficar e j5 em 1561 estSo construindo seu primeiro
sentas
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Col6gio em pedra e cal na cidade do Salvador. Seguem-se

lhes os beneditinos (1581), os carmelitas (1586)

e os

franciscanos (1587). Ao mesmo tempo, um considerdvel
clero secular se estabelece na colonia, apoiado por in0me'
ras organizag5es laicas - confrarias, irmandades e ordens
tercei ras.

Ndo encontrando no Brasil cultos obstinados a combater, o espirito de luta da Contra-reforma que, em outras

o barroco, diluiu-se na conversd'o de
e pacfficos silvfcolas e negros escravos. De um

paragens, alimentou

ingdnuos

certo modo as condiq5es existentes na colonia portuguCsa
na Am6rica assemelham-se bastante dquelas que definiram
as estruturas feudais na alta ldade-M6dia: pequenos feudos
isolados entre sf e auto-suficientes, com seus habitantes
dedicados a atividades agr5rias e pastorfs, estabelecidos
junto a fortif icag6es que os protegem de estranhos e
inimigos. Neste ambiente e circunst6ncias as manifestag5es
culturais e artfsticas teriam de ser, como de fato foram,
precdrias, r0sticas, e primitivistas em essdncia.
Na maioria dos casos as contrug6es coloniais sdo arquitet6nicamente pobres, tanto em termos estruturais como
em termos de acabamento. Edificios p0blicos e particulares desenvolvem-se em um s6 pavimento; civis e religiosos
fazem-se de madeira e barro, muitas vezes com cobertura
vegetal. As igrejas adotam um desenho simples, de nav
0nica, desprovida de torres.
Os sistemas construtivos que se valem da madeira e
barro n6'o se prestam a curvas, nem suportam bem decorag6es superpostas, prodigamente encontradas nas fachadas
das igrejas hispano-americanas. O exterior das igrejas brasi-

leiras permanece plano, liso, apenas marcado pelas abertue janelas. Nas construgSes religiosas da
Am6rica espanhola frequentemente as fachadas repetem as
composig5es de seus ret6bulos, em tratamento escultorico
' relevado que as cobrem por inteiro.
O mobili5rio brasileiro no s6culo XVI e primeira metade do XVll 6 igualmente precdrio e r0stico, c0bico em
volume, com seus elementos retos e sem qualquer ornamentagS'o. O vestu6rio 6 limitado: para o uso diSrio as
mulheres vestem largos camisol6es; curtos calg6es com
folgadas camisas, pref erem os homens. O clima quente
facilita a solugd'o e uma ou outra indument6ria mais rica
reserva-se para ocasi5es solenes e raras.
Neste contexto, as caraterfsticas ostentat6rias do barroco ficam drdsticamente reduzidas. Aparecem apenas em

ras de portas

determinados elementos, tais como, por exemplo, nos
retdbulos, na literatura e na mOsica.
Ademais, no s6culo XVI o barroco ainda n5'o havia
desabrochado completamente nem mesmo na Europa onde continuava apegado ds solug6es ainda renascentistas, ds
pilastras arquitravadas e aos front6es retos. Estes elementos determinan o desenho bdsico adotado por tres igrejas
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lnterior du cutedrul do Sulvador, Bultiu (1667 72)

Detulhe du decorogdo do portol de Sdo Francisco (1774-l Bl0)
lodo d'El Rey, Minus Gerois. Desenho do Aleijudinho

Sdo
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A mognific€nciu da ornomentoQio barroca ofusca o visitonte. lnterior do igrejo de Sdo Fruncisco, no Solvodor (1686 1720)

femplo de Sdo Bento, no Rio de luneiro (1679-1734). A profusdo
de ornumentos se esproio por todo o interior, envolvendo cts colunus
com ultos relevos esculpidos. Arquitetos: Mestre Valentim e
lnricio Ferreira Pinto
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de fundamental import6ncia em suas respectivas 6reas de
infludncia - a de Jesus, de Roma (1568-1584), a de S
Roque, de Lisboa (1561-1573), e a de N.S. da Graga o.
Olinda (1584-1662) no Brasil. Com ligeiras variag6es 6 o
modelo uniforme adotado por todos os monumentos religiosos construidos no litoral brasileiro nos dois primeiros
s6culos da colonizag6'o.
No interior as igrejas dividem-se em duas partes: uma
pequena capela-m6r e uma ampla nave, separadas por um

grande arco, conhecido como do "cruzeiro". Na capelam6r inserem-se um ou tres altares principais, e na nave,
opcionalmente, outros secund6rios e laterais. Dois destes,
mais fundos e largos, insinuam os bragos da cruz latina e
transepto, da tradiqdo cat6lica.
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A separagS'o intencional entre razSo e f6 reflete-se arquitet6nicamente em corpo e alma da igreja: o primeiro
racional, simples e secundSrio em face da import6ncia da
segunda - o espfrito, a presenga de deus nos p0lpitos e
altares. Este conceito enfatiza-se nas igrejas brasileiras. As
construqSes em sf sdo, em geral, insofisticadas, precarias,
quase sem graga em seus pesados e n0s volumes. Os
interiores, porem, mantidos propositadamente em penumbra, surpreendem o visitante desprevenido com o apuro e
brilho de sua decoragS'o, polarizada pelos retdbulos dourados.
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Al6m de serem arquitet6nicamente mais simples, as
igrejas brasileiras n5o dispSem de c[polas, frequentes na
arquitetura religiosa hispanoamericana. O tipo de cobertura rotineiro no Brasil, tanto nas constru96es religiosas
como civfs, 6 a de telhas cer6micas, em duas 5guas.

1650-1750
Na segunda metade do s6culo

XVll

comega

o barroco

a apresentar-se com maior desenvoltura no Brasil. Sdmen-

te

enteo aparecem volutas enriquecendo front6es, como

na lgreja de Sta. Teresa de Salvador (1670), curiosamente
muito parecida com a de Val-de-Gr6ce, em Paris (1645),

por Mansart. Pela mesma 6poca aparecem arcos
as fachadas - como os introduzidos pelos beneditinos, no
Rio, onde se abrem para o nartex ou gali16 da igreja

-projetada

(1699) e

arquivoltas concentricas nos ret6bulos,

entS'o

inspirados nas portadas romdnicas.
No mesmo perfodo difundem-se os trangados losangulares e os torneados de inspiragSo mourisca, acompanhados
de uma crescente complexidade na decorac6'o. Em parte
isso se deve aos franciscanos que, responsSveis pela guarda
do Santo Sepulcro, em Jerusalem, tinham maior contdto
com as tradig6es bizantinas e mugulm6nicas.

O com6rcio de Portugal com a India e China, com os
o Brasil de passagem, facilita a incorporag5o de "chinesices" ao barroco brasileiro, reconhecivel,
navios tocando

por exemplo, nas pinturas decorativas de fundo preto ou
vermelho.
A segunda metade do s6culo XVll e primeira do XVlll
correspondem ao apogeu do barroco na Europa. Em Franga, Luis XIV (1643-1715) alcanga o esplendor do absolu-

V (1706-1750) segue-lhe as
A Contra-reforma j6 havia restabelecido completamente o inteiro prestfgio do catoliscismo; a austeridade
das hierarquias civfs e religiosas deixa-se substituir pelas
tismo; em Portugal, D. Jodo
pegadas.

do poder, entdo reconquistado.
O barroco brasileiro acompanha o europeu na conquis-

sedugSes ostentat6rias

ta de

maiores liberdades e ousadias. Na arquitetura a
logica das estruturas desaparece; os front5es se abrem em
conchoides e "rocailles"; as torres se elevam em sucessivos
arranques de modeladas formas; as folhas de acanto, em
busto desenho, sufocam o esquema das composiq6es; as
curvas comegam

a

predominar sobre as retas. Tudo

Igrejo de Sonto Ant6nio, no Recife, ca. 1 770

6

dindmico, como movendo-se, em inst5vel equilfbrio.
No fim do s6culo XVll o ouro e, a seguir, diamantes,

sdo encontrados no interior brasileiro (1698-1725\.

O

evento altera completamente as estruturas sociais e econ6micas, ndo s6 do Brasil como de Portugal. As esperangas,
por dois s6culos mantidas, de encontrar tesouros similares
aqueles que beneficiaram a Espanha, sdo finalmente realizadas. Cerca de metade da populagdo portugu6sa, de dois
milh6es, imigra para a col6nia. Ao mesmo ternpo, milhares de negros africanos s5o importados para os trabalhos
das minas. A capital da col6nia transfere-se de Salvador
para o Rio de Janeiro - transferdncia que implica em
cambiar o centro de gravidade do territorio, trazendo o
desenvolvimento para o sul, em contraste com o anterior
desenvolvimento do nordeste. O acontecimento iria refletir-se fortemente na historia posterior do pafs.
Baseado na descoberta do ouro e na ampliagS'o do
consumo interno, expande-se o comercio dom6stico, diversificando-se a produgSo para atender as crescentes necessidades. lmportaq5es, especialmente da manufaturados, crescem rdpidamente - em sua maioria monopolizadas pela
Inglaterra. Os portos, principalmente de Salvador e Rio,
ganham em import6ncia e as cidades junto deles expandem-se velozmente. Um crescente burguesia comercial comega a desafiar o prestfgio dos senhores-de-engenho e dos
''rratenentes.

Com tudo isso as estruturas urbanas se consolidam. A
pirataria e as invas5es estrangeiras haviam desaparecido; as
cidades extravasam seus anteriores limites fortificados e os
edificios comegam a se elevar a dois, tres e quatro pisos.
lgrejas e capelas se multiplicam, frequentemente empenha-

Os tetos sdo em gerol decorados com desenhos geomitricos em
relevo e os superflcies lisas com pinturos ou azule.ios, o que
infunde aspecto teatrql ao conjunto. Sacristia de Nosso Senhorq do
Cormo, Sulvodor

Dos minuciosos entalhes do poindis do interior de Sdo Froncisco,
no Salvador, surgem de repente bragos humanos muito reolistas,
d moneira de porto-cirios, exemplo do extremo
ba

rroq

u i sm

o

p

red o m i no n te

das em m0tuas rivalidades. Conventos se abrem para

as

mogas e hospitais se fundam para os indigentes. Servigos e
obras p0blicas se expandem atrav6s de aquedutos, esgotos,

e pontes urbanas. Os edificios p0blicos, especialmente as casas de cdmara e cadeia, constroem-se com
maior grandeza, agora em pedra e cal, e com melhor
acabamento, algumas fortemente inspiradas em similares
construg6es italianas, como o paldcio do Senado, projetado por Miguel Angelo, ou o Capit6lio de Roma, claro
chafarizes

modelo da Casa de Cdmara de Vila Rica (Ouro Prdto).
Antes vinham projetos de Portugal para as construg6es
a serem feitas na col6nia; agora chegam n5'o s6 desenhos
como elementos inteiros, jd trabalhados, para serem montados no lugar - portais, retdbulos, p0lpitos, forros, paineis
de azulejos, e at6 pedras para o aqueduto do Rio de
Janeiro. Os veleiros que levam agucar, madeira e outros
produtos do Brasil para Portugal necessitam lastro nas
viagens de volta e esta circunstancia favorece a intensa
importagdo, por sua vez estimulada pelo poder de compra
do ouro colonial.
Na Europa a c6rte portugudsa de D. JoSo V entrega-se

a um quase delfrio de granddza e luxo. Acreditando que
as fontes de riqueza, em ouro e diamantes, fossem inesgotSveis, p5e-se a gastar prodigamente. Ndo em realizag6es
duradouras

e

reprodutivas, mas em festas

e joias, em

doag5es para o Vaticano em troca do perdSo para os
muitos pecados cometidos, offi gastos extravagantes e,
enfim, em uma polftica de consumir sem produzir.
Com o Tratado de Methuen (1703) Portugal aceita o
monop6lio inglds no com6rcio de manufaturados. Em troca Portugal se garante a venda de seus vinhos na Inglaterra. Em consequCncia, grande parte do ouro brasileiro se
transfere para os ingleses e vai servir de base para o
desenvolvimento de seu capitalismo e de sua revolugSo
industrial. Para melhor ilustrar o assunto bastard lembrar
que autores especializados avaliam em oitenta mil toneladas.a quentidade de ouro safda do Brasil no s6culo XVlll.
E com o ouro e diamantes do Brasil que o barroco
luso-brasileiro adquire seu mais alto nivel. A arquitetura
do perfodo se faz mais s6lida e de melhor acabamento; os
front6es transformam-se em elementos decorativos; torres

aparecem com maior frequdncia e a ornamentagSo expande-se fortemente. Na Capela da Ordem Terceira de S.
Francisco, em Salvador, uma composigdo plateresca chega
a cobrir toda a fachada, em um raro e 0nico exemplo de
direta infludncia hispdnica sobre o barroco brasileiro.
Contudo, 6 no interior das casas, edificios p0blicos e
igrejas que o barroco continia a expressar-se mais enfati-

camente: os retdbulos abrem-se em profundos nichos; suas
robustas colunas avangam das paredes; as folhas de acanto
e de videira se disp6em em alto relevo, destacadas dos
planos que cobrem; as imagens ganham em realismo. Toda
a ornamentagS'o 6 larga, saliente, gorda, especialmente
gorda. A simetria dos desenhos se realiza por interm6dio
do equilfbrio de massas; os eixos das composig6es deixam
a vertical para se inclinarem diagonalmente: tudo 6 grandioso, pretensioso e sensual no barroco de D. Jod'o V,
inspirado nas soluqSes francesas de Luis XlV.
Nas igrejas brasileiras os entalhes dourados ndo se limitam aos rat5bulos: espalham-se pelas paredes adjacentes e,
em certos casos, acabam por cobrir todas as superffcies
interiores, em solugSo rara na Am6rica espanhola. Os tetos
s6o trabalhados em relevados desenhos geom6tricos; pinturas inserem-se nas superffcies planas e paineis azulejados,
com desenhos figurativos, protegem a faixa inferior dos
muros. Tudo 6 feito para impressionar: ou pelo luxo
quase mundano e teatral, ou pelas est6rias da tradigSo
cat6lica, repetidamente contadas em pinturas e esculturas.
O jacarandd - preto, rouxinho ou vermelho - 6 a madei-

ra preferida para os m6veis brasileiros do perfodo.

As
pegas perdem sua anterior rigidez linear, resolvendo-se em

e relevos que incluem
plumas, rocailles e arabescos. S5o largas, confortdveis, ma"
seu macigo colume dilui-se na eliminag6'o dos 6ngulos e r
delicadeza dos apoios. As camas dispSem de altos p6s que
sustentam cortinas em toda sua volta; as cabeceiras sdo
intensamente entalhadas. Arm5rio, c6modas e escrit6rios
tdm suas superf icies onduladas e decoradas. As juntas dos
diferentes elementos dos m6veis tornam-se imperceptfveis
na continuidade dos desenhos. Cada pega aparenta solidez,
flexibilidade e org6nica generosidade de formas.
O vestudrio exige complexa e cuidadosa fatura. Velucurvas contf nuas, com recortes

dos, sedas

Distingue-se claramente a influ€ncia muddjor nos m6veis do socristio
da cotedral do Solvador. 1 690-l 700

e linhos

sdo as telas preferidas. Rendas nos

punhos e peitilhos; amplas saias-bald'o terminadas em apertados corpinhos que acentuam e exuberdncia dos seios
meio d mostra. Calg6es curtos e meias de c6r, completadas com sobrecasacas, enfeitam os homens. Ouro, prata e
pedras preciosas sdo usadas profusamente; em pratos,
xfcaras, talheres, vasos e bandejas. Tamb6m em joias,
ostentadas, igualmente, por homens e mulheres, e at6 por
escravas. Chegam a substituir outros metais nas guarnig6es
de montaria e carruagens, a at6 em ferraduras.

A atitude do povo 6 euf6rica e otimista:6 tempo das
de gastar, de exibir e de ostentar,
com um espfrito de mundanismo nunca antes conhecido
vacas gordas. Tempo

pelos lusitanos e que se infiltra at6 mesmo nas cerimOnias
religiosas e nos conventos. No de Santa Clara, Salvador,

onde mogas f idalgas se recolhem, as freiras t€m suas
pr6prias escravas e podem dedicar-se a dangas ou com6dias de amor.

Contudo, ndo aparecem pal6cios no barroco brasileirc

a pr6pria residdncia dos representantes do Rei 6 modesise comparada aos solares-nobres abalcoados hispano-ameri-

canos. De certo modo a arquitetura n5'o se beneficia da
riqueza disponfvel, exceto nas igrejas, entS'o reconstruidas
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O azulejo, de uso freqilente no orqu iteturo portuguesa, foi
lorgomente qdotado no Brosil, onde se utilizq principolmente
decorogdo interno. O convento de Sdo Froncisco, no Salvqdor,
ostento magnifico mostro de murais de azulejos
com motivos borrocos

com maiores dimens6es, remodeladas com maior magnific6ncia, acrescidas de atrevidas torres ou completadas com
os excessos ornamentais do perfodo.
1

750- 1 800

E na regido aurffera que o barroco brasileiro se afirma
com maior Onfase em termos arquitet6nicos. Nela o Rei
profbe a presenga de ordens religiosas e dif iculta as comunicag6es para controlar a produqdo. Todas as realizag6es,
civis ou religiosas, t6m de ser feitas diretamente pelo
povo, com algum auxflio financeiro da Cor6a, mas com
muito pouca interferencia ou ajuda sua nos planos. A
stbita necessidade de construir intensamente cria abundante oportunidade para os artistas e artesSos locais; a
intensa miscigenagSo, favorecida pela escassez de mulheres
brancas, leva a uma grande populagSo mestiga que, livre
da escravidSo, m5's n5'o capaz de atingir o nfvel social dos
brancos, dedica-se por inteiro ao artesanato.
A disseminagdo do ouro por superf fcies aluviais, impedindo a extragSo intensiva e concentrada das minas espanholas, tamb6m impede a concentragSo de riquezas. Todos tdm iguais oportunidades, iguais sucessivos perfodos
'le fortuna e dificuldades. Todas as mais importantes iniciativas sdo objetivas pelo esforqo coletivo. Na verdade, e

pefa primeira vez na col6nia, forma-se uma

sociedade

eminentemente urbana, democr5tica em espfrito, orgulhosa de sua pr6pria capacidade, ciosa de seus direitos e com

Foziam escola no porto navios vindos do Extremo-Oriente, o que
otivavo o comdrcio e favoreceu a introduqdo de influ€ncios chins,
como o demonstrq o revestimento do teto do semindrio iesuita de
Bel6m, na Bohio, 1750

A carobaguogu foi

a

modeira preferido no
periodo coloniol,
sendo ricomente
entalhoda por
ortesdos notivos, Em
f ins do sdculo X V I ll
comeQorom o

impor-se influ€ncias
de estilos europeus,

principolmente
fronceses, como se
v€ neste m6vel do
igreja de Sdo Pedro,

no Recife
57
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un alto

senso

de autonomia que forja, em seguida,

a

independdncia do pafs.

Recebendo as id6ias europ6ias somente atrav6s de in^formag6es orais e textos ilustrados, os artistas e arteseos
nineiros puderam interpretS-las a seu modo e, desta maneira, passo a passo, puderam, tamb6m, abrir caminho
para as solug6es autoctones que acompanham o barroco
em sua universalidade, mas que lhe acrescentam um peculiar
sabor local. Ndo o sabor que aparece em todo o continente, atrav6s elementos decorativos de origem nativa, mas
um sabor erudito que interfere com o pr6prio partido das
composigSes.

XVf

11774-17921; nos paises sax6es o neo-gotico ensaiao neo-cl6ssico se imporia.
Em Portugal, o terremoto de 1775 destr6i Lisboa por
completo. Na reconstrugSo da cidade o Marquds de Pombal tenta introduzir o racionalismo iluminista no pafs. A
iniciativa n5'o frutifica. O rococ6 persistiria at6 o final do
va-se. Pouco depois

s6culo.

E

verdade que as construg5es continuam pobres em
dimens6es. Mais modesta, talvez, do que as encontradas
no litoral brasileiro. As fachadas das igrejas mineiras eliminam toda a trama de pilastras e arquitraves da tradigSo
renascentista e reduzem suas aberturas ao mfnimo: duas
janelas e uma porta. Entretanto, nesta contengSo pl6stica,
elas esquematizam o desenho, expressando-se artfsticamen-

te pela pr6pria forma volum6trica que adotam, pela
m6nica proporgSo de suas partes e

interior brasileiro de diffcil acesso e no justo momento
em que o barroco estava desaparecendo na Europa, perdido em seus exaustivos excessos. Na Franca a virilidade do
"estilo" Luis XIV se estava entregando ds femininas "coqueteries" do rococ6 de Luis XV (1715-17741 e de Luis

harpelo refinamento dos

ornamentais que aceitam.
Inusitadas composig6es heraldicas cobrem a altura das
fachadas; os retSbulos-m6res expandem-se pelos tetos e
ilhargas dos presbit6rios, esculturas de anjos, em completo
relevo, flutuam sobre as paredes nuas e, pela primeira vez
na arquitetura cristS' torres cilfndricas aparecem nas igreescassos elementos

jas.

Tudo isso acontece, curiosamente, em uma regiSo do

Interior da igreja de Sdo Froncisco de Assis em Ouro Preto, MG. Os
dois pitlpitos sdo do lovro do Aleijadinho

Na decoragSo as colunas salomdnicas e as folhas de
acanto e de videira desaparecem; reduz-se considerdvelmente a profundidade das composig6es. Os relevos perdem sua anterior robustez e preferem delicadas sali6ncias:
ressurgem os capiteis corfntios e as colunas retas estriadas;
preferem-se flores na ornamentagSo, especialmente a rosa
e a margarida. Os desenhos apresentam-se novamente compreensfveis e as estruturas nftidas.

Ouando a pedra substitui a madeira e o barro nos
ediffcios, suas plantas se tornam poligonais, como na
Capela de N. S. da Gloria, do Rio (1781 ? )ou elfpticas,
como na capela de S. Pedro dos Cl6rigos (1738), tamb6m

do Rio.

Curvas e contra-curvas orientam e ondulam as
contrug6es, adotando enteo os conceitos espaciais de
Francesco Borromini (1 599-1667).
Com as plantas curvas aparecem os arcos apontados em
frontSes, cornijas e "cul-de-lamps", j5 incorporados por

lgrejo de Nossa Senhora do Monte do Carmo, no Recife, com suo

rico fochada borroco

Borromini na lgreja de S. Carlos-cias-Ouatro-Fontes
(1638-16411, na ltalia, e que aparece na lgreja de S.
Antonio, de Viana do Costelo, em Portugal, na de N. S.
das Merc6s, de Bel6m (1777 ? )e na de N. S. do Ros6rio,
de Ouro Prdto 11784l' no Brasil.
Paralelamente as construg6es abandonam suas proporg6es pesadas e romdnicas que caracterizam o "gosto"
tradicional portuguds. Ficam mais elegantes, mais altas,
com clara predomindncia das linhas verticais. Exemplo a
respeito 6 a igreja de S. Pedro dos Cl6rigos, de Recife,
com sua fachada e torres do fim do s6culo 11782]' e que
talvez j6 revele, ademais, tragos da infludncia germdnica

(Europa central) na arquitetura barroca luso-brasileira.
Embora a mencionada igreja possa ter sido inspirada dire-

tamente na de S. Vicente de F6ra, de Lisboa
(1582-1605), projetada pelo arquiteto italiano Felippo
Terzi, n5'o deixa de lembrar bastante a postura vertical
adoyada pela igreia de Vierzehneiligen, Alemanha, projetada por Neumann em 1744.
Semelhantes tendencia ao verticalismo pode ser notada,
ainda, nas fachadas com torres recuadas - como na igreja

de S. Francisco de S. JoSo del Rey - ou de torres
prism5ticas inusitadamente colocadas com uma de suas
arestas para a frente - como na igreja de N. S. de Piedade
de Elvas, em Portugal, S. JoSo Batista, de Morro Grande
(1762- 1798), e de N. S. da ConceigS'o da Praia, de

A planta deste templo permite ver-se como dominavam as curvus
como solugdo espocial
60

Salvador (1739-17651, de Minas Gerais e Bahia respectivamente.

Tamb6m p0lpitos e retSbulos se alongam para o alto e
alguns deles se apresentam intensamente decorados, tal
como nas igrejas de S. Francisco Xavier, de Bel6m (1740
e de S. Francisco de Assls, de Ouro Pr6to, ambas no
Brasil. Por sua riqueza ornamental, que se estende para os
muros e tetos pr6ximos, aproximam-se bastante das solug6es pr6prias do barroco e rococ6 germdnicos, tal como

realizado,

por exemplo, na igreja de Wies,

Bavaria

46-1754t', projetada por Zimmermann.
O rococ6 brasileiro, mais que o portugu6s, e o de
Minas Gerais, mais que o liter6neo brasileiro, apresenta
maiores similitudes com o da Europa central. O rococ6
lusitano, tal como aparece na igreja de N. S. da Alegria,
de Lisboa, 6 bem mais discreto e mais apegado aos c6nones renascentistas que o neo-clSssico comegava entSo a
defender. O brasileiro, ao contrdrio, 6 ousado e exuberan(17

te, ajustando-se muito mais aos modelos italianos e germ6nicos do que aos portugu6ses.

N5o se identificaram ainda os canais de comunicacSo
que introduziram ditos modelos no Brasil, mas 6 de supor-se que se tenham desenvolvido com base em gravuras
de textos religiosos ou t6cnicos. Exemplares do tratado de
Vignola, por exemplo, fotam assinalados em Minas Gerais,
ainda no s6culo XVlll, e os desenhos g6ticos, usados em

L9
9141 'odLuoS op soL1uobuoS'soqurzoiDW ap snsaI utog op otJpn]uos
ou as-D^Jasuot otlutpohatV op outud-otqo D$] 'lDJnlDu or.luDuDl
rua oJpal ap sotnAtl ap oJtJgiln)sa o1 unfuot osoLllt^uDW :ep:anbs3

otueluy) otlurpriltalV op opottad otrauud
aiuapuodsiltoi 'ottutgtttlod DJtapDut ua JrylD un ap opJag

(Doqst-l o)srJuDJJ
oD

t:
,A

{

opSoluautouto op osad o a saloln5at.tt
sD^Jn) sDp osn o as-aioN 'JopDtJ) lodnuud o toJ otlutpD[!alV
o lonb op 'stDJag sDutW ap osoJJDq opDtuotlJ op o^tiquasatdat
'o1at4 unO ua'stssy ap oJStJuD-t! o!S ap oladot Dp oquasaO

tti

ocrul oujoc saurnlo^ soudgjd so opuesn lseur.ro; secrlgur
-anbso a saldurs sreuJ sens e saoSrsodu,roc se opurznpaU
'leuorceu

apeprArleajc ep erJdgrd oe5elsa+tueul pltaultJd p apuod
-serjoc ala srerag seullN ula - ocolleq o - soltlso sapuelD
sop oLU!llD ou ase+ eurl]lD e operaprsuoc I gcocor o
oralrserq lerolrl ou a edornf eu oluenbul 'leur+ edela ens
ura anb op oluaurcsajol+ ouald ura no 'ercu€)puacse ura
'onou oplsa urn ap sao5elsa]rus'uJ ouroc sreur olrntu uJeztJ
-alcerec se anb oluaureu!+ar a Jo6rA un uroc 'or;elluoc oe
'sepelardJalur sela oes 'soluauouJ sourllD snas uta olllsa
urn ap eruo0P e uaznperl urau 'ercugpecap Luessaldxa
'olno op o:Pt6al eu ',oluelallu:l

oeu sepoul se^ou se

'sepuelrn6 a saglsa+
',,SS,, sopeouole e eprznpar oecerocap eurn uroc 'sopecrlap

a sra0gr+ sret! opueujol as oe^ sra^gur so ocnod e osnod

'sopecorq a sopnlaA uoc souaqocar 'seursc a serapec
ap sopledsaJ a soluasse sou as-uJarasur sopelolsa jsenrn
selsaje se a solnoug so seSad seu uJacaredsau 'elal e a
e^rnc e arlua sostcaput as-ulellsoul a Joualue apeptctlseld
leJnlnrlsa Pns uapjed sgcoco.r sesau a sejtapec 'seue3 'op
-ol jad op ougtllqou ou ectlua^ as ougjluoc o 'selue;d ser
llequodujr as se^rnc se eroDe ern]alrnbre pu ejoqt!:l
'PsgnDnuod ogu ergd
-ojne aue ep sao5npordaj e ossase nas ureult+uoc '(oqutp
-e[!alV O) eoqsr-l ocsrcuprJ oruo]uv rod sen]g]sa a so^aler

olalrnbJD

"l
a JolJnJSa

apuDJ, o oqutpDfualv

op sDutJd-suqo
sDp sDun
sotl uo

6

uo

'oduto2 op

1 p
a

o

tJ

Dry ut)s

op l4uaunuou
oTun[uot op aqluao
'o1atrotd ap o5aqo3

{t

sf'

s$

{NA

n

oilautu) osoJJDq
op olduaxa uoq oJlno
'?lao7 ula'ossatng
tuoB op DJot4uas

DSSaN

ap ofat0r Dp JotJalul

w?
1"

I
t

\r

.4

x7

*Q*.t

G-,

Y"

-

componente emocional; eliminando as decoragSes sup6rf luas para enfatizar o ornato essencial; clarif icando as
proposig6es e fazendo-as concisas, o barroco mineiro em
verdade apresenta-se como um capftulo aparte na hist6ria

lo

estilo.

Nas cinco d6cadas que precedem o s6culo XIX Minas
Gerais alcanga seu mais alto nfvel cultural, manifestado
em todos os seus aspetost na escultura e arquitetura, com
Antonio Francisco Lisboa; na m0sica sacra, com Jos6

Emerito Lobo de Mesquita; na literatura, com Tomaz
Antonio Gonzaga; e na pintura com Manuel da Costa
Atafde. Fen6meno cultural de tal amplitude, contido em
tdo curto periodo, em uma regi6'o isolada e agitada por
violento "rush" de mineragS'o, constitui-se, talvez, em
evento singular na hist6ria da humanidade, e certamente
0nico na historia da Am6rica.
Sdo as manifestag6es culturais mineiras que criam as
bases peculiares da sensibilidade brasileira: a capacidade
de absorver e de adaptar influ6ncias alien(genas; o amor d
ordem e ao progredir que aparecem na bandeira nacional
como lema; a tenddncia d simplificagSo e ao esquematismo; o aprego pelo substantivo em detrimento de suas
qualificagSes adjetivas ou adverbiais; a inclinagd'o pelo
pensamento l69ico cartesiano; o culto da eleg6ncia intrfnseca e das formas contidas em tensa expressividade; o
senso apurado do humor, enfim, e o pavor do ridfculo.
56'o estas as caraterfsticas que se revelam nitidamente
nas manifestag5es culturais brasileiras contempor6neas de
maior significacSo: na literatura de Machado de Assis, por
exemplo, na musica de Heitor Villa-Lobos, e na arquitetura de Oscar Niemeyer e Licio Costa.

S6culo XIX

Pode udmirar-se no Museu de Arte Sucru de Sdo Poulo esto belisima
imagem tolhadu. Sdo numerosos e de excelente quolidode as
i mage ns ba rrocos brasi le i rus

No princfpio do s6culo XIX o ouro brasileiro se esgotara. A revolugS'o francOsa havia cerrado as portas ao absolutismo. A condenagSo dos jesuitas em muitos paises (expulsos de Portugal e suas col6nias em 1759) havia restringido
considerdvelmente o espfrito da Contra-reforma. A expansd'o industrial ingl€sa em breve disputaria com NapoleS'o a
hegemonia da Europa. O ciclo barroco se encerra. Um

tentat6rio em uma nova preval6ncia do racionalismo

novo perfodo historico se abre para as artes no mundo

as manifestag5es rom6nticas.

ocidental.

N6o hii mais grandes igrejas ou pal5cios em construgS'o
no Brasil. A arte refugia-se na pintura, nos objetos dom6sticos, nas joias e nos m6veis. Estes s5o extremamente
delicados e frdgeis, com linhas e 6ngulos retos, em geom6tricas composig5es. Como fundamental decoragdo aparecem os filetadas e embutidos de madeira clara sobre
fundo escuro ou vice-versa. Substituem os elementos met5licos em voga na Europa. Os suportes das pegas sdo

Quando os exercitos napoleOnicos chegam a Portugal, a
rainha D. Maria I e seu filho regente, D. Joao Vl, transfe-

rem-se para o Brasil (1807). A presenga da Corte na
colOnia produz momenteneas expectativas de progresso:
os portos s5o abertos ao com6rcio de todos os pa fses
amigos; as comunicagSea internas se expandem; a cidade
do Rio se torna a Capital de Reino Unido de Portugal,
Brasil e Algarves. Bibliotecas e escolas se abrem.

Contudo, em breve tempo (1821) a C6rte retorna a
Portugal deixando no Brasil, como regente, o herdeiro do

trono, D. Pedro. Pouco depois este proclama a independ€ncia nacional 11822l.. JA esgotado o ouro, o Brasil
retorna a suas atividades agricolas e pastoris - esta vez o
caf6 substituindo o ag0car como principal produto de
exportagSo.

Durante os dois reinados
Regencia

- 1840-1889)

do lmperio

11822-1831

as artes brasileiras seguem timida-

sobre

tronco-piramidais, e raras curvas aparecem nos espaldares
da cadeiras, poltronas e sof5s.
O vestudrio perde quase todos seus anteriores excessos;
predominam o decoro e o mod6stia no vestir. A atitude
humana 6 discreta, a postura conspfcua. Um acentuado
formalismo pragmdtico substitue a galanteria barroca.
Entretanto, as tentativas racionalistas de ressuscitar o
renascimento, realizadas no Brasil pela Academia de Belas
Artes do Rio de Janeiro por D. JoSo Vl, com artistas
franc6ses insatisfeitos com NapoleSo, ficam confinadas d
Capital do pafs, com muito poucas repercussdes no resto

mente a evolugS'o artfstica europ6ia. Prevalecem as "modernas" creag5es de Adam (1728-1792\, Chippendale
(1718--1789) e Sheraton {1751-1806), geradas sob a

da nagS'o. A igrela de Santa Cruz dos Militares
(1780-1811) muito parecida com a de Sta. Tereza, de

os-

Salvador (1670), e a remodelagSo da igreja de N. S. da

influ6ncia da tecnologia industrial. O 0til substitui o
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Candel5ria (1755-1811 e 1811-1878), ambas no Rio,
s5'o os exemplos mais expressivos a respeito. De resto, os
resultados econ6micos da produqS'o e comdrcio cafeeiro,
beneficiaram, no s6culo XlX, quase que exclusivamente a
cidade do Rio e, depois, a de S. Paulo. A mais difundida
repercussSo

do neo-classiscismo

nestas duas cidades consis-

tiu na introdugSo

das platibandas nas fachadas das residdncias, cortando as Sguas pluviais que anteriormente se
despejavam nos passeios. Outra foi a eliminagS'o das janeladas com treligas de madeira (gelosias ou r6tulas).
Sob certo aspeto o neo-classfco redundou em tentativa
frustrada. Jamais se imp6s completamente no Brasil, onde
muito cddo se transforma em um ecletismo confuso que
se deixaria seduzir por quantos estilos ou fontes de inspiragSo hist6ricos se apresentassem. Vigora uma nftida tenddncia pela ex6tico. O PalScio Real da Ouinta da Boa
Vista, no Rio, 6 um excelente exemplo a respeito. A
construgS'o, porventura inspirada no PavilhSo Real de
Brighton, na Inglaterra, incorpora, concomitantemente, a
decoragSo de fundo chinds em algumas de suas pegas, o
desenho francOs em seus jardins e as solug6es inglOsas em
seu parque, embora conservando o espirito renascentista
em seu exterior.
O apogeu desta pl6tora de estilos iria ocorrer jd nas
duas primeiras d6cadas do s6culo XX, quando da abertura
da Avenida Rio Branco no Rio de Janeiro. EntS'o as
pr6prias posturas legais determinaram que cada ediffcio
novo deveria ser construido conforme um determinado e
diferente "estilo" - mouriscos uns, bizantinos outros, barrocos, g6ticos, hisp6nicos, e at6 neo-cl6ssicos alguns

do

romantismo que predomina da segunda metade da

centuria na Europa, "art-noveau" que ent6o comega

segue a mesma

Apesar, por6m, da morte do barroco em fins do s6culo
ndo se pode negar a persist6ncia no Brasil, durante
todo o s6culo XlX, e quigii ainda hoje, de seus fundamen-

XVlll,

tos mais significativos. Foi sob a influ6ncia do

barroco

que se formou a cultura nacional e 6 ele, ainda, seu bdsico
componente.

O barroco transplantou-se para o Brasil com as caraterfsticas que tinha em Portugal: discreto na arquitetura,
refinado na ornamentagS'o. Em Minas adaptou-se ecologicamente ds dificeis condig6es do pafs, superando-as com a
capacidade extraordinSria de uma populagSo admirdvelmente miscigenada. Com o espfrito barroco, o Brasil expandiu-se territorialmente, promoveu sua unidade e estabeleceu-se f irmemente como um pa fs independente. O
barroco 6, com efeito, a pedra angular de sua cultura
como, de resto, 6, tamb6m, a semente origin6ria de toda a

E

cultura latino-americana.

O historiador brasileiro Sylvio de Vasconcellos, especialista em arquitetura, ex-diretor do Patrim)nio Nacional no
Estado de Minas Gerais, 6 autor de vdrios livros sobre o
FundacSo

Guggenheim para estudar especificamente este tema.

Gr5ficas: 2-7, David L. Black; 11-12, Eduardo Latour; 13-14, cortesia de Modern Linotypers, lnc.; 15, Latour; 16, cortesia de George
Banta Company, Inc.;17, OEA-Latour (2);18 cortesia da Corcoran Gallery;19, cortesia da Renwick Gallery, ColegSo Nacional de
Befas-Artes (2)-cortesia do Museu T€xtil l2l:20, colegdo do sr. e sra. David Lloyd Kreeger-empr6stimo an6nimo-colegSo do sr. e sra.
MacKenzie Gordon; 2'1 , colegio do sr. e sra. John Hechinger-colegdo do sr. e sra. B.G. Bechhoefer;23, de Trdsors engloutis, Pierre
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Aleiiadinho, Germain Bazin, Paris, 1963;61 ,daEnciclopediadelArtedeAm6rica,Historia /, 1968-ttamaraty;62,Smith;63,cortesia
da Renwick Gallery.

a

apa recer.

barroco no Brasil. Obteve uma bolsa da

poucos.

O mobili6rio do s6culo XlX, no Brasil,

heterogdnea orientagSo. De um lado continta a inspirar-se
nas composig5es barrocas, copiando-as; de outro, adota
detalhes importados da Franga e da lnglaterra, traduzidos
em p6s de bichos nos apoios das pegas, cabegas de cisnes
napole6nicos nos bragos das cadeiras, guirlandas de flore

_

