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Resumo 

Ao longo de pouco mais de um século, o XVIII, Minas passou de am-

plo sertão para uma sociedade com complexas características econômicas, 

urbanas e artísticas. Tudo a partir dos achados auríferos. Aleijadinho bem 

representa esta transposição social para terras americanas, colaborando 

em como Minas e o Brasil começaram a se ver. Os Passos e Profetas de 

Congonhas, o maior projeto do mestre mineiro, já no final de sua vida, refle-

tiriam não apenas os resultados do período, mas também seu encerramen-

to. Adicionalmente, poderiam marcar, na periferia do Ocidente, o desfecho 

do barroco a nível mundial. A conclusão tardia das obras, no século XIX, 

aconteceu quando a experiência religiosa tendia a diminuir – e a artística a 

aumentar. Assim, Congonhas se abriu para um novo sentido, mais estético. 

Obras de tal envergadura não poderiam se resguardar de discussão, inclu-

sive sobre a experiência dinâmica de vivenciá-las, no que pretendemos 

contribuir com a presente pesquisa. 

Palavras-chave: arte colonial brasileira, Aleijadinho, Passos, Profetas, 

Congonhas, dinâmica espacial. 



Abstract 

Over a little more than a century, the eighteenth, Minas (in Brazil) 

moved from a broad backlands to a society with complex economic, urban 

and artistic characteristics. All from the gold findings. Along with this trans-

position to American lands, Aleijadinho very much represented and collabo-

rated in how Minas and Brazil happened to see itself. The Passos and Pro-

fetas of Congonhas, the greatest project of the master, at the end of his life, 

would reflect not only the results of the period, but also its closure. In addi-

tion, they could mark, on the periphery of the West, the end of the baroque 

in the world. The late conclusion of the works, in the nineteenth century, 

happened at a time when religious experience tended to diminish – and the 

artistic one to increase. Thus, Congonhas opened to a new, more aesthetic 

sense. Works of such magnitude could not be safeguarded from discussion, 

even about the dynamic experience of appreciating them, in which we in-

tend to contribute with the present research. 

Key words: Brazilian colonial art, Aleijadinho, Passos, Profetas, 

Congonhas, spatial dynamics. 



Zusammenfassung 

In etwas mehr als einem Jahrhundert, dem achtzehnten, entwickelte 

sich Minas (in Brasilien) von einem ausgedehnten Hinterland zu einer 

Gesellschaft mit komplexen wirtschaftlichen, städtischen und künstlerischen 

Merkmalen. Dies alles infolge der Goldfunde. Aleijadinho versinnbildlichte 

diese Überführung auf amerikanisches Territorium und trug wesentlich dazu 

bei darzustellen, wie sich Minas und Brasilien zu dieser Zeit selbst 

betrachteten. Passos und Profetas von Congonhas, die bedeutendsten 

Werke des Künstlers die er am Ende seines Lebens schuf, reflektieren nicht 

nur das Resultat jener Zeitepoche sondern auch dessen Abschluss. 

Darüber hinaus könnte diese, an der äußersten Peripherie der westlichen 

Welt entstandenen Kunstwerke, den Ausklang des Barock weltweit 

aufzeigen. Die späte Fertigstellung der Arbeiten im neunzehnten 

Jahrhundert fand in einer Zeit statt, in der sich die religiösen Erlebensweise 

tendenziell verringerte – und die künstlerische an Bedeutung gewann. 

Durch diesen Entwicklungsprozess hat sich Congonhas für ein neues, 

ästhetischeres Bewusstsein geöffnet. Kunstwerke dieser Größenordnung 

können sich vor solch einer Auseinandersetzung nicht schützen, 

einschließlich der dynamischen Erfahrungsweise sie zu erleben, zu der wir 

im Rahmen dieser Forschungsarbeit beitragen wollen. 

Schlüsselwörter: Brasilianische Kolonialkunst, Aleijadinho, Passos, 

Profetas, Congonhas, räumliche Dynamik. 
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1. Introdução 

1.1. Prólogo 

Nossa mãe nos levava para assistir aos chamados “quadros vivos” na Se-

mana Santa de Raul Soares, terra do rio Matipó, que passava no quintal de casa, 

afluindo para o Doce. Mal sabíamos que, diante das encenações, estávamos re-

metidos a raízes tão profundas. Desde o teatro medieval aos ideais bélicos, res-

quícios dos Cruzados, de ir à Jerusalém e perfazer a Via Dolorosa. Na impossibi-

lidade de ir ao Oriente, recriações substitutivas no Ocidente que verteriam nos 

sacros montes e em Congonhas, como veremos. 

A região do rio Matipó é conhecida como Zona da Mata Mineira; no século 

XVIII, em geral, com sua densa floresta, ela isolava a Zona do Ouro. Assim, por 

conveniência, o rei proibiu a ocupação da área. Mas, depois, com o esgotamento 

do metal, a Zona da Mata tornou-se campo de expansão a partir dos núcleos aurí-

feros, para onde os mineradores iriam se acaipirar. 

Da Zona da Mata também partiu muito cedro-rosa, ou acaiacá. O material 

poderia ter caído nas mãos de Aleijadinho, que tanto trabalhou essa madeira nati-

va, até mesmo em seus Passos de Congonhas. Inclusive, para a Zona da Mata, 

veio Aleijadinho em pelo menos duas ocasiões: quando compareceu em Rio 

Pomba dos Índios para uma vistoria em sua igreja matriz, em 17711; e quando se 

isolou em Rio Espera, onde teria talhado parte do altar franciscano de Vila Rica2. 

Para a Zona da Mata, também mudou a família de Mestre Athaíde3, à qual 

se agregou o pintor Francisco Xavier Carneiro4. Instalaram-se ao redor da cons-

trução da Igreja do Bom Jesus de Santo Antônio do Pirapetinga, próximo a Piran-

ga. A mesma devoção portuguesa que se tornou mais indígena – pelo menos no 

nome. 

                                            
1
 BAZIN, Germain. O Aleijadinho e a escultura barroca no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Record, 
1990, p. 127. 

2
 Ibid., p. 131. 

3
 MELO MIRANDA, Selma in ÁVILA, Affonso (org.). Barroco: Teoria e Análise. São Paulo: Editora 
Perspectiva, 2013, p. 391. 

4
 Ibid., p. 398 (nota 52). 
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Quando me mudei para Ouro Preto, é que o quebra-cabeça foi fazer senti-

do. De gente que atravessou o mar para povoar Minas. Do que eles traziam, mui-

tas vezes só na memória. Das fusões violentamente efetivadas. 

Não é à toa que o Rio Piranga, quando junta com o Carmo, que vem de 

Ouro Preto e Mariana, forma o Doce, que corre pela Mata. E que os dejetos do 

rompimento da barragem de Mariana tenham vindo, pelo Doce, até o mar. 

Por fim, gostaria de dizer que minha experiência de lecionar no IFSP (Insti-

tuto Federal de São Paulo), campus Registro, antiga “Registro do Ouro”, é muito 

simbólica. Foi também da prática mineradora dessa região que partiram os paulis-

tas para descobrirem e lavrarem o ouro de Minas. Conflitos com os emboabas 

redirecionaram muitos para desvendarem o ouro de Goiás e Mato Grosso. Regis-

tro fazia parte de todas essas sagas. 

1.2. Exórdio 

O culto à Redenção, antigo no país, é altamente ligado às raízes identitá-

rias da cultura brasileira. Só o fato de o país ter como um de seus símbolos naci-

onais o Cristo Redentor evidencia esses elos. 

O Cristo do Rio seria o emblema de uma longa história luso-brasileira. “Re-

dentor” significa “Libertador”, a ponto de o Cristo ser nossa Estátua da Liberdade. 

Mas com um sentido completamente diverso da colossal imagem que recebia os 

imigrantes na Baía de Nova Iorque. Se lá está representada uma deusa da Anti-

guidade, diante da Baía de Guanabara temos o Cristianismo. Além do mais, o 

Cristo Redentor é uma espécie de capela no alto de um monte – tal como o San-

tuário de Bom Jesus de Matosinhos na antiga Congonhas do Campo. 

O conceito teológico por trás da ideia de redenção seria que, com a morte 

de Cristo na cruz, a humanidade se libertaria. A ideia invadiu o Império Romano, 

que já fraquejava, cresceu como instituição, avançou militarmente com os Cruza-

dos e encontrou nos portugueses grandes propagadores após a Idade Média. 

Não é à toa que o Brasil já foi chamado de Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa 

Cruz, justamente ecoando o culto ao crucificado salvador – de onde também viria 

o nome da primeira capital. 
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Era época de Páscoa quando os portugueses oficialmente avistaram as ter-

ras que constituiriam o Brasil. Conta-se que ergueram uma cruz após a primeira 

missa. E o monte avistado foi chamado de Pascoal. Justamente se referindo ao 

período narrado como da Paixão de Cristo que, mais de dois séculos adiante, se-

ria o tema dos Passos de Congonhas. E, tempos depois, tema, de certa forma, da 

espécie de cruzeiro no alto do Corcovado que é o Cristo Redentor. Quantas rela-

ções na difusa identidade brasileira. 

Sabemos de tantas violências levadas a cabo por trás da ideia de reden-

ção. Mas deixar de examiná-la é perder oportunidade de entender aspectos de 

nossa constituição como país. Também sabemos da impossibilidade de abarcar 

um campo de estudo tão amplo. Assim, focada no Santuário do Bom Jesus de 

Congonhas, a presente pesquisa tem como objeto os Passos e Profetas de Antô-

nio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Voltar a cristalizadores do que seria reconhe-

cido como cultura nacional sempre tem seu valor – mesmo que para relativizá-lo 

em seu possível universo de referências, o que veremos. 

Como que prefigurando imagens tais quais a do Cristo Redentor, Wolfgang 

Pfeiffer, pesquisador alemão radicado no Brasil, escreve sobre Congonhas: 

Esse conjunto monumental escultórico em pedra e madeira fecha 

o ciclo da escultura barroca e rococó no Brasil, deixando nessa 

colina sagrada o espírito do brasileiro tão apegado aos objetos e 

às imagens devocionais, tal como a piedosa atitude de Pedro Ál-

vares Cabral ao transportar em sua nau uma imagem de Nossa 

Senhora dos Navegantes5. 

Com o avançar da colonização, os fundadores de arraiais mineiros nave-

gavam montanhas. Mas também transportavam, em lombo de burro, oratórios 

que, quando em terra fixa, tal como terra firme, ali se instalavam para germinar 

capela. E assim Minas também se fez com arte. 

1.3. Leituras 

Há várias maneiras de ler conjuntos como os Passos e Profetas de Congo-

nhas: leitura do contexto histórico-social do desenvolvimento das obras já no final 

                                            
5
 PFEIFFER, Wolfgang in TIRAPELI, Percival (org.). Barroco Memória Viva: Arte Sacra Colonial. 
São Paulo: Editora da UNESP e Imprensa Oficial do Estado, 2005, p. 89. 
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do período colonial brasileiro; leitura formal da plasticidade das massas composi-

tivas; leitura iconográfica de como se formulou ao longo do tempo a imagem de 

cada personagem. Erwin Panofsky6 ainda distingue da leitura iconográfica a leitu-

ra iconológica. A última buscaria a elaboração do tema que, mesmo seguindo re-

gras iconográficas, é significado pelo artista e seu contexto. Assim, as várias leitu-

ras possíveis, sejam históricas, formais, iconográficas, iconológicas, somam-se, 

ao invés de se anularem. 

Voltando-nos para este passado, desejamos resgatar este nosso 

tempo, o momento atual de onde se julga, ama e conhece a obra. 

Afinal, a obra está no aqui e agora. E – o que revela uma visitação 

a ela, hoje – serão sempre as significações possíveis do passado 

que a obra nos convida a reatualizar como potencial humano no 

presente. Serão sempre as significações de hoje (quer as vividas 

inconscientemente, quer as esquecidas) que a obra nos mostrará 

ou nos fará recordar como promessas ou como possíveis, pois 

uma obra sempre se prestará ao jogo de projeções de quem a 

frequentar7. 

Assim, respeitando os respectivos contextos, são incitados novos olhares e 

óticas sobre nosso patrimônio artístico, tão arraigado na cultura nacional, não à 

toa objeto de apropriação pelos modernistas brasileiros que, em vanguarda, olha-

ram para o passado8. Problematizar essas apropriações, ao mesmo tempo que 

entendê-las como tentativas – com seus erros e acertos – de nos nutrirmos de 

ricos mananciais, é encarar nossa busca, às vezes desesperada, de identidade 

cultural. 

Dessa forma, como arte e identidade cultural, a obra tem um grau de signo 

aberto, diria Umberto Eco9. Assim, independentemente das intenções do artista 

que, de mais a mais, nunca saberemos por completo, essa abertura traz a ressig-

nificação da obra de arte em nós. 

Obras artísticas de tal envergadura, como os Passos e Profetas de Aleija-

dinho, não poderiam se resguardar da discussão sobre seu significado cultural – 

inclusive sobre como vivenciá-lo, no que pretendemos contribuir com a presente 

                                            
6
 PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. São Paulo: Editora Perspectiva, 2009, cap. 1. 

7
 NEVES, Joel. Ideias filosóficas do Barroco Mineiro. Belo Horizonte/São Paulo: Editora Itati-
aia/Edusp, 1986, p. 137. 

8
 FABRIS, Annateresa. Modernidade e Modernismo no Brasil. Campinas: Mercado das Letras, 
1994, p. 24. 

9
 ECO, Umberto. Obra aberta. São Paulo: Editora Perspectiva, 1991. 
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pesquisa. Assim, como poderia se dar nossa aproximação para melhor apreen-

dermos os Passos e Profetas de Congonhas? Haverá caminho melhor ou um cru-

zamento de múltiplas possibilidades? 

Confesso que sensação parecida diante dos Profetas de Aleijadinho ape-

nas senti com os menires na Irlanda e o Balzac de Rodin. Quanto aos menires, 

Henri Maldiney concordaria10, como ainda veremos. O que uniria obras humanas 

tão distantes no espaço e no tempo? Sem resposta certa, podemos tentar alguma 

aproximação: tais obras nos trariam, de diferentes formas, afirmações de vertica-

lidade em relação ao horizonte como presença que persistirá. Essa presença 

ecoa em nós, prostrados diante delas, a reconhecermos nossa própria verticali-

dade que ainda impulsiona o corpo frágil. 

Como que realizando o convite, a dançarina Soraia Maria Silva escreve: 

“pela mediação desses profetas somos conduzidos a passear pelos monumentos 

seculares do adro”11. 

E passeemos. 

1.4. Nomenclatura 

Faremos nesta parte da introdução um didático esclarecimento e relativiza-

ção de termos e contextos que, por mais que estejam claros para muitos, talvez 

sejam úteis para a demarcação de nomenclatura compartilhada. Queremos, as-

sim, contribuir para o geral entendimento de referenciais usados na tese, antes de 

nela aprofundarmos: 

 Quanto ao título desta tese, preferimos o vocábulo “cúpula” a “abóbada” 

associado às capelas dos Passos para nos aproximarmos do uso que dele 

fez Oswald de Andrade em seu poema Ocaso sobre a histórica visita dos 

modernistas a Congonhas, em 192412. 

 Quanto a nomes próprios, chamaremos Antônio Francisco Lisboa de Alei-

jadinho, sem com isso associar qualquer caráter pejorativo. Para as locali-

dades citadas ao longo do texto, tentamos, mesmo que com algumas ex-

                                            
10

 MALDINEY, Henri in Revista Barroco, nº 19. Belo Horizonte: 2004, p. 158. 
11

 SILVA, Soraia Maria. Profetas em Movimento. São Paulo: Edusp, 2001, p. 99. 
12

 ANDRADE, Oswald de. Poesias reunidas. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1974, p. 
141. 
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ceções, dar às vilas do século XVIII mineiro os nomes que tinham à época, 

como Vila Rica para Ouro Preto. 

 Quanto à localidade do Santuário estudado, Congonhas perdeu seu poéti-

co prolongamento “do Campo”. Em 1948, pela Lei Estadual nº 336, de 27 

de dezembro, a cidade “passou a ser chamada simplesmente Congonhas, 

mudança que ocorreu sem consulta prévia à população”13. O nome remete 

à erva medicinal chamada “congonha” que cresce em seus campos. 

 Quanto à extensa denominação “Santuário do Bom Jesus de Matosinhos 

de Congonhas”, o “de Matosinhos” se refere à origem do culto, na localida-

de perto da cidade do Porto, no norte português, onde se venera uma ima-

gem medieval, a ser visto no capítulo 9. Culto esse transplantado para a 

colônia mineira. Pela concisão, preferimos a forma “Bom Jesus de Congo-

nhas”. 

 Quanto às agremiações nas Minas setecentistas, ao “contrário do litoral, 

onde havia congregações religiosas de grandes ordens para propagação 

da religião, como a dos jesuítas, franciscanos, carmelitas e beneditinos, em 

Minas não as houve, por interdito régio. A Coroa estimulou, nas Minas Ge-

rais, a criação de irmandades a fim de, por meio delas, transferir ao próprio 

povo os dispendiosos encargos que lhe cabiam na esfera religiosa”14. As-

sim, ao invés das ordens primeiras, compostas por pessoas com votos reli-

giosos, tínhamos em Minas as ordens terceiras, como as franciscanas e as 

carmelitas, compostas por leigos: irmãos que se associavam sob certa de-

voção. Para denominá-las, usaremos, em geral, o termo genérico “irman-

dades”. Com encomendas para suas capelas, tais irmandades foram as 

principais patrocinadoras das artes no contexto estudado, às quais muito 

deve a produção de Aleijadinho. 

 Quanto à especificidade do trabalho de Aleijadinho no Santuário de Con-

gonhas, sua grande contribuição se concentra na escultura das imagens 

dos Passos e Profetas. Trabalhos de menor proporção, como os bustos-

relicários do Santuário, também se somam a seu legado congonhense, 

apesar destes não serem objeto do presente estudo. 

Sobre os Passos, cabe uma rápida explanação. Iconograficamente, eles se 

referem à Paixão de Cristo, descrita no Novo Testamento. Como tal, narram os 

                                            
13

 SOUZA SILVA, Valber. Os velhos caminhos de Congonhas numa perspectiva de educação pa-
trimonial. São Paulo: 2014, p. 133. 

14
 GREGOLIN, Maria do Rosário e MONTANHEIRO, Fábio César in TIRAPELI, Percival (org.). 
Barroco Memória Viva: Arte Sacra Colonial. São Paulo: Editora da UNESP e Imprensa Oficial do 
Estado, 2005, p. 203. 
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últimos momentos da vida terrena de Jesus, em geral representados desde sua 

última refeição com os apóstolos. Via Crucis, ou Via Sacra, se refere especifica-

mente à parte da Paixão em que Jesus carrega a cruz, desde sua condenação, 

no Pretório de Pilatos, ao Calvário, onde foi crucificado. 

Já os Profetas de Aleijadinho representam figuras do Antigo Testamento 

que, na sociedade judaica, previam a vinda do Messias. Profecias que os cristãos 

acreditaram cumpridas com o nascimento de Cristo. Tal fato motivou o surgimento 

do cristianismo como desmembramento do antigo judaísmo. 

 Quanto aos termos “nacional-português” e “joanino” para a talha das Mi-

nas setecentistas, evitamos, na medida do possível, seu uso. Ambos os 

termos se relacionam aos estudos pioneiros de Robert Smith sobre os 

retábulos portugueses dos séculos XVII e XVIII15 e, por extensão, são 

associados ao nosso país. 

O primeiro termo, “nacional-português”, vemos muitas vezes designando o 

barroco da fase de implantação das primeiras matrizes mineiras, no começo do 

século XVIII. 

Já o segundo termo, “joanino”, devido ao reinado de D. João V em Portugal 

(1706-1750), vemos frequentemente nomeando o estilo mais estruturador, um 

tanto italianizado, da anterior “anarquia da talha”. Em “joanino” se reformou ou 

inaugurou igrejas mineiras de pouco antes de meados dos setecentos. 

O uso de tais termos, muito comuns em Portugal e mesmo no Brasil, tal 

como a unidade que constituiríamos como reino, tenderia a supor a talha desen-

volvida nas distantes Minas como “atrasada” em relação à da metrópole – e até 

em relação ao litoral brasileiro. 

Além do mais, o uso de tais termos parece-nos nacionalizar um fluxo de 

formas que acontece devido a múltiplas influências, com fronteiras menos defini-

das e mais porosas. 

Nesta mesma linha de raciocínio, também evitamos, na medida do possí-

vel, a expressão “Barroco Mineiro” – termo este que, sobre a nacionalização de 

primeiro grau, traria, ainda, uma regionalização. 

                                            
15

 BURY, John; OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de (org.). Arquitetura e arte no Brasil colonial. 
Brasília: IPHAN/Monumenta, 2006, p. 221. 



Entre cúpulas e toucados 24 

Julio Meiron 

Observamos o hábito de dividir o chamado “Barroco Mineiro” em três fases, 

quais sejam nacional-português, joanino e rococó. Tal hábito, além de somar a 

nacionalização e regionalização referidas, inclui o rococó como apenas estágio 

final do barroco – o que, nos recentes estudos de História da Arte, não é aplicá-

vel, visto que o rococó é encarado como possuidor de características próprias que 

o estabelecem como estilo independente. Características essas relacionadas à 

assimetria da rocalha e seu desenvolvimento espacial gracioso sobre fundo de-

simpedido tendente ao liso e claro. 

Não seremos extremados a ponto de julgar tais termos completamente 

condenáveis. Eles podem indicar especificidades que, sim, existem na arte portu-

guesa, brasileira e mineira do século XVIII. Até porque o termo barroco, grosso 

modo, é gigante demais e abarca quase dois séculos de arte em uma mancha 

territorial que se estenderia, de leste a oeste, da Rússia às Américas. Além do 

mais, há uma dimensão afetiva e identitária dos termos, tal como “Barroco Minei-

ro”, a ser considerada. 

Assim, evitando criar termos, preferiremos, novamente na medida do pos-

sível, uma tentativa franca de descrever o que vemos. Tentativa que, se não abor-

tará certo grau poético, irá se esforçar para criar uma imagem objetiva do que se 

discute. 

 Finalmente, quanto ao campo de atuação estudado, evitamos, muitas ve-

zes, o termo “artista” e preferimos “mestre” para profissionais como Aleija-

dinho, que encabeçavam uma “oficina” (preferível a “ateliê”). O termo “mes-

tre” vem das corporações de ofício medievais que, em certos aspectos, 

persistiram nos meios de produção artística em Portugal e Minas setecen-

tista. Assim, também se leva em conta o trabalho coletivo realizado em tais 

oficinas, onde, além do mestre, colaboravam os aprendizes e oficiais. Já os 

termos “artista” em seu “ateliê” pressupõem a figura subjetivada, tanto ro-

mântica e afrancesada, que, em certa medida, ainda perdura. 

Fato é que Aleijadinho viveu em época de passagem para a grande subje-

tivação do “artista”, o que nos faz considerar também correto o uso do termo para 

o escultor mineiro. Aleijadinho viveu quando o ofício das artes plásticas deixou de 

ser considerado mecânico e requisitou seu lugar entre as artes liberais, de natu-

reza intelectual. Assim, nosso uso do termo “mestre” é apenas uma preferência, 

não exclusiva. 



Entre cúpulas e toucados 25 

Julio Meiron 

Sobre os entalhadores e pintores no Brasil setecentista, Myriam Andrade 

Ribeiro de Oliveira escreve que: 

O fato de no século XVIII não serem mais obrigados a exames de 

habilitação ou licenças da Câmara para o exercício profissional, 

pode ser tomado como indício de sua assimilação a uma classe 

diferente de profissionais, ligados às chamadas “artes liberais”16. 

Apesar de nosso foco, com os Passos e Profetas, ser escultórico, Aleijadi-

nho revelou, também, ter conhecimento arquitetônico, como o prova, por exemplo, 

ter sido o mestre chamado a Rio Pomba, em 1771, para uma vistoria em sua igre-

ja paroquial a fim de rever-lhe o projeto17. 

Entretanto, a contribuição de Aleijadinho na arquitetura se deu mais por 

sua obra ornamentista que pela estrutural. Nesse campo, revelou características 

rococós, tanto na talha em madeira dos interiores das igrejas como nas portadas 

externas em pedra, por exemplo. De fato, é uma época anterior à sobreposição 

de forma e função, quando o decorativo ainda tinha peso relevante no trabalho 

arquitetônico. 

Assim, a palavra “entalhador” está associada à talha em madeira e, como 

Aleijadinho transpôs seus conhecimentos para a pedra-sabão, “ornamentista” 

também incluiria lavabos e frontarias, apesar de ainda guardar relação com a pa-

rede. 

Mas, como sabido, além de ornamentista sacro, Aleijadinho atuou como 

escultor. E, no “campo da escultura religiosa, o estilo afasta-se entretanto do ro-

cocó para retomar a tradição barroca”18. 

Assim, apesar da generalidade adquirida pela palavra “escultor”, que mui-

tas vezes usamos, deve-se ter em mente a distinção entre ornamentista e escultor 

propriamente dito. Escultura pressuporia a tridimensionalidade totalmente desen-

volvida, como vemos nos Profetas de Congonhas. 

Contribuindo tanto na escultura como na arquitetura religiosa, o campo de 

ação de Aleijadinho poderia ser comparado, em diferentes contextos culturais, ao 

de um Gian Lorenzo Bernini. Claro que se deve considerar as devidas proporções 
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e distâncias em relação aos centros. Bernini teve encomendas do Vaticano, en-

quanto Aleijadinho, filho de escrava, as teve de irmandades na periferia do mundo 

católico e luso. Mesmo assim, ele foi tão longe. 

1.5. Autores referenciais 

E eu não sabia que minha história 

Era mais bonita que a de Robinson Crusoé19. 

1.5.1. Germain Bazin 

Em 1963, Germain Bazin (1901-1990), então curador-chefe do Museu do 

Louvre, no auge de sua carreira, publicou, em Paris, Aleijadinho et la sculpture 

baroque au Brésil20. O livro era a culminância de uma longa relação com nosso 

país e, indo mais longe, de uma longa carreira intelectual que começou com seus 

anos de estudante de História da Arte na Sorbonne e Museologia pela Escola do 

Louvre. O estudante Germain não deveria imaginar que, um dia, seria curador 

daquele museu. 

Foram anos fantásticos de Paris aqueles em que despertava a juventude 

de Bazin. A belle époque ainda estenderia certos traços de bem-estar de finais do 

XIX até começar a I Guerra (1914-1918). Quando esta acabou, um mundo de es-

perança ainda contagia a capital francesa. Para um estudante de História da Arte, 

aquele era um lugar privilegiado. Artistas do mundo todo iam a Paris, como faria 

nossa Tarsila. 

Germain Bazin estudou com Henri Focillon (1881-1943) – que, ao lado do 

suíço Henrich Wölfflin (1864-1945), foi um dos principais autores da corrente for-

malista da História da Arte. Os formalistas acreditavam que o objeto artístico em 

si, mais que suas circunstancialidades sociais, religiosas etc., poderia contar sua 

história. Tudo se dava na maneira, operada pelo artista, da obra se constituir co-

mo “forma”.  

O livro Vida das formas, de Focillon, publicado em 1934, teoriza a evolução 

interna de todos os estilos artísticos, que se daria em estágios – experimental, 
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clássico, refinamento e barroco21. Assim, o barroco é visto como uma constante 

histórica e não particularizado apenas em um período: todo estilo teria sua fase 

expansiva barroca. Desta forma, Focillon continuou a revalorização do barroco a 

partir de Wölfflin: o último era pioneiro nos estudos sobre tal estilo, que tinha sido 

negligenciado desde pelo menos o domínio neoclássico. Nos estudos de Wölfflin, 

o barroco representaria características fundamentais e paradigmáticas do desdo-

bramento formal ao longo da História da Arte22. 

À corrente formalista dos estudos artísticos, pode-se somar uma linha con-

textualizadora, que englobaria Germain Bazin e nosso presente estudo sobre os 

Passos e Profetas de Congonhas: 

Não há (…) oposição forçosa entre a concepção global histórica, 

atenta à complexidade e relatividade dos fenômenos culturais, e 

as teorias que se detêm, especialmente, na evolução da forma 

barroca em si mesma23. 

Voltemos a Bazin. Paris ficou cinza. A ocupação nazista da cidade na II 

Guerra Mundial atingiria sua altivez. Nunca mais Paris seria igual. Mesmo salva. E 

Germain Bazin ajudou na proteção do patrimônio artístico francês durante a ocu-

pação. Sem Bazin, provavelmente, não teríamos muito do que admiramos. 

Mas, no clima de guerra, mesmo antes, muitos buscavam escapar, talvez 

para um novo mundo, como fez Hanna Levy. A judia alemã, que havia defendido, 

na Sorbonne, ainda no começo dos anos 30, trabalho sobre os conceitos funda-

mentais de Heinrich Wölfflin, deixou a Europa em 1937. Com seu namorado vio-

loncelista, eles vieram de Paris para o Brasil24. Tinham esperança de encontrar 

trabalho. E Hanna encontrou. No Rio, ela lecionou cursos de História da Arte para 

os servidores públicos do recém-fundado SPHAN25, fato que revela o alto grau em 

que eram tidas, entre nós, as questões ligadas ao patrimônio. 

Nosso poder de encantar também atraiu Wolfgang Pfeiffer e Lasar Segall, 

que estavam em Dresden, na Alemanha. Tanto plantaram por aqui. Germain Ba-
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zin tinha um irmão que também migrou para nossa terra, Jean Bazin: “O Brasil, 

que, depois da Primeira Guerra Mundial, ele havia escolhido por pátria, seria sua 

última morada”26. 

O primeiro encontro de Germain Bazin com o Brasil seria em 1945. Veio a 

nosso país em missão para divulgar valores franceses no pós-guerra27. Uma 

França que perdia posição de influência cultural para os Estados Unidos. Bazin se 

encantou pela nossa arte colonial, especialmente Aleijadinho. Via um manancial 

desconhecido da arte ocidental, com seu último artista barroco. Queria mostrar 

para o Ocidente uma parte dele mesmo desconhecida. Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, diretor do SPHAN, facilitou os estudos de Bazin, disponibilizando-lhe a 

estrutura departamental. E Bazin publicou, inicialmente em 1955, seu Arquitetura 

religiosa barroca no Brasil28. Em 1963, como dissemos, o livro sobre Aleijadinho. 

O último encontro de Germain Bazin com nosso país seria em 1989. Veio 

para o II Congresso do Barroco no Brasil/Arquitetura e Artes Plásticas, realizado 

por Affonso Ávila e Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, em Ouro Preto. Sobre 

Bazin naquele Congresso, conta-se que, ao ouvir um badalar de sino, como que 

um turbilhão foi fundo em sua memória e, sem que ninguém o dissesse, depois de 

tantos anos e entre tantas igrejas, reconheceu como o de Santa Efigênia29. 

Henri Maldiney escreve que, a propósito da escuta, o episódio é significan-

te e “mostra como Germain Bazin se encontrava (…) em ressonância como o es-

paço vital e espiritual das igrejas de Minas, de que tinha durante anos aprendido a 

acolher a presença”30. Além do mais, aquele episódio simboliza quanto o estudo 

das Minas do XVIII pode nos impregnar, no sentido mesmo de pregnância percep-

tiva. Em 1990, Bazin nos deixaria a sós com Minas. 

1.5.2. Robert Smith 

Outro pesquisador referencial da arte luso-brasileira é Robert Smith (1912-

1975). Historiador americano doutorado em Harvard, Smith viajou pelo Brasil, com 
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apoio do American Council of Learned Societies31, registrando nosso patrimônio 

cultural, mesmo antes da fundação do SPHAN, em 1937. O fato acabou gerando 

desconfianças em uma atmosfera entre guerras. Sua coleção de documentos e 

fotos está na Fundação Calouste Gulbenkian, em Portugal. Talvez, por ter estu-

dado a arte brasileira como subsidiária da portuguesa, Smith teve e tem menor 

visibilidade no Brasil entre os estrangeiros que estudaram nosso barroco e roco-

có. 

Fato é que Bazin e Smith estavam, de certa forma, inseridos no contexto 

das políticas culturais de seus países para aproximação com a América Latina, 

especialmente o Brasil, no redesenho da ordem mundial ocasionado pelas gran-

des guerras mundiais. Isso não desqualifica seus estudos brasileiros, ainda hoje 

considerados entre as maiores contribuições para o entendimento das obras de 

Aleijadinho, especialmente as de Congonhas. 

Em nosso país, Smith, de certa forma, ficou na sombra do gigantismo de 

Bazin. E o americano acabou se voltando para seus estudos portugueses. Entre 

seus manuscritos na Fundação Calouste Gulbenkian, foram encontrados os es-

boços de um livro nunca publicado sobre o Brasil32. 

Protestante, Robert Smith converteu-se ao catolicismo, revelando o impac-

to, inclusive espiritual, que seus objetos de estudo tiveram sobre si mesmo. 

1.5.3. John Bury 

Quanto a seus estudos brasileiros, o britânico John Bury (1917) pode ser 

considerado um “outsider”, como escreve Oliveira33. Seu primeiro contato com a 

arte do Brasil colonial foi por certo trecho de um livro de Sacheverel Sitwell lido 

quando ele tinha ainda 17 anos: “Nessa passagem, Sitwell inflama a imaginação 

de seus leitores revelando que o Brasil era literalmente repleto de maravilhosas 

igrejas, conventos e palácios barrocos”34, o que o instigou por essa arte transplan-

tada nos trópicos. 

Durante seus estudos em Oxford, Bury imaginava que aquele fascinante 

mundo do barroco colonial poderia ser seu tema de doutorado. Mas eclodiu a II 
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Guerra Mundial e Bury foi convocado para servir na Ásia. Na Índia, visitou uma 

das antigas cidades fortificadas portuguesas, Baçaim: “Abandonadas e cobertas 

de vegetação desde muito, as abóbadas fraturadas das igrejas, visíveis através 

das folhagens de imensas mangueiras, constituíam um melancólico e estranho 

espetáculo”35. 

No pós-guerra, Bury foi empregado em uma companhia internacional de 

petróleo e enviado à Venezuela. E, também, ao Brasil. Viajou por todo nosso país. 

Em Minas, excursionou pelas principais povoações do século XVIII. Perto de Sa-

bará, visitou a fazenda da Jaguara, então propriedade do engenheiro inglês Ge-

orge Chalmers, diretor da Mina do Morro Velho, “cujo filho mais novo, por curiosa 

coincidência, havia sido meu oficial comandante em 1941-1942”36. 

A Fazenda da Jaguara já teve em seus domínios uma igreja do século 

XVIII com talha de Aleijadinho, “a mais completa ornamentação de igreja concebi-

da pelo nosso artista”37, com altar-mor, dois altares colaterais, um brasão de arco-

cruzeiro, altar de sacristia, dois púlpitos e uma tribuna de coro. Adquirida pelo in-

glês protestante, esta talha, para sua desgraça e salvação, foi removida e doada 

à Matriz de Nova Lima em 1926, onde se encontra até hoje. Como que anuncian-

do o fim de uma era, Drummond, em seu livro Corpo, no poema O céu livre da 

fazenda, já dizia sobre a ruína da Jaguara: 

Na torre da igreja da fazenda 

A suinara é o epílogo de tudo38. 

No Rio, John Bury ainda teve contato com Rodrigo Melo Franco de Andra-

de, diretor do SPHAN, como referido. Depois de sua volta para a Inglaterra, Bury 

escreveu artigos sobre Aleijadinho. Nenhuma ocasião tendo se apresentado para 

voltar ao Brasil, o inglês teve seu foco de interesse, como Robert Smith, com 

quem manteve diálogo, gradualmente transferido para a arte e arquitetura de Por-

tugal. O Brasil, que também adentrava nas cortinas da ditadura militar, “tornava-

se então cada vez mais recuado em meu espírito”39. 
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Entretanto, Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, por ocasião de simpósio 

em Portugal, em 1986, teve a inesperada surpresa de lá encontrar John Bury. Ele 

“trazia em sua bagagem cópia do capítulo que redigira em 1984 para a The Cam-

bridge History of Latin America sobre a arquitetura e arte no Brasil colonial na es-

perança (…) de que algum brasileiro presente ao simpósio de Coimbra porventura 

se interessasse pela sua publicação no Brasil”40. 

Bury não podia encontrar pessoa mais certa. Oliveira se destacava na nova 

geração de pesquisadores de nossa arte colonial. Ela não só conseguiu a publi-

cação do capítulo, mas de um livro com todos os textos de Bury relativos ao Bra-

sil. Uma primeira edição, em 1991, quando Bury finalmente retornou ao nosso 

país, e uma reedição, revista e ampliada, em 2006. 

Bury também era convidado de honra do referido II Congresso do Barroco 

no Brasil, em Ouro Preto, em 1989, mas, por problemas de saúde, não pôde vir. 

Se tivesse vindo, provavelmente estaria junto quando Bazin reconheceu o badalar 

do sino de Santa Efigênia. 

1.5.4. Lourival Gomes Machado 

Paulista de Ribeirão Preto, Lourival Gomes Machado (1917-1967) perten-

ceu à primeira geração da Universidade de São Paulo. Machado, inclusive, cola-

borou nos entendimentos para recepção de acervo que originaria o Museu de Arte 

Contemporânea da USP, tendo seu nome homenageado no da biblioteca do mu-

seu. 

Lourival foi grande admirador da arte colonial mineira. Infelizmente, deixou-

nos muito cedo – além de ter passado os últimos anos de sua vida absorvido em 

cargos administrativos. 

Lourival foi gestor do Museu de Arte Moderna de São Paulo, um dos princi-

pais nomes da Bienal, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP 

e, por fim, dirigia o Departamento de Assuntos Culturais da UNESCO, na Europa. 
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Lourival Gomes Machado, da geração posterior ao modernismo, 

compreendeu bem a renovação intelectual operada pelo movi-

mento41. 

Intelectuais como Lourival acreditavam que só seria possível o entendimen-

to do Brasil contemporâneo se incluíssemos a arte realizada por quem veio antes 

de nós. E, nesse aspecto, as Minas de Aleijadinho deveriam ser revisitadas, tal 

como a viagem dos modernistas em 1924 para redescobrirem o patrimônio cultu-

ral mineiro. Não há contradição. Da Semana de Arte Moderna a São João del Rei. 

Da Bienal, MAM e MAC a Congonhas. 

Em 1948, Lourival foi de trem a Ouro Preto. De volta, escreveu artigos para 

o jornal O Estado de S. Paulo. Não pararia mais. Para o Suplemento Literário do 

mesmo jornal, escreveu a grandiosa reportagem que depois viria a ser o livro Re-

conquista de Congonhas. Naquele trabalho, Lourival relata e analisa a restaura-

ção dos Passos em 1957 realizada pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artísti-

co Nacional. Restauração que, removendo as várias camadas empapadas de re-

pinturas das imagens, reconquistou suas formas originais. 

Assim, mesmo não tendo tido tempo para nos deixar sua obra de síntese, 

Lourival Gomes Machado é um dos principais pensadores sobre a arte setecentis-

ta mineira, especialmente sobre a obra de Aleijadinho em Congonhas. 

1.5.5. Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira 

Historiadora pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, Myriam 

Andrade Ribeiro de Oliveira defendeu mestrado na mesma universidade sobre os 

Passos de Congonhas em 1969. Seu doutorado, também em Louvain, obtido em 

1990, é sobre o rococó religioso em Minas Gerais. Ampliando a pesquisa para 

outras partes do país, Oliveira publicou o livro O rococó religioso no Brasil e seus 

antecedentes europeus, em 2003. 

O mestrado de Oliveira já sugeria atenção à coerência iconográfica para 

restauro dos Passos de Congonhas. E, tendo acabado de voltar de Louvain, 

Myriam se apresentou à restauração dos mesmos Passos, então efetuada pelo 

Instituto do Patrimônio mineiro, em 1973/1974. Oliveira acabaria orientando os 
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rearranjos dos grupos escultóricos42. Na ampla restauração efetuada pelo Pro-

grama Monumenta, do Ministério da Cultura, entre 2003 e 2010, Myriam voltaria a 

atuar na reorganização daqueles grupos43. 
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2. Visita inicial aos Passos e Profetas 

Comecemos nosso percurso descrevendo os Passos e Profetas do Aleija-

dinho em Congonhas, obras às quais sempre retornaremos ao longo deste estudo 

e que estão muito bem inseridas no contexto daquela cidade. As figuras dos Pas-

sos, em cedro nativo, foram esculpidas entre 1796 e 1799. Já os Profetas foram 

feitos em pedra-sabão, encontrada nas redondezas, entre 1800 e 1805. Em am-

bos os grupos, as imagens têm tamanho próximo ao natural e Aleijadinho contou 

com ajuda de auxiliares de sua oficina itinerante. 

Mas, antes de focarmos nas esculturas, vamos descrever brevemente sua 

inserção urbana e paisagística (figura 1). Chegamos a Congonhas e subimos sua 

ladeira histórica a partir da Paróquia de São José, com o objetivo de atingir o San-

tuário do Bom Jesus. 

 

Figura 1: À esquerda, Igreja de São José e ladeira em direção ao Santuário do Bom Jesus de 
Congonhas, no topo. 

Em direção oposta, de onde viemos, a sinuosa linha urbana também se es-

tende pela encosta do outro lado do antes aurífero Rio Maranhão, conectando a 

Matriz da Conceição e a Igreja do Rosário. Dessa forma, com o traçado natural do 

rio, essa linha pontuada pelas antigas igrejas marca uma espécie de cruzamento 

no vale, em um resumo da história de Congonhas. No século XVIII, cada um dos 

extremos da linha se tornava mais rarefeito de casas à medida que se distanciava 

do rio. Daqueles extremos, partia-se de mula, a cavalo, carro-de-boi ou a pé para 

outros povoados mineradores. Adentrando por tais pontas, muitos também che-

gavam a Congonhas, buscando seu famoso Santuário. Com arte, sua chegada ao 
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alto do templo seria estetizada, como veremos no capítulo 17. Essa linha urbana 

histórica é reafirmada até hoje nas grandiosas procissões da Semana Santa con-

gonhense (figura 2) 

 

Figura 2: Procissão na Semana Santa de Congonhas. 

Continuemos a partir da Paróquia de São José, como esteta ou romeiro 

vindo de longe, em peregrinação ao Santuário. No casario da ladeira, também 

chamada de Bom Jesus, as edificações parecem se segurar mutuamente. Pe-

queno desvio leva-nos para a entrada do Jardim dos Passos, onde finalmente 

adentramos (figura 3). 

 

Figura 3: Jardim dos Passos do Santuário do Bom Jesus de Congonhas. 
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2.1. Os Passos 

Entre o chão e o céu, ao fundo, a vista do templo e seu adro é emoldurada 

por verde. Na plataforma, habitam os Profetas de pedra-sabão, a usarem exóticos 

toucados para o firmamento. Este fundo profético passará a guiar todo nosso per-

curso, tal o poder de atração que sua vista exerce. Mas ainda é só um belo fundo, 

ao qual nos aproximaremos paulatinamente à medida que ziguezaguearmos entre 

seis capelas encimadas por brancas cúpulas e distribuídas em ambos os lados do 

jardim (figura 4). 

  

Figura 4: Mapa do Jardim dos Passos. 1 
– Ceia, 2 – Horto, 3 – Prisão, 4 – Flagela-
ção e Coroação de Espinhos, 5 – Cruz-
às-costas, 6 – Crucificação. 
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2.1.1. Ceia 

A primeira capela, logo à esquerda da entrada do gramado, é a mais anti-

ga. Entre suas paredes, de começos do século XIX, habitam os personagens da 

Santa Ceia, de finais do XVIII (figura 5). É pelas grades dos portões fechados que 

vemos a relativa penumbra de seu interior. As esculturas, talhadas por Aleijadi-

nho, com apoio de sua oficina itinerante, e policromadas44 pelo Mestre Athaíde, se 

reúnem ao redor de uma mesa arredondada. O que foi esculpido a meio-corpo, 

para ficar atrás da mesa da cena, já indicava a configuração espacial que esta 

deveria ter. 

 

Figura 5: Ceia. 

Cristo, rodeado de apóstolos, reparte o pão, no que representa a conside-

rada primeira missa. Ao mesmo tempo, como que em uma duração narrativa, 

anuncia algo terrível, o que gera grande movimentação à mesa. Ele diz que al-

guém presente o trairia. 
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 Policromia: revestimento e pintura de obras talhadas, principalmente arte sacra ibero-americana. 

Figura 6: Detalhe de apóstolo perplexo na Ceia. 
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A grande gesticulação barroca 

foi magistralmente usada para refletir 

a indignação dos apóstolos, menos 

de um, na extrema direita, junto ao 

servente. Judas Iscariotes é repre-

sentado no instante em que, já por-

tador do dinheiro da delação, volta-

se pensativamente aos seus planos 

(figura 7). A ampla restauração de 

1957 teve que reparar até lances de 

faca que sua imagem recebia dos 

fiéis45. 

O agitado Pedro, que fundaria a Igreja, protesta à direita de Cristo, enquan-

to o imberbe João Evangelista chora no ombro oposto da vítima. Quem trairia o 

Senhor? De uma imagem a outra, entre as mãos e as cabeças, uma ondulante 

linha tende a fundir todas as esculturas, o que foi notado por Lourival Gomes Ma-

chado46. Tal efeito seria potencializado justamente pelo dinâmico encaixe das 

mãos em cada corpo, como nos esclarece Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira: 

Quase todas as peças são constituídas de um único bloco de ma-

deira, com exceção das mãos móveis, fixadas nas cavidades das 

mangas47. 

As mãos e troncos ainda revelam uma robustez plebeia que, em geral, é o 

ideal de beleza de Aleijadinho. Robert Smith salienta que o Cristo “guarda muitos 

dos traços dos profetas de Congonhas – o rosto estreito, os ossos da face salien-

tes, os cachos abundantes e sulcos apertados da barba”48. 

Como que para fazer desaparecer o Cristo49 e surgirem os Profetas, basta 

girar o corpo que, lá no distante fundo do alto da ladeira, eles petricamente esta-

rão, se bem que ainda não visíveis em detalhes. São vultos a tecerem mais rela-

ções com a Ceia, a começar pelo número doze. Doze filhos de Jacó, dos quais 
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 MACHADO, Lourival Gomes. Reconquista de Congonhas. Rio de Janeiro: Ministério da Educa-
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 OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Op. cit., 2006, p. 93. 
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 SMITH, Robert. Congonhas do Campo. Rio de Janeiro: Editora Agir, 1973, p. 106. 
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 ROMAGNOLO, Sergio. O Vazio e o Oco na Escultura. São Paulo: 2001, p. 33. 

Figura 7: Judas, à direita, surpreendido por apósto-
lo na Ceia. 
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descendem as doze tribos de Israel, doze apóstolos como que reunindo nova-

mente as tribos e doze Profetas de Aleijadinho. Há mais profetas judaico-cristãos, 

mas foram escolhidos doze para a obra de Congonhas, praticamente os com 

maior representação bíblica. A escolha de doze Profetas faz com que o Antigo 

Testamento que eles simbolizam coincida com o Novo, representado a partir da 

Ceia, nos Passos. E, invertendo as narrativas, Aleijadinho iniciou o trabalho escul-

tórico e, com ele, a própria lógica do complexo, justamente pelo Novo Testamen-

to. Com os doze apóstolos em uma ponta e os doze profetas anunciadores na 

outra, tal segmento urbano congonhense como que prolonga o final da ladeira 

vinda do povoado. 

Voltemos ao interior da Capela da Ceia. Cristo e apóstolos, com suas túni-

cas e mantos, vestuário típico das antigas civilizações mediterrâneas, são desta-

cados na policromia clara e unitiva de Athaíde. Os personagens estão em mo-

mento similar ao da Ceia de Leonardo da Vinci50. Mas na obra mineira há uma 

sinuosidade formal diversa do exemplo renascentista. Mesmo na angulosidade 

das vestes, as protuberâncias se adocicam na goiva de Aleijadinho. 

A ambientação da sala tende a ser típica das Minas de fins dos setecentos 

e princípios dos oitocentos. O inventário da obra, de 187551, relata a presença de 

louças, garrafas e demais utensílios. E a mesa posta aparece em fotografia de 

Marc Ferrez de cerca de 188052. Já os armários de canto, como os retábulos do 

arco-cruzeiro no interior da dianteira Igreja do Bom Jesus, ajudam a reforçar a 

perspectiva, tão destacada na Ceia de Leonardo. 

Podemos imaginar, nos dias de feira e festa do antigo Jubileu do Santuário, 

a luzinha que vinha da capela analisada. Luzinha de azeite acesso no lampião de 

pau, pendurado em corrente ainda visível no teto. 

2.1.2. Horto 

Deixando a Ceia, nos dirigimos, em passos à esquerda, à Capela do Horto. 

Como em todas as ermidas, é pela abertura dos portões defronte ao grupo escul-

tórico interior que o espiamos em sua relativa penumbra. E vemos a cena que se 
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passa, na narrativa bíblica, após o tumultuado jantar, quando Cristo, acompanha-

do de seus três mais íntimos apóstolos, vai meditar no jardim. 

Bazin observa que, “nas três estátuas de apóstolos (…), o artista exprimiu 

o entorpecimento do sono e o caráter de cada um dos personagens; a juventude 

de João, a velhice decrépita de Pedro, a semelhança de Tiago com Cristo”53. 

Assim, enquanto Pedro, Tiago Maior e 

João Evangelista dormem em um canto, apare-

ce, ao alto, em torção descendente, um Anjo 

para Cristo. Traz um cálice de fel (figura 8). No 

outro canto, o principal personagem, que sabia 

da chegada de seus momentos terrenos finais, 

como que já sentia a dor. “Pai, se é o teu agra-

do, afasta de mim este cálice.” 

A triangulação da cena mantém a tensão 

dramática entre os três focos de personagens. 

Quanto à vestimenta que Cristo passa a usar, o 

panejamento “gótico” apresenta forte intersec-

ção de planos, unindo dobras e superfícies. As-

sociado à cor que tende ao tom púrpura de sua 

túnica, tal panejamento remete aos mantos roxos que cobrem as imagens retabu-

lares nas Semanas Santas da região. Esse detalhe significante da cor, tal como o 

suor de sangue do Cristo, são acrescentados à escultura pela policromia de Atha-

íde, também responsável pelas arcadas que servem de cenário nesta e na próxi-

ma capela. Justo púrpura, entre vermelho e azul, quente e frio, vivo e morto. 

Smith escreve que tal Anjo, como o similar no teto da capela-mor de São 

Francisco de Assis de Ouro Preto, “pertence a uma tradição portuguesa que re-

monta aos tempos manuelinos54, quando os escultores e pintores flamengos in-

troduziram estas altivas figuras guardiãs, frequentemente, como suporte das ar-

mas reais”55. 

As aproximações com a arte portuguesa podem ser ainda mais precisas se 

compararmos ao equivalente Passo do Horto, no Santuário do Bom Jesus do 
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Figura 8: Anjo da Capela do Horto. 
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Monte, em Braga. O complexo mineiro apresenta diversas correspondências esté-

ticas com este conjunto luso, cuja reforma, no século XVIII, ocorreu justamente 

pouco antes do início das obras em Minas. Tal Passo do Horto bracarense, assim 

como a Ceia, são os únicos sobreviventes setecentistas com equivalência em 

Congonhas56, o que veremos com mais detalhes no capítulo 9. 

Sobre o Horto português, Oliveira observa: 

Como, com exceção do Anjo, as esculturas originais ainda se 

conservam em Braga, influências nítidas podem ser detectadas na 

gestualidade do Cristo e de São Pedro57. 

2.1.3. Prisão 

 

Figura 9: Prisão. 

Cruzamos o jardim em direção ao lado direito, onde está a Capela da Pri-

são. O cenário de arcadas pintado por Athaíde é similar ao do Horto, já que a ce-

na se passa no mesmo local em que Cristo foi meditar após a ceia. 

Depois da aparição do anjo confirmador de seu destino, surgem os carica-

turais soldados na noite escura. Seus varapaus e archotes flamejantes verticali-

zam a horizontalidade da cena, acompanhando a postura da maioria de seus per-

sonagens. 

O momento é de grande agitação. Judas dá o beijo indicador de Jesus, os 

soldados avançam sobre ele e Pedro decepa a orelha de Malco, servo do sumo 
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sacerdote, tudo ao mesmo tempo. Aleijadinho representa o momento imediata-

mente posterior à sincronicidade, em movimento de recuo: de Judas, dos solda-

dos e de Pedro. É quando Cristo, portando a orelha de Malco em sua mão es-

querda, dele se aproxima para milagrosamente curá-lo (figura 9). 

2.1.4. Flagelação e Coroação de Espinhos 

Cruzamos novamente o jardim. O ziguezague pela ladeira estetizada faz 

com que cada vez mais nos aproximemos de seu ápice com o adro dos Profetas, 

que nos espiam, tal como espiamos as capelas. Ao olharmos através da próxima 

abertura nos portões, vemos que a ermida abriga duas cenas, a Flagelação, do 

lado esquerdo, e a Coroação, do lado direito. 

A redução do número de capelas, que 

levou a esta síntese, é resultante de novos ares 

trazidos pelo século XIX para as obras em 

Congonhas. Além da decadência econômica 

representada pela exaustão do ouro fácil e su-

posta diminuição das ofertas dos peregrinos, 

mudanças administrativas no santuário levaram 

à demora na conclusão das capelas que expo-

riam as esculturas de Aleijadinho. Sem local 

por algumas décadas, devem ter ficado em de-

pósito. A própria policromia das imagens, que 

supostamente ocorria quando da finalização da respectiva capela58, quando tam-

bém se faziam as pinturas parietais, ficou em prejuízo, já que Athaíde morreu em 

1830 – e as três últimas capelas são do período entre aproximadamente 1864 e 

187259. 

Mas observemos as esculturas. As da cena da Flagelação apresentam um 

Cristo robusto e altivo (figura 10), apesar de amarrado à coluna e sofrendo as 

humilhações que lhe são provocadas pelos caricatos soldados romanos ao redor. 
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Figura 10: Cristo da Flagelação. 
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Aos soldados se atribui menos intervenção da goiva do mestre e mais de inte-

grantes de sua oficina60. 

 “O Cristo flagelado na coluna é um dos raríssimos nus da escultura luso-

brasileira do século XVIII”, salienta Smith61. Já a menor luminosidade da policro-

mia em relação à de Athaíde pode ser globalmente lida como aproximação da 

morte. Policromia cujo autor não foi seguramente identificado62. 

Apenas movendo a vista para a direita, no interior da mesma capela, po-

demos observar a continuidade das humilhações sofridas por Cristo enquanto era 

torturado pelos soldados romanos. A zombaria chegou ao ponto de, com manto, 

coroa de espinhos e cetro de cana verde, ser reverenciado como Rei dos Judeus, 

como sugere o titulus romano “INRI” nas mãos de um soldado. 

Interessante notar que as escrituras bíblicas não falam sobre cana verde, 

mas uma genérica vara. É a tradição popular luso-brasileira, cujo espírito está tão 

bem representado em Congonhas, que a associa à cana-de-açúcar, como sugeri-

do neste Passo. 

Apesar do escárnio, o atletismo do Cristo continua impassível. Justamente 

o atletismo que corrobora a carnalidade divina, como nota Bazin: 

Deus revela-se homem nessa queixa que a boca exala e nesses 

olhos perturbados de Jesus coroado de espinhos63. 

A grade representada na pintura parietal acadêmica, também anônima, su-

gere a varanda da posterior apresentação de Cristo ao povo, “Eis o Homem”, em 

que seu destino seria selado. 

2.1.5. Cruz-às-costas 

Retornando para o lado direito do jardim, em capela atingida por lance de 

escadas que corrige o declive do terreno, espiamos a penumbra de seu interior. 

Lá vemos o cortejo que acompanha Cristo carregando sua cruz em direção ao 

topo do Gólgota, onde seria executado. O vocábulo se refere a “local do crânio”, 

sem designar qual. Desde a Idade Média, foi associado em lenda como “local do 
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crânio de Adão”, completando o sentido do dra-

ma: Jesus crucificado no lugar de sepultamento 

do primeiro pecador. A construída concordância 

novamente une Antigo e Novo Testamento, tal 

como na aposição de Apóstolos e Profetas que 

o próprio Santuário repercute. Outra aproxima-

ção com o Antigo Testamento, agora sugerida 

pela policromia, é a marca de corda no pescoço, 

como o cordeiro a ser levado ao sacrifício64. 

O cortejo, iniciado por arauto com trombe-

ta a abrir o caminho, é seguido por garoto que 

carrega o cravo (figura 11). Bem poderíamos 

imaginar tal cortejo nas procissões das Sema-

nas Santas coloniais. Inclusive, o garoto se ves-

te com calças e camisa de botões, mais próximo 

dos setecentos que da Antiguidade que se estaria representando. Licenças como 

essas fazem com que os Passos do Aleijadinho se aproximem dos presépios por-

tugueses e baianos do mesmo período65. 

Entre os soldados, um carrega estandarte do Império Romano. Chorosas, 

duas mulheres do povo se aproximam, no que Jesus teria dito, segundo as escri-

turas bíblicas: 

— Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós 

mesmas e sobre vossos filhos. 

2.1.6. Crucificação 

Cruzamos pela última vez o Jardim dos Passos, em direção a sua derradei-

ra capela, e passamos em frente à escadaria do adro dos Profetas, que nos 

aguardam. O ziguezague do percurso nos permitiu observar as figuras do Antigo 

Testamento sob múltiplos pontos de vista ao, de relance, desviarmos o olhar para 

elas. 
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Figura 11: Cristo e garoto com cravo 
na cena da Cruz-às-costas. 
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Figura 12: Crucificação. 

Mas resta a última capela, a que 

possui em seu interior a cena da Crucifi-

cação. Ao centro, Cristo desnudado, com 

Maria Madalena a clamar misericórdia 

aos céus. À esquerda, soldados a rifarem 

as vestes de Jesus. À direita, simples 

ladrões a também serem crucificados 

naquele dia. Dimas, o bom ladrão, espe-

ra, pálido. Gestas, o mau, de barba iras-

cível e amarrado ao chão, contorce-se 

inutilmente. 

No fundo da cena, à esquerda, um Centurião romano com toucado (figura 

13) faz lembrar os Profetas que logo encontraremos no adro do Santuário. No 

momento retratado por Aleijadinho, este Centurião apenas a tudo assistia, passi-

vo. Convertido, seria o popular São Longuinho. 

Os evangelhos destacam o momento posterior ao retratado por Aleijadinho, 

com Cristo já cravejado. Entretanto, a partir das revelações de Santa Brígida, pu-

blicadas em 1492, o ato em si de crucificar ganhou interesse nas representações 

artísticas66. Justo 1492, quando, na ótica europeia, descobrir-se-ia um novo mun-

do, que logo começaria a colaborar na renovação iconográfica cristã. Sob essa 
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Figura 13: Centurião na Capela da Crucifica-
ção. 
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perspectiva, os Passos de Aleijadinho, nos limiares da arte ocidental, que logo se 

aburguesaria, fechariam portões de séculos, como veremos no capítulo 12. 

Assim, nessa parte da narrativa, terminam os Passos da Paixão de Antônio 

Francisco Lisboa, devendo seguir o fiel ou esteta para o adro da igreja. A conti-

nuidade da história é subentendida, já que se pressupõe a redenção final de Cris-

to. 

2.2. Os Profetas 

A partir da Capela da Crucificação, em um quarto de giro para a direita, 

vemos o adro e seus Profetas, que nos acompanhavam desde o sopé da monta-

nha tornada ladeira. Agora as esculturas de pedra, diante do templo, dominam o 

campo visual. 

Dirigimo-nos para o ponto de visão da obra privilegiado por Myriam Andra-

de Ribeiro de Oliveira, “a meia encosta da esplanada, entre o jardim dos Passos e 

a escadaria de acesso ao adro, (…) em posição central, face ao portão”67. Inse-

rindo-nos nesse eixo em relação aos Profetas, de fato as correspondências rítmi-

cas, em ambas as alas do adro, apresentam um variado espetáculo visual. 

 

Figura 14: Adro dos Profetas. 

                                            
67

 Idem. Op. cit., 2002, p. 52. 



Entre cúpulas e toucados 47 

Julio Meiron 

 

Figura 15: Planta do adro dos Profetas. 1 – Isaías, 2 – Jeremias, 3 – Baruc, 4 
– Ezequiel, 5 – Daniel, 6 – Oseias, 7 – Jonas, 8 – Joel, 9 – Amós, 10 – Naum, 
11 – Abdias, 12 – Habacuc. 

Mas não nos contentamos com a visão frontal – como a que tivemos diante 

dos Passos. Se neles a construção em si da obra nos levava à frontalidade, os 

Profetas nos parecem o próximo passo da forma, liberta e contornável. O portão 

aberto convida a adentrarmos em seu espaço. 

Um profeta não é um santo, é um vulgo, leigo em situação de san-

to. Um profeta é pesadamente humano, violento e dúbio68. 

Humanizados, os Profetas emergem no adro, à medida que cruzamos a so-

leira semicircular, como em um distante e claro deserto do Oriente. A cada movi-

mento corporal e visual, pequeno que seja, surgem algumas esculturas, encobrin-

do outras. O jogo de mãos e rostos, na espécie de távola de conversação proféti-

ca que é o adro, não deixa de se assemelhar com o dos apóstolos no Passo da 

Ceia, agora lá embaixo. 

Sobre a pedra da qual são feitos os Profetas, Robert Smith escreve que ela 

é: 

(...) uma variedade de rocha maciça, cujo principal componente 

mineral é o talco, um silicato de magnésio, que tem um brilho na-

carado ou semimetálico e que, ao tato, parece sabão. Por este 

motivo a esteatita é chamada pedra-sabão. Este material, cuja co-

loração varia do cinza ao verde, é relativamente macio quando ex-

traído e fácil de ser cortado com uma faca ou outro instrumento 
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afiado. Tem ao mesmo tempo uma superfície com alto grau de re-

sistência. Como resultado disso, estas estátuas, que ficaram ex-

postas aos elementos por aproximadamente um século e três 

quartos, sofreram um mínimo de deterioração, sendo que a muti-

lação mais evidente está nas mãos de Ezequiel e de Jonas69. 

No início do percurso, na parede central da escadaria que dá para o adro, 

Aleijadinho colocou uma cartela de pedra-sabão com inscrições latinas contendo 

datas essenciais do histórico do Santuário70. Suas formas elípticas e vegetais se 

dilatam em nossa frente. É quando continuamos. 

2.2.1. Isaías 

Na soleira, Isaías (figura 16). Sua 

longa barba, sob capuz monástico, revi-

ra como flama do iluminado profeta. De 

fato, é em sua cabeça que se concentra 

o foco da escultura, na qual o Mestre 

Aleijadinho deve ter se concentrado, 

deixando partes secundárias para auxili-

ares de sua oficina. 

A túnica curta de Isaías expõe 

suas botas que, com o caminhar, aca-

bam metaforizando as relações entre 

peregrinos e profetas, que percorriam longas distâncias para cumprir suas prega-

ções71. De forma semelhante, os leigos peregrinos mineiros faziam longas jorna-

das para atingir este templo das promessas e, então, na chegada, poderiam se 

reconhecer. 

Isaías, veementemente, aponta para o pergaminho, ou filactério, onde, ins-

crito em latim, há um resumo de parte de suas profecias: 

CUM SERA / PHIM DOMI / NUM CELEBRA / SSENT A SERAPH / 

UNO ADMOTA / EST LABRIS FOR / CIPE PRUNA / MEIS. / 
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Figura 16: Isaías, em primeiro plano. Baruc, em 
segundo. Jonas, em terceiro. 
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ISAIAE CAP. 6: Depois que os serafins celebravam o Senhor, um 

deles trouxe aos meus lábios uma brasa com uma tenaz. Isaías, 

cap. 672. 

A imagem poética associada remete à purificação dos lábios que emitiriam 

as palavras proféticas. E o próprio poder purificador do fogo revolve em suas bar-

bas. A ênfase na pureza do que é dito, logo na entrada do adro, parece, ainda, 

refletir certa crença medieval no poder da palavra, depois relativizado pela cultura 

visual, como veremos no capítulo 14. 

2.2.2. Jeremias 

À direita, na soleira semicircular, Jeremias (figura 17). Guardião da entrada 

da igreja, como Isaías, esse segundo Profeta 

inaugura o tema dos complexos toucados. Tais 

peças de exótico vestuário adornam as cabeças 

da maioria dos personagens do adro de Congo-

nhas, protegendo-os e integrando-os na esfera 

celeste. O branco de cal dos muros e paredes 

do adro reflete mais luz – e a alvura remete a 

distâncias médio-orientais de onde vêm os pro-

fetas. Eles trazem todo um caudal de cultura a 

se imiscuir no mais-Ocidente onde estão estas 

montanhas auríferas. 

Jeremias, como Isaías, tem suas botas expostas: “Dois elementos subs-

tanciais das profecias: a palavra e o caminhar”73, lembra-nos Percival Tirapeli. 

O manto de Jeremias, como as barras de sua túnica, mostram bordados fi-

tomórficos. Assim, aos trajes patriarcais, “Aleijadinho acrescentou o elemento uni-

ficador das belas barras simulando bordados. Compostos de formas de folhas e 

volutas, os padrões variam de uma estátua para outra”74. 
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Figura 17: Jeremias. 
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Além do mais, em uma das mãos, Jeremias segura pena, a destacar a im-

portância de suas escrituras. Um resumo de passagens dos textos que o profeta 

nos deixou está exposto em seu pergaminho: 

DEFLEO IUDAEAE / CLADEM SOLY / MAEQUE RUI / NAM: AD 

DOMINUM / QUE VELINT, / QUAESO REDIRE / SUUM. / JERE-

MIAS / CAP. 35: Eu choro o desastre da Judeia e a ruína de Jeru-

salém e rogo (ao meu povo) que queira voltar ao Senhor. Jeremi-

as, cap. 35. 

O resumo se refere genericamente às investidas da Babilônia em terras ju-

daicas, por volta de 600 AC, que se seguiram ao imperialismo da Assíria. O texto 

reflete a crença no Deus único e um tanto vingativo que representava a resistên-

cia cultural hebraica em uma terra rodeada de impérios politeístas da Antiguidade. 

2.2.3. Baruc 

Avançando na soleira do adro e subindo por sua escadaria à esquerda, de-

paramo-nos com Baruc (figura 16), o jovem e imberbe secretário de Jeremias. 

Assim, as esculturas dos dois profetas trazem correspondências estéticas, tanto 

nas túnicas curtas com seus luxuosos bordados quanto nos mantos e turbantes. 

Baruc, sobre mureta entre lances da escadaria, parece ensaiar um leve 

passo em direção a quem sobe. Suas peregrinas botas, no início, se aproximam 

da altura de nosso olhar, circunavegando a escultura ao galgarmos pelos patama-

res. Em seu desenrolado pergaminho, um resumo de passagens proféticas: 

ADVENTUM / CHRISTI IN CARNE / POSTREMAQUE / MUNDI / 

TEMPORA / PRAEDICO, / PRAEMONEOQUE / PIOS. BARUC 

CAP. 1: Eu predigo a vinda de Cristo na carne e os últimos tem-

pos do mundo, e previno os piedosos. Baruc, cap. 1. 

Tendo vivido nos mesmos tempos conturbados de Jeremias, o texto indica 

a esperança na vinda de um “Cristo”, vocábulo que significa quem é ungido pelos 

óleos sagradas, portanto um “Messias” enviado por Deus que traria alento e sal-

vação. O título seria atribuído, pelos cristãos, a Jesus, mais tarde. 
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2.2.4. Ezequiel 

Entre lances de escadaria à direita da soleira, sobre mureta equivalente à 

de Baruc, encontra-se Ezequiel (figura 18). Este Profeta veste, também, rico man-

to decorado, porém sobre túnica longa, que deixa ver apenas as pontas de suas 

botas caminhantes. Já a forma de seu toucado remete a um barrete. A flexão do 

corpo e braço é elegante e, segundo Smith, lembra algo de Bernini75. A sincronia 

de todos os movimentos faz pensar em uma maior intervenção do cinzel do mes-

tre em detrimento do de auxiliares de sua oficina. Esta movimentação é transpas-

sada para o panejamento, que revolve zonas de luz e sombra ao redor da figura. 

 

Figura 18: Ezequiel, ao centro. Oseias, à esquerda. Joel, à direita. 

Ezequiel viveu no período posterior a Jeremias e Baruc, quando, após a in-

vasão babilônica, os judeus eram deportados para a região da Mesopotâmia, on-

de foram escravizados, por volta de 550 AC. Foi quando Ezequiel teve visões fan-

tásticas e divinas, descritas no primeiro capítulo de seu livro bíblico e sintetizadas 

no filactério da escultura: 

QUATUOR IN / MEDIIS DESCRI / BO ANIMALIA FLAMMIS / 

HORRIBILESQUE / ROTAS AETHE / REUNQUE / THRONUM. / 

EZECHIEL C. 1: Descrevo os quatro animais no meio das cha-

mas, as rodas horríveis e o trono etéreo. Ezequiel, cap. 1. 
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As visões remetem a uma ideia de divindade que nos faz respeitá-la, mas 

também temê-la, e provavelmente foram influenciadas por mitologia babilônica. 

Outra visão do profeta é a do vale coberto de ossos secos, que Deus revestiria de 

nervos, carne e incutiria espírito para voltarem à terra judaica, se se ouvisse a 

palavra divina através de Ezequiel. 

2.2.5. Daniel 

Ao final dos lances da escadaria de 

acesso, na entrada do grande patamar, a figu-

ra monolítica de Daniel (figura 19) nos recebe, 

do lado esquerdo. A própria lateralidade da 

escultura, que está de perfil para quem a vê do 

lado externo e diante do adro, já sugere alter-

nativas à visão frontal. As áreas que se abrem 

ao longo do contorno de Daniel permitem que 

circulemos ao seu redor e vejamos todo seu 

desenvolvimento no espaço. Esculpido com 

especial atenção de Aleijadinho, ao que pare-

ce76, tal monolito é receptáculo e distribuidor 

de cruzamentos visuais no que é o topo estéti-

co da ladeira, ao redor da qual veremos todo 

um mundo de montanhas. Na síntese urbanís-

tica, arquitetônica, paisagística e escultórica, o Daniel de Aleijadinho também es-

tava no topo da carreira de formas do mestre que, após Congonhas, velho e do-

ente, caminhava para o fim. 

Sobre o atributo da escultura de Daniel, o leão domado a seus pés, Smith 

escreve que o animal pertence “a um tipo que evolui partindo das esculturas tu-

mulares portuguesas, onde os sarcófagos estão frequentemente pousados nas 

costas de leões deitados”77. 

A referência encontra lastro nos leões de essa, supostamente esculpidos 

por Aleijadinho, como suportes de caixão para as cerimônias de corpo presente. 
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Figura 19: Daniel. Ao fundo, Jonas. 
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Estes leões, no acervo da Matriz de Antônio Dias, em Ouro Preto, se parecem 

com o de Congonhas78. 

Ainda podemos parcialmente relacionar esses suportes fúnebres ao que 

Smith escreve sobre mobiliário setecentista e joanino, associado ao animal de 

Daniel: “A forma das patas e o pelo em ondas muito curtas que as cobre asseme-

lham-se muito intimamente aos pés em garra e bola das cadeiras e mesas do sé-

culo XVIII”. Robert Smith nos lembraria que Aleijadinho também trabalhou como 

marceneiro79. 

Assim, a partir das referências apontadas, o “ser” então esculpido surge do 

universo de animais criados pela fantasia de Aleijadinho. O mestre, que nunca 

saiu do Brasil e, portanto, nunca tinha visto um leão, o esculpiu em cruzamento de 

referências trazidas por possíveis gravuras europeias – além de dar-lhe traços 

felinos, simiescos e humanos. A licenciosidade poética pedida por esse animal 

fantástico, somada ao exotismo das vestimentas dos Profetas, se hoje continuam 

a provocar nossa imaginação, deveriam ter atiçado ainda mais as mentes dos 

peregrinos coloniais mineiros. É justamente no mundo real que esse universo 

imaginário pede passagem, com a pata do leão de Daniel a saltar e arranhar o 

limite de sua base escultórica. 

Justamente o episódio dos leões, narrado entre as profecias, está resumido 

no pergaminho do Profeta: 

SPELAEO INCLU / SUS (SIC REGE / JUBENTE) LEO / NUM, / 

NUMINIS AU / XILIO LIBEROR / INCOLUMIS. / DANIEL / CAP. 6: 

Encerrado (por ordem do rei) na cova dos leões, sou libertado, in-

cólume, com o auxílio de Deus. Daniel, cap. 6. 

O episódio remete aos tempos do cativeiro na Babilônia, quando seu rei 

pediu que se escolhessem jovens israelitas a serem educados como caldeus para 

exercerem serviços governamentais. Daniel, entre os escolhidos, não se conver-

teu totalmente aos costumes babilônicos. Intérprete de sonhos, o profeta se des-

tacou na corte. Quando a Babilônia já havia sido conquistada pela Pérsia, intrigas 

contra Daniel e sua fé judaica fizeram com que ele fosse injustamente condenado 

à cova dos leões onde, milagrosamente, não foi atacado. 
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A espécie de mitra que adorna a cabeça de Daniel é rodeada por coroa de 

louros, a relembrar a vitória do herói. Um detalhe que, inusitadamente, conecta 

nossa escultura mineira a estátuas da Grécia Antiga. 

2.2.6. Oseias 

 

Figura 20: Oseias, em primeiro plano. 

Posicionado em frente a Daniel, em cruzamento de olhares e, portanto, de 

perfil a quem olha externa e frontalmente para o adro, a escultura de Oseias (figu-

ra 20) completa a entrada monumental. Um de seus pés, infelizmente danificado, 

avança além da base, tal como a pata do leão de Daniel, indicando porosidade 

entre o espaço simbólico esculpido e o espaço real visitado. O cristianismo talha-

do torna-se visível e acessível. 

Como vestuário de Oseias, a sotaina curta revela a majestosa bota. Parci-

almente coberta por manto, a sotaina ainda expõe seus botões. O Profeta tam-

bém segura a pena de suas profecias e usa o tipo de toucado em forma de barre-

te. 

O pergaminho desenrolado de Oseias traz inscrições que remetem a sua 

vida pessoal, tornada emblemática: 

ACCIPE ADUL / TERAM, AIT DÓ / MINUS MIHI: ID / EXSE-

QUOR: ILLA, / FACTA UXOR, PRO / LES CONCIPIT. / ATQUE 

PARIT / OSEE CAP. 1: Toma a adúltera, disse-me o Senhor. Eu o 

faço: ela, tornando-se minha esposa, concebe e dá à luz. Oseias, 

cap. 1. 
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A esposa adúltera acabava metaforizando o povo seduzido por práticas tais 

como as idólatras, mesmo assim benquisto pelo considerado Deus único. 

2.2.7. Jonas 

À esquerda de Daniel, sobre o ponto de en-

contro dos parapeitos internos do adro, está a es-

cultura de Jonas. Tal como Daniel, Jonas apresenta 

um atributo, o ser marinho a seus pés, do ventre do 

qual acabou de ser expelido (figura 21). Este mo-

vimento é intensificado pelas linhas que acompa-

nham os jatos lançados pelas ventanas do animal – 

quer na batina do Profeta, quer na direção de seu 

próprio olhar, para a luz do céu. 

“Que outro artista terá sabido representar 

esse inefável: a vida reconquistando um cadá-

ver?”80, pergunta-nos Germain Bazin. De fato, a 

ressurreição de Jonas, no contexto bíblico, prefigu-

ra a de Jesus. E, comparando a face da escultura com a de Cristo na Capela da 

Crucificação, logo abaixo do adro, Bazin comenta que, “um vindo da vida e o ou-

tro, das sombras, esses dois seres encontram-se no mesmo limiar”81. 

O filactério da obra sintetiza a narrativa bíblica do momento esculpido: 

A CETO ABSOR / PTUS LATEO NO / CTESQUE DIESQUE / 

TRES VENTRE IN / PISCIS TUM NI / NIVEM VENIO. / IONAS / 

CAP. 2: Engolido por uma baleia, permaneço três dias e três noi-

tes no ventre do peixe; depois venho a Nínive. Jonas, cap. 2. 

De fato, as escrituras contam que Deus chamou Jonas para uma missão, a 

de ir a Nínive, capital da Assíria, censurar a crueldade de seu povo. Temendo por 

sua vida, Jonas fugiu, embarcando em outra direção. Até uma tempestade inco-

mum ameaçar o barco. Os marinheiros, jogando sortes, descobriram que a ira dos 

céus contra Jonas era a causa da qual deviam se livrar. Jonas admitiu ser lança-

do nas águas, quando foi engolido por um grande peixe e a tempestade se acal-
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Figura 21: Jonas. 
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mou. Permanecendo por três dias e três noites no ventre do animal, Jonas rezou 

e se comprometeu a cumprir sua missão. Foi então Jonas vomitado, seguindo 

para Nínive82. 

Novamente discorrendo sobre referenciais que Aleijadinho poderia ter, 

Smith observa que o animal marinho “toma a esbelta aparência de um golfinho 

feito para um chafariz rococó ou lavabo de uma igreja setecentista”83. Logo, com a 

imaginação munida dessa e de outras possíveis referências, o ser aquático per-

tence aos animais fantásticos criados pela imaginação de Aleijadinho, como o 

leão de Daniel. 

As escrituras bíblicas falam em grande peixe, que muitos interpretaram 

como baleia. Assim, entre peixe, golfinho e baleia, além de barbatanas e cauda 

em forma de folhas de acanto84, o “ser”, nos pés de Jonas, traz parte do mar para 

o espaço de imaginação que é o adro. 

2.2.8. Amós 

No limite externo e esquerdo do adro, está a escultura de Amós, sobre o 

parapeito. Sua vestimenta destoa da dos outros Profetas, trazendo elementos de 

sua condição de pastor de ovelhas. Além de uma espécie de calça leve, um tipo 

de casado deixa à vista revestimento de piloso couro animal. Sobre a cabeça, um 

gorro. O imaginário jogo de formas simboliza diferentes materialidades na escultu-

ra. Assim, a pedra-sabão passa a transmitir, além de luz e volumetria, sensações 

desde conforto à densidade associada ao panejamento. 

As inscrições no filactério de Amós sintetizam elementos de sua biografia e 

literatura profética contra os poderosos que enriqueciam às custas do povo: 

PRIMO EQUIDEM / PASTOR FACTUS / DEINDE PROPHETA, / 

IN VACCAS PIN / GUES INVEHOR / ET PROCERES. AMOS / 

CAP. 1: Feito primeiro pastor, e em seguida profeta, acuso as va-

cas gordas e os chefes de Israel. Amós, cap. 1. 
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2.2.9. Abdias 

Sobre o parapeito externo, na frente da 

ala esquerda, o profeta Abdias ergue seu braço 

ao céu, dedo em riste – instaurando, com o ins-

tante do movimento, a duração no adro (figura 

22). Para Germain Bazin, a afirmativa equivale a 

dizer que Abdias se comporta como chefe de 

balé, a indicar ao grupo de Profetas o desenvol-

vimento da dança85. Assim, como em ponta de 

proa, o vento sopra, as nuvens se deslocam, a 

neblina adentra. 

O jovem e imberbe Abdias também foi 

justiceiro. Não toleraria a atitude dos idumeus, 

considerados irmãos, que se aproveitaram e 

ajudaram a invasora Babilônia, como lemos em 

seu pergaminho: 

VOS EGO IDU / MAEOS ET GENTES / ARGUO. VOBIS / NUN-

TIO LUCTIFI / CUM, PROVIDUS / INTERITUM. / ABDIAS / C. 1: 

Eu vos interrogo, idumeus e gentios. Anuncio-vos e vos prevejo 

pranto e destruição. Abdias, cap. 1. 

2.2.10. Joel 

Cruzemos o adro em direção a sua ala direita. Sobre o ponto de encontro 

dos parapeitos internos, em posição equivalente à de Jonas, encontra-se o profe-

ta Joel (figura 18). Os belos rolos de sua barba seguem a direção de seu olhar, 

virado para fora do adro, em vigoroso perfil86. O próprio instante da torção é des-

tacado pelo laço de seu manto, ao vento. O tipo maduro veste espécie de batina 

curta, abotoada, de gola reta. Trazendo o sol desértico, seu toucado apresenta 

proteção para a nuca, com caimento entre os cachos de cabelo. 

Suas profecias, inscritas no pergaminho da escultura, expõem as pragas 

apocalípticas que poderiam atingir aquela sociedade agrícola e pecadora: 
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Figura 22: Abdias. 
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EXPLICO IUDAE / AE QUID TERRAE / ERUCA LOCUSTA / 

BRUCHUS RU / BIGO SINT PA / RITURA MALI. / JOEL / CAP. 1, 

V. 4: Exponho à Judéia o mal que hão de trazer à terra a lagarta, o 

gafanhoto, o brugo e a alforra (ferrugem). Joel, cap. 1, v. 4. 

2.2.11. Naum 

No limite externo e direito do adro, está a escultura 

do profeta Naum, sobre o parapeito (figura 23). Representa 

um ancião com caudalosas barbas, em postura vacilante e 

desaprumada, sob seu toucado. Veste uma sotaina longa e 

abotoada, que expõe apenas a ponta do calçado. Seu 

manto, amarrado na cintura, é ornado com motivos fitomór-

ficos, em que se podem ver esquematizadas palmas. 

Em uma terra judaica fragilizada entre sucessões 

imperialistas da Antiguidade, Naum pragueja em seu filac-

tério, síntese de seu livro bíblico: 

EXPONO NINI / VEM MANEAT / QUAE POENA / RELAPSAM. / 

EVERTENDAM / AIO FUNDITOS / ASSYRIAM. / NAHUM / C. 1: 

Exponho o castigo que espera Nínive pecadora. Declaro que a 

Assíria será completamente destruída. Naum, cap. 1. 

2.2.12. Habacuc 

Na frente da ala direita, sobre o parapeito externo do adro, em posição de 

proa equivalente a Abdias, está o profeta Habacuc (figura 24), também com dedo 

em riste a amaldiçoar os inimigos. Bazin e Oliveira notam que esta ação de Haba-

cuc pode ser lida como prolongamento do gesto de Ezequiel, em patamar abaixo 

na escadaria do adro87. 

A inscrição do filactério na mão direita, sintetizando seu livro, ainda traz es-

perança: 

TE BABYLON, / BABYLON, TE TE / CHALDAEE TY / RANNE / 

ARGUO: AT IN / PSALMIS TE DEUS / ALME CANO. / HABACUC 

/ CAP. 1: Babilônia, Babilônia, eu te interrogo, eu te interrogo tira-
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Figura 23: Naum. 
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no da Caldeia: mas a ti, ó Deus benigno, canto em salmos. Haba-

cuc, cap. 1. 

Bazin ainda nota que, tomado pela virulência de seu próprio ato amaldiço-

ador, o profeta Habacuc, inclinando-se, parece quase cair88. E, se caísse, seria no 

abismo do próprio adro, espaço tão fecundo de fantasia, que nos traz o Oriente, o 

deserto, o mar. 

 

 

Figura 24: Habacuc. 

2.3. Regresso 

O caminhar e o olhar de quem visita o Santuário, errantes e sem certezas, 

pode se dar em múltiplas experiências. A caminhada em si é tortuosa, tal como os 

caminhos vitais que levaram o visitante até ali. Na Igreja do Bom Jesus continua a 

narrativa que vem dos grupos escultóricos. Não descreveremos a igreja em deta-

lhes porque ela não compõe nosso objeto de estudo, restrito aos Passos e Profe-

tas de Aleijadinho. Entretanto, no interior do templo, pode-se ver Jesus em cruz 

erguida na imagem portuguesa do altar mor e, em sua base, o Cristo que jaz em 

seu sepulcro, sequencialmente. Já no teto da nave, Jesus está no céu, em pintura 

de João Nepomuceno Correia e Castro. O visitante pode regressar, pois sua re-

denção foi garantida, narra o conjunto da obra de Congonhas. Dando-se as cos-

tas para o templo, resta a vista para as montanhas. 
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3. Velho e novo mundo 

Germain Bazin, que foi curador do Louvre, como anteriormente referido, 

classificou Aleijadinho como um marco, “o último, na gloriosa coorte dos grandes 

santeiros cristãos”89. Com esta percepção, o francês pesquisou genealogias em 

Portugal, terra matriz para o Brasil colônia, que pudessem levar ao desenvolvi-

mento artístico que desaguou no mestre mineiro. Nessa busca, Bazin citou uma 

referência vezes levantada, a de João Frederico Ludovice, apesar de não crer que 

ele tenha sido crucial para o desenvolvimento de Aleijadinho. Vejamos mais de 

perto essa referência. 

João Frederico Ludovice (1673-1752) nasceu em terras germânicas, onde 

aprendeu ourivesaria, continuando seus estudos na Itália, principalmente em Ar-

quitetura. Mudando-se para Portugal, seria o arquiteto do Palácio e Convento de 

Mafra (figura 25), cujo início das obras data de 1717. Frederico as dirigiu até 1730 

– e seu filho João Pedro as concluiu. 

 

Figura 25: Palácio e Convento de Mafra, arredores de Lisboa. 

O complexo de Mafra pode ser entendido como um grandioso ex-voto, já 

que em cumprimento da promessa de D. João V pela descendência que viesse a 

ter com a rainha Maria Ana – austríaca de cuja aglutinação do nome viria a ser 

chamada a primeira cidade mineira. 
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O conjunto real de Mafra se desenvolveu “porque os proventos do reino o 

permitiam. A situação de desafogo econômico que, em virtude do ouro do Brasil, 

Portugal vivia então, motivava estratégias de representação do poder pela arqui-

tetura”90. 

Assim, o mesmo ouro que construiria a igreja votiva de Feliciano Mendes, 

em Congonhas, ergueu Mafra do outro lado do oceano. Ambos, em diferentes 

escalas, pertencentes ao mesmo universo mental que acreditava, com a oferen-

da, pagar a Deus a graça alcançada. As diferentes súplicas – descendência da 

rainha germânica e cura de uma doença enquanto labutava nas Minas – se coa-

dunavam, assim, no imaginário luso-brasileiro. E se materializaram em arte, aqui 

e acolá. 

Apesar de Ludovice trabalhar e falecer em Lisboa, Bazin crê que o germâ-

nico da Suábia não teceu relação de profundidade com a arte de Portugal91. Para 

a ornamentação de Mafra, vieram, por volta de 1733, esculturas da Itália, direcio-

nadas por Ludovice e seu filho. Assim, o legado de obras resultante constituiria 

“uma espécie de museu de arte berninesca”, estranho ao país para onde foi im-

portado92. 

Entretanto, na região de Braga, ao norte, a arte barroca de fato encontrou 

impulso local. “É lá, entre 1670-1680, (…) que as esculturas clássicas se barro-

quizam”93. 

Um personagem fulcral de tal impulso seria o bispo D. Rodrigo de Moura 

Teles, da importante Arquidiocese de Braga, que impulsionou e encomendou as 

obras de renovação do Santuário de Bom Jesus do Monte, como veremos no ca-

pítulo 9. Em tal local de peregrinação nas cercanias bracarenses, as esculturas no 

Escadório dos Cinco Sentidos, “executadas por volta de 1730, provam, antes da 

chegada das estátuas de Mafra, a existência de um atelier de escultura monu-

mental, capaz de executar figuras de estilo barroco, mesmo no duro material do 

granito”94. 
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Enfim, apesar da experiência exótica para Portugal representada por Mafra 

e seus desdobramentos, onde o barroco mais teria se mostrado com raízes arrai-

gadas em solo lusitano seria na região de Braga. Mas, das lições de Mafra, os 

portugueses aprenderiam um sentido monumental de estatuária. De “Mafra origi-

na-se a portada de igreja, encimada por motivos estatuários, que passará ao Bra-

sil”95. 

Dessa forma, as obras de Mafra trariam certas influências artísticas germâ-

nicas e italianas para Portugal e, consequentemente, para Minas. Em outro 

exemplo, seria “nos ateliers de Mafra que os portugueses aprenderam a equilibrar 

as figuras sobre as arquitraves”96, o que não deixaria de lembrar os Profetas nas 

muretas do adro de Congonhas. 

Assim, Aleijadinho sintetizaria os estilos desenvolvidos a partir de Mafra e 

Braga, sendo a última cidade também foco do rococó português: 

A arte ornamental do Aleijadinho está tão afastada do estilo afeta-

do do Alentejo e de Lisboa como do lirismo anárquico do Minho-

Douro. É uma divisão elegante e justa de espaço que, num ponto 

determinado da composição monumental, faz cantar a parede 

numa vibração comparável ao lirismo orquestral do rococó suevo 

ou bávaro97. 

3.1. Porcelana 

Na segunda metade dos setecen-

tos, em Portugal, o barroco convive com as 

graças do rococó, “trazidas pelo estilo dos 

presépios, que, partindo de Nápoles e le-

vado à Múrcia pelos Salzillo, desabrochará 

em Lisboa”98. Justo os presépios, miniatu-

ras tão circuláveis como os oratórios, que 

logo teríamos na propagação de estilos em 

Minas. 
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Figura 26: Ciro, Ninrode e Alexandre, porce-
lana pintada, modelos de Johann Joachim 
Kaendler, Meissen, c. 1755-1770, c. 20 cm 
de altura cada, Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden. 
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Ainda sobre o assunto, Bazin escreve 

que, em fins do século XVIII, “o estilo dos pre-

sépios produz elegantes estátuas, geralmente 

de pequeno formato, que lembram o coquetismo 

e a graça rococó das porcelanas de Meissen ou 

de Nymphenburg”99 (Figuras 26 e 27).  

Interessante notar que essa graça, a unir 

as imagens de presépio às de Meissen, perma-

nece apreciada. A fábrica de porcelana da cida-

de saxã, no leste da Alemanha, usando os mol-

des setecentistas, continua a produzir, do século 

XVIII até hoje, tais semelhantes figuras. Afinal, 

em Meissen se instalou a primeira manufatura 

europeia a desvendar a cobiçada técnica de 

porcelana chinesa, em 1710, material que, en-

tão, passaria a retratar formas ocidentais. A Ma-

nufaktur Meissen representa, assim, uma das 

últimas sobrevivências das formas barroco-rococós. 

3.2. Terracota 

Sobre a escultura brasileira antes do Aleijadinho, Bazin cita dois monges 

beneditinos da primeira metade do século XVII que praticavam modelagem em 

terracota: frei Agostinho de Jesus e frei Agostinho da Piedade100. 

Referindo-se à força dessas imagens, Bazin escreve que elas conservam 

“essa ponderação clássica que é própria da escultura portuguesa do século XVII e 

que o Brasil prolongará até o século seguinte”101. 

Como que se efetivando, no Brasil do século XVII, um desenvolvimento das 

formas ocorrido, paralelamente, na matriz lusa, “o estilo barroco vai introduzir-se 

nas obras de terracota. Os diques da resistência local vão ceder. A estatuária ga-

nhará em liberdade e graça, mas perderá esse traço de arcaísmo que é a força da 
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Figura 27: Aparição de Santa Maria 
com o Menino para Santo Antônio de 
Pádua, porcelana, modelo de Got-
tlieb Kirchner e Johann Joachim Ka-
endler, Meissen, 1732, c. 60 cm de 
altura, Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden. 
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originalidade da arte brasileira”102. Força vernacular e popular esta talvez só res-

sintetizada por Aleijadinho, principalmente em Congonhas, como veremos. 
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4. Minas Gerais 

Discorrendo sobre a ocupação das terras que constituiriam Minas, Bazin 

observa não saber da existência na História de outro exemplo de implantação tão 

rápida e tão profunda de sociedade em território ermo103. Os núcleos indígenas se 

concentravam nas áreas de mata mais densa e a região de maiores achados aurí-

feros tinha terra mais pobre. 

Bazin lembra que “as narrativas legendárias, apoiadas por raros testemu-

nhos, faziam da terra desconhecida que se estendia para além da serra da Manti-

queira, ao norte de São Paulo e do Rio, quase ao centro do Brasil, uma região 

fabulosa, transbordante de ouro, prata e esmeraldas”104. De fato, havia esperan-

ças de se encontrar, no Brasil, riquezas minerais na latitude das riquíssimas mi-

nas de prata de Potosí, que tanto enriqueciam a Espanha. 

Já havia se operado, no âmbito do imaginário do explorador português, 

uma segunda leitura do paraíso. De terra de pureza para a terra de riquezas a 

serem desbravadas, custe o que custar. E os primeiros achados auríferos, espar-

sos por regiões como ao redor do litoral sul de São Paulo, atiçavam ainda mais a 

cobiça. 

Conta-se que, nas entradas bandeirantes, um mulato havia trazido de uma 

expedição às futuras Minas alguns estranhos grãos negros metálicos. Revelaram-

se ser ouro de altíssima qualidade. Do local, o mulato se lembrava ser a paisa-

gem dominada por um estranho pico que os índios chamavam Ita-curumi. O nome 

significa criança de pedra, pois, na verdade, são duas rochas, uma menor que a 

outra, como filha desta. O pico ficaria conhecido, até hoje, como Itacolomi, a do-

minar a vista entre Ouro Preto e Mariana, como nos lembra o poema de Públio 

Athayde: 

Oh! Dirceu, disputo-te com Marília, 

para mim, Doroteu, qual transmontana 

Ouro Preto em disputa com Mariana 

pelo Itacolomi, a pedra filha105. 
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Organizaram-se novas expedições para procurar o peculiar Ita-curumi. A 

descoberta coube à bandeira do taubateano Antônio Dias, que tinha como cape-

lão o Padre Faria, cujos nomes até hoje designam as áreas de Ouro Preto onde 

se assentaram. 

Na véspera de São João de 1698, a expedição acampou em frente ao Ita-

curumi sem o ver, pois estava coberto pela neblina. Mas na manhã seguinte, com 

céu limpo, lá estava ele. 

 

Figura 28: Pico do Itacolomi, entre Ouro Preto e Mariana. 

Foi então que começou a corrida do ouro. Para as Minas vieram muitos 

portugueses da região do Minho, então pobre e superpovoada106. Largavam tudo 

para uma viagem pelo chamado Mar Oceano, na maioria das vezes sem volta. 

Assim, para controle e monopólio do rei de Portugal, todo o território das 

Minas “foi transformado em região proibida, onde os estrangeiros não podiam pe-

netrar, prescrição essa que foi rigorosamente observada até princípios do século 

XIX”107. 

A descoberta de tanto metal precioso ainda acarretaria grande rearticula-

ção espacial. A antiga rota de gado pelo vale do Rio São Francisco, apesar de 

vigiada, entraria no contrabando de ouro. As regiões da Zona da Mata mineira e 

adjacências, onde se refugiariam muitos indígenas, converteriam-se em espécie 

de barreira florestal só perfurada pelas Estradas Reais. Elas levariam em direção 

a Paraty e ao porto carioca, de onde o ouro embarcaria para Portugal. Em 1763, 

ajudando no controle, a capital da colônia seria transferida de Salvador para o Rio 

de Janeiro. 

A região aurífera mineira representava, de fato, uma interiorização e cen-

tralização da empreitada colonial. Nessa região corre o Ribeirão do Carmo, em 
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Vila Rica e Mariana, com suas águas indo para o Rio Doce, no leste. Corre o Rio 

das Mortes, em São João del Rei, com suas águas indo em direção ao sul. Tam-

bém corre o Rio das Velhas, em Sabará, com suas águas indo para o Rio São 

Francisco, ao norte. Nestes três eixos aquáticos, Aleijadinho trabalharia, como 

veremos, simbolizando sua obra traços de uma mancha cultural compartilhada. 

A corrida às Minas impactou a população portuguesa: “em menos de 100 

anos um povo que contava 2 milhões de habitantes teria fornecido à colônia 800 

mil emigrantes”108. Foi o maior fluxo europeu que a América já tinha visto. 

Sobre a forte relação entre o norte de Portugal e Minas, Robert Smith es-

creve que a província do Entre-Douro-e-Minho ficou “quase que in loco parentis 

para as novas comunidades que cresceram em Minas, sendo este território povo-

ado no século XVIII por tantos homens e mulheres de Braga, Viana, Barcelos e 

Guimarães, bem como da próxima cidade do Porto”109. 

Smith sugere que deve ter sido “através de desenhos que as novas plantas 

e decorações entraram em Minas Gerais”110, hipótese plausível, já que tantos 

mestres de cantaria e carpinteiros, por exemplo, migraram nas levas justamente 

para oferecerem seus serviços aos outros portugueses que se dedicariam à mine-

ração e outras atividades nos novos arraiais e vilas a serem fundadas. Temos que 

ter em mente o transplante material e cultural operado. Assim, com as ferramen-

tas, tais profissionais poderiam emigrar levando desenhos e demais peças gráfi-

cas auxiliares. 

Dessa forma, na constituição mineira, artistas poderiam carregar, na tra-

vessia do oceano ou em lombo de burro, o que seria dificilmente encontrável na 

colônia. Instrumentos metálicos, como goivas e cinzéis, além de informação im-

pressa e anotada. Entretanto, o mais importante era o que traziam dentro de si, 

no lugar mais inviolável da memória. Tal como se operou no transporte de histó-

rias de romances medievais, ainda hoje contadas e cantadas no Nordeste brasi-

leiro. 
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4.1. Conflitos 

Os bandeirantes paulistas eram os verdadeiros arautos da fé: 

desde o princípio de suas andanças, pelas Minas, portavam seus 

oratórios de cedro ou de cabiúna e as imagens padroeiras, e de-

pois que passaram a viajar em montarias, conduziam altares por-

táteis, que seus capelães armavam à sombra dos cruzeiros de ba-

raúna chantados nas elevações ou dentro dos ranchos cobertos 

de colmo, de capim. Foram as primeiras igrejas mineiras111. 

O povo foi se instalando em arraiais próximos a capelas e achados aurífe-

ros. Coincidentemente, a palavra arraial, no reino, também designava os acam-

pamentos dos peregrinos perto dos santuários. 

O grande fluxo humano não estaria a salvo de problemas. Momentos de 

conflitos iniciais entre os descobridores paulistas e os considerados forasteiros 

portugueses estouraram no que se chamou de Guerra dos Emboabas, de 1707 a 

1709. Na busca por espaço aurífero, os conflitos se refletem até hoje, de forma 

simbólica, na divisão da atual Ouro Preto em duas principais paróquias – a de 

Antônio Dias e a do Pilar, a última, historicamente, mais portuguesa. 

Em 1720, como que prefigurando a futura Inconfidência, na posterior gera-

ção de Aleijadinho, aconteceu a Revolta de Filipe dos Santos, assim conhecida 

pelo nome de um de seus líderes. 

A Revolta vinha contra, entre outras coisas, a criação das casas de fundi-

ção instaladas nos grandes centros mineradores. Essas casas fiscalizariam todo o 

ouro, que para elas deveria ser levado e fundido. As barras eram, assim, quinta-

das (reduzidas pelo tributo da quinta parte do rei) e recebiam os cunhos com as 

marcas da monarquia112. 

Adiantamos que, para executar tais marcas, que requeriam, inclusive, co-

nhecimentos artísticos, seria, em um segundo momento, nomeado o português 

João Gomes Batista, ao qual retomaremos, porque se supõe que ele foi professor 

de Aleijadinho. 

Voltando à Revolta de Filipe dos Santos, os procedimentos de controle da 

produção aurífera, representados pelas casas de fundição, reduziam os ganhos 
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dos mineiros, que ainda tinham que pagar caríssimo por suprimentos básicos pelo 

monopólio do comércio nas mãos de reinóis – gerando fome, mesmo pagando-se 

em ouro em pó. 

A Revolta provocou reação em Mariana, então morada do governador da 

Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, o português D. Pedro Miguel de Almei-

da Portugal, que seria conhecido como 3º Conde de Assumar. 

Após simular concordar com as reivindicações dos revoltosos, o governa-

dor mandou atacar, executando e esquartejando Filipe dos Santos, para que as-

sim servisse de exemplo a não ser seguido. O governador ainda mandaria quei-

mar parte do arraial da revolta, até hoje conhecido como Morro da Queimada, em 

Ouro Preto. 

Em 1744, Conde de Assumar, logo promovido a Marquês, recebeu outro 

encargo, evidenciando a circulação, inclusive da violência, no império de Portugal: 

a de ser Vice-Rei da Índia, onde iria derrotar o rajá Bounsoló. 

Ele ainda regressaria a Portugal, onde se diz que teria aconselhado “sepul-

tar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos” quanto ao terremoto de 1755 

que destruiu Lisboa e representou mais pressão sobre o ouro brasileiro. 

Voltando às Minas pós-repressão à Revolta de Filipe dos Santos, tivemos 

um evento que pode se incluir entre as manifestações efêmeras barrocas mais 

significativas de que se tem notícia, mesmo na Europa: 

O “Triunfo Eucarístico”, procissão organizada em 1733 para a 

inauguração da igreja de N. S. do Pilar, sob a forma de um bri-

lhante cortejo histórico e simbólico, marca esse gosto barroco pela 

opulência e pelo espetáculo113. 

Sobre este emblemático acontecimento, o pesquisador britânico John Bury 

escreve que: 

O evento central dessa comemoração foi uma procissão de figu-

ras alegóricas, sagradas e profanas, incluindo os quatro ventos e 

os sete principais corpos celestes, representados como deuses e 

deusas romanos e literalmente cobertos de ouro e pedras precio-

sas (…). Dessa forma teatral, a matriz dos emboabas teve sua 

supremacia proclamada e confirmada sobre a matriz rival de An-
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tônio Dias (…). Estava, assim, selada a irrevogável subordinação 

dos paulistas à comunidade portuguesa114. 

Aleijadinho, que nasceu provavelmente em 1738, ainda devia escutar, 

quando criança, sobre o Triunfo e sua procissão de fantasias a resplandecerem o 

que aquela terra produzia de mais precioso – muito antes dos materiais artificiais 

e industriais chegarem e reproduzirem um mínimo do que ouro e diamantes pode-

riam. No fundo, sendo a festa da Matriz do Pilar, era, para além da subordinação 

paulista, a celebração do poder estatal que, finalmente, em sua união com a Igre-

ja, tomou as rédeas de uma terra que tendia a ser de ninguém. 

Sobre o contexto social de Antônio Francisco Lisboa, o pesquisador ameri-

cano Robert Smith escreve que “Vila Rica tinha-se tornado, pela metade do sécu-

lo XVIII, um centro de atividade cultural, de poetas, músicos, arquitetos, pintores e 

escultores, comparável ao Rio de Janeiro ou a Salvador, onde se poderia ter um 

aprendizado tão bom quanto naquelas cidades costeiras”115. Lembrando que, a 

título de comparação, Salvador, Rio e Minas deveriam apresentar vida cultural 

muito mais rica do que a Nova Iorque da época, que não deixou um patrimônio 

cultural setecentista sequer comparável. Quanto à população, Nova Iorque tinha 

menos de 50 mil habitantes, enquanto Vila Rica já passava do dobro, em meados 

do século XVIII. 

A tentativa de independência em relação a Portugal, em 1789, conhecida 

como Inconfidência Mineira, foi liderada por representantes da elite, com idades 

aproximadas à de Aleijadinho. Como exemplos de integrantes do movimento, 

Claudio Manoel da Costa, que nasceu em 1729, e Tomás António Gonzaga, em 

1744. Se tivessem logrado êxito na Inconfidência, já seria quando as minas de 

ouro revelavam sinais de esgotamento, mesmo sendo uma das primeiras inde-

pendências das Américas. Entretanto, a tentativa foi violentamente abortada com 

condenação e degredo pelo Estado luso. Além de forca, no caso de Tiradentes. 

Guiomar de Grammont, inclusive citando os processos abertos contra os 

inconfidentes, informa-nos que: 

(...) houve intensa circulação de conhecimentos nas Minas. Os le-

trados importavam livros e estes eram lidos e emprestados aos 
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amigos (…). Nas Devassas, entre os livros que constam do pro-

cesso do padre Manuel Rodrigues da Costa, por exemplo, encon-

trava-se a Sagrada Escritura, traduzida por Sarmento, em 24 to-

mos (…). Na biblioteca do cônego Luís Vieira da Silva havia o 

Compêndio Geral da História da Ordem Terceira de São Francis-

co; o Museum Italicum; Menochii Commentaria Sacrae Scripturae, 

em dois volumes; Figures de la Bible, em quatro volumes, e Cate-

cismo de Montpellier, em cinco volumes. O Padre Toledo possuía 

uma bíblia em três volumes, além da Doutrina Cristã e da Polian-

teia Mariana”116.  

Entre estes livros, alguns seriam fartamente ilustrados. Assim, “longe de 

estarem fechadas pelo monopólio colonial, as colônias ibero-americanas revelam 

uma extrema vitalidade criativa propiciada pela circulação de conhecimentos, tão 

ou mais dinâmica do que a troca de riquezas materiais”117. 

 

Figura 29: Panorama de Ouro Preto, antiga Vila Rica. 

Para revelar a circulação, não só de mercadorias, burocratas e militares, 

mas também de intelectuais em formação no mundo lusitano, exemplifiquemos 

com os casos dos citados inconfidentes Tomás Antônio Gonzaga, autor de Marília 

de Dirceu, e Cláudio Manoel da Costa. O primeiro nasceu em Miragaia/Porto, filho 

de pai brasileiro, do Nordeste, e mãe portuguesa, com ascendência inglesa. Gon-

zaga mudou-se para o Brasil ainda criança, em 1751, estudou no Colégio dos Je-

suítas da Bahia e voltou para Portugal em 1761 para completar seus estudos em 
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Coimbra. Retornou ao Brasil em 1782 como ouvidor de Vila Rica. Morreu em de-

gredo, pela Inconfidência, em Moçambique, em 1810, onde havia se casado com 

filha de traficante de escravos. 

O literato Cláudio Manoel da Costa teve circulação similar. Nasceu em Mi-

nas, no povoado que viria a ser Mariana. Em 1749, foi para Coimbra, retornando 

em 1754. Promovia saraus e atuou como advogada da Ordem Terceira de São 

Francisco de Vila Rica118, cogitando-se que teria conhecido Aleijadinho, que tan-

tas vezes trabalhou para a mesma irmandade. Cláudio Manoel tinha livros, inclu-

sive possivelmente trazidos do período de estudos na Europa – especula-se que 

poderia ser uma fonte de referências para Antônio Francisco Lisboa. No ano de 

1789, Cláudio Manoel morreu na Casa dos Contos de Vila Rica, preso pela Incon-

fidência, em alegado suicídio. 

4.2. Sociedade do ouro 

Sobre transformações sociais operadas pela corrente produtiva do ouro, 

Bazin salienta que, com os senhores de lavra, “surgia uma nova ordem de rela-

ções sociais e econômicas, mais moderna, que contribuiu para enfraquecer a for-

ça do velho feudalismo dos senhores dos engenhos de açúcar”119. 

De fato, a nova cadeia produtiva se dava em povoações que surgiram con-

centradamente ao redor do afloramento aurífero, em geral em vales de cursos 

d’água. Essas características levariam a uma sociedade mais urbana do que an-

teriormente visto no Brasil, tendendo à diversificação dos serviços. 

Assim, o desenvolvimento se efetivaria em uma sociedade que, por mais 

que explorada e de recursos concentrados, empoderou-se economicamente – 

pelo menos enquanto havia ouro farto. Afinal, bastava ao súdito minerador pagar 

o imposto do metal encontrado e viver sob os monopólios lusos. O resto do ouro, 

além do contrabando, circulava na própria colônia, patrocinando, inclusive, as ar-

tes, realizadas por quem se dignava a trabalhar com as próprias mãos. 
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Se bem que ainda baseada no trabalho escravo, essa sociedade mineira 

apresentou alto grau de miscigenação, surgindo um grupo intermediário de mesti-

ços. “Desclassificados”, mas com muitos integrantes livres, tenderiam ao trabalho 

manual e, consequentemente, com a sofisticação das formas, artístico. 

Talvez refletindo sobre si mesmo como mulato, Mário de Andrade escreve 

sobre a condição étnica e social dos mestiços coloniais: 

Os mulatos não eram nem milhores [sic] nem piores que brancos 

portugueses ou negros africanos. O que eles estavam era numa 

situação particular, desclassificados por não terem raça mais120.  

Assim, mulatos como Aleijadinho, mesmo com toda a violência de uma so-

ciedade classista, puderam encontrar, na arte, a passagem para se realizarem 

como atores sociais. “Essas pessoas de cor, aliás, agrupam-se para se defende-

rem”121: seriam as irmandades leigas de negros e mulatos, rivalizando com as dos 

brancos. 
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5. Estado e Igreja 

Escrevendo sobre a relativização temporal no conceito de século XVIII, Jo-

ão Adolfo Hansen afirma que: 

(…) num mesmo recorte temporal, existem diversas temporalida-

des ou durações que têm extensões muito variadas, ou seja, vá-

rias estruturas artísticas, poéticas, políticas, éticas, filosóficas ou 

teológicas que convergem nas representações como matérias 

transformadas pelos artesãos, poetas e escritores122. 

No recorte entre 1580 e 1750, em Portugal e no Brasil, 

(…) as artes são então propostas segundo theatrum sacrum. Pela 

noção de “teatro”, que inclui todas as artes (…), pensa-se uma ati-

vidade de encenação, no sentido de “pôr em cena”, de certos 

princípios e preceitos básicos da doutrina cristã em sua versão ca-

tólica contra-reformista, antimaquiavélica e antiluterana123. 

O objetivo seria preservar a coroa do rei e a cruz que ele carregava, na fu-

são entre Estado e Igreja. Assim, a respeito de um efeito persuasivo na arte, Han-

sen afirma que “o signo dado em espetáculo é a presença de uma ausência”124, 

ausência do rei, ausência de governo em terras distantes, mas, mesmo assim, 

submetidas ao poder. 

Propondo raízes simbólicas mais nebulosas, sugerimos que a ausência so-

berana se coaduna, metaforicamente, com a ausência de Cristo, Cristo Rei, coroa 

de espinhos transformada em coroa de ouro. Afinal, a instituição da Igreja tam-

bém foi fundada por uma ausência de corpo, desaparecido na tumba e, conforme 

a crença, ressuscitado125. Esse conceito de que algo está ausente influencia a 

configuração social e, consequentemente, espacial. Passa-se a produzir a pre-

sença simbólica da coisa ausente, seja em símbolos reais ou religiosos a serem 

respeitados. 

Referindo-se ao século XVII, mas cujas características se estendem, no 

Brasil, ao longo do XVIII, 
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(…) numa sociedade pré-iluminista em que não há concepção de 

subjetividade liberal, nem a noção de direitos autorais, nem de 

originalidade, nem a de público como opinião pública, nem mesmo 

um mercado, a imitação é sempre regrada pela noção aristotélica 

de que as artes reciclam padrões anônimos e coletivizados126. 

Portanto, haveria uma perpetuação de modelos a abarcar a sociedade lu-

so-brasileira. Retroativamente e adicionalmente, em Portugal, 

(...) desde o tempo de D. Dinis, no século XIII, os reis tinham sob 

seu poder o padroado, pois indicavam ao papa os bispos de cada 

diocese, e tinham direito de veto dos nomes dos padres das paró-

quias, o que torna o clero português o braço direito da coroa127. 

Tal situação seria ainda mais estimulada pelos juristas e teólogos católicos 

do Concílio de Trento. O movimento foi caracterizado pelo novo paradigma católi-

co-romano a partir do século XVI, em parte como resposta à Reforma Protestante. 

Assim, uma das faces mais visíveis da Contrarreforma foi o Concílio, realizado 

entre 1545 e 1563, que reposicionou a liturgia e poderio católico então ameaçado. 

Sob tal ponto de vista, a arte lusa, no fundo, passaria a representar aquela 

doutrina de origem medieval que era o padroado. Assim, as formas tanto “góticas” 

de Aleijadinho, identificadas por autores como Bazin128, encontrar-se-iam, simbo-

licamente, suportadas pelo princípio político a reger a vida social como todo. 

Desta forma, o Concílio de Trento teria representado certo retorno de ca-

racterísticas “medievais”. De qualquer modo, o Renascimento não havia sido para 

todos e, em certos meios, acabou permitindo contestações demais, até religiosas 

e reformistas. Seria hora de retorno à ordem. 

Claro que esses conceitos de poder, tanto abstratos, devem ser balancea-

dos, até porque, na vida concreta, a submissão é, certo tanto, contornada. Indo a 

um exemplo direto na situação colonial mineira, as próprias organizações sociais 

leigas representadas pelas irmandades seriam uma relativização do poder estatal. 

                                            
126

 HANSEN, João Adolfo. Op. cit., 2005, p. 183. 
127

 Ibid., p. 187. 
128

 BAZIN, Germain. Op. cit., 1990, p. 284. 



Entre cúpulas e toucados 76 

Julio Meiron 

5.1. Espiritualidade medieval 

Joel Neves observa que o barroco, almejando “escapar à Renascença, 

ainda se encontra dentro de uma tradição canônica desta mesma época. E, no 

ato mesmo de escapar (transgredir) a esta tradição, tende a visitar o campo das 

tradições canônicas do medieval”129. 

Esse duplo movimento de escape e retorno estaria nas origens das contra-

dições barrocas e de suas movimentações inquietantes. Os germes para esse 

estado de mundo estariam instalados ainda antes do barroco: 

No seio mesmo desta “harmonia” renascentista, expressões de 

mudança e de profunda renovação tentam transgredir o ideal das 

leis fixas130. 

Com o foco no homem dado pelo início da era moderna, não tardaria para 

aparecerem suas fragilidades. Reflexos disso poderiam surgir em obras renascen-

tes e trágicas como o Juízo Final, da Capela Sistina, de Michelangelo (figura 63). 

Sua turbulência da cor se opõe à serenidade da linha. Assim, “o grande cuidado 

de Rafael com a harmonia do desenho é muito maior que em Michelangelo”131. 

Da Renascença, mergulharíamos ainda mais no tempo em busca dessa 

tragicidade aportada no barroco. Afinal, como referido, a Renascença não foi tão 

ampla assim, estando centrada em alguns segmentos sociais de certos núcleos 

urbanos proeminentes: 

Verdadeiramente, a Renascença, a despeito de toda sua imensa 

sistematização racional-formal, não lograra apagar a inquietude 

universal do homem da Idade Média. Apenas a velara, por algum 

tempo132. 

Emergindo das perturbações medievais, não aplacadas pelo homem re-

nascentista, o barroco “exibirá a fatalidade do ser, a um só tempo espiritual e car-

nal”133. O velho jogo do que é eterno ao que morre, do luminoso ao sombrio. 
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Se as contestações da nova era abriram espaço para movimentos como o 

da Reforma Protestante, a reação católica contrarreformista também não deixaria 

de revelar transformações no seio da própria espiritualidade. Dessa forma, quanto 

ao Concílio de Trento, mais que a Igreja a se reimpor, podemos considerá-lo sob 

outro ponto de vista. Seria a própria instituição religiosa se sentindo pressionada 

pelas exigências de novas percepções: 

Assim, a sensibilidade barroca não seria consequência do Concí-

lio, de pensamentos ou sentimentos dele advindos, mas, antes ao 

contrário, constitui uma das muitas fontes de onde brotou a possi-

bilidade de Trento”134. 

Desse modo, sobre o sentimento místico barroco, Neves o crê como uma 

das características do homem medieval “que não logrou exercer-se na Renascen-

ça por ser algo ‘irracional’ e, agora, toma corpo expressivo”135. 

Assim, o barroco “soube, independente de sua serviência à propaganda, 

ser forma expressiva dos próprios conflitos que a mente renascentista escamotea-

ra”136. 

Evidenciando o caráter lúdico do barroco ao lidar com o mundo sombrio e 

com aspectos luminosos da época, Affonso Ávila escreve que: 

Ao mesmo tempo que condicionado a fatores de uma realidade 

envolta muitas vezes em sufocante obscurantismo, o barroco sou-

be encontrar, em meio aos fantasmas da inquisição e do poder 

absoluto dos reis, a válvula de escape do jogo criativo, do jogo ri-

tual137. 

Adicionalmente, Joel Neves afirma que a atitude barroca: 

 

(...) estaria demarcando não apenas o surgimento de uma arte 

orientada por novas leis internas e externas, mas, igualmente, o 

aparecimento de um tipo humano totalmente diverso, na sua pos-

tura face ao mundo e face a si próprio como subjetividade, daque-

le até então conhecido e permitido. Este homem novo é o que se 

estende até nossos dias, em luta crítica com o ainda vigente, o 
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novo homem inaugurado pela Renascença. [Perpetua-se] a luta 

entre apolíneo e dionisíaco138. 

5.2. Relações institucionais nas Minas Gerais 

Estado Português e Igreja Católica, a única permitida em terras do rei, es-

tavam ligados, regime esse chamado de padroado, como já referido, especial-

mente forte na colonização: 

Ao determinar a cobrança dos dízimos pela Ordem de Cristo, a 

bula Inter Coetera (1456) possibilitou aos reis portugueses a in-

corporação aos cofres régios de tributos de caráter espiritual. Con-

fundiram-se assim, a receita da Ordem de Cristo com a do tesouro 

régio, num “caixa único”. Em decorrência, o Estado é que passou 

a tributar e a recolher os dízimos eclesiásticos e, pelo menos teo-

ricamente, dar-lhes destinação adequada, o que, como sobeja-

mente se sabe, não aconteceu139. 

Como característica específica da ocupação mineira, que se deu em novo 

momento, amadurecido, da empreitada colonial, o rei proibiu as ordens religiosas 

regulares de se instalarem na região. Evitava-se, assim, organizações indepen-

dentes, que poderiam desviar o foco econômico que se pretendia. Em Minas, só 

“eram aí admitidos, portanto, os padres seculares”140. 

Com relação às artes, essa “ausência dos regulares teve efeitos felizes pa-

ra a emancipação estética e social da província (…). Essa situação será favorável 

à eclosão do gênio criador, eliminando os elementos tradicionais, retardadores da 

evolução, em que se tinham tornado os conventos do século XVIII”141. 

Assim, o rei escolhia o clero e recolhia os dízimos. Serviços e registros ci-

vis e religiosos se confundiam. A coroa, geralmente representada pela irmandade 

do Sagrado Sacramento, na colônia, responsabilizava-se pelas matrizes, pagan-

do, inclusive, o pároco. Dessa forma, o clero era mantido como uma espécie de 

funcionalismo público sob controle, como nos esclarecem Maria do Rosário Gre-

golin e Fábio César Montanheiro, em publicação do Grupo Barroco Memória Viva: 
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Bispos e párocos, nomeados pela metrópole e fazendo parte da 

folha de pagamento da Coroa, tiveram uma função mais de agen-

te do Estado do que pastoral142. 

As matrizes podiam abrigar outras irmandades leigas, particularmente for-

tes em Minas devido a sua variada sociedade. Muitas vezes, com altares laterais 

nas matrizes, essas irmandades agregavam diferentes seguimentos sociais, divi-

didos por questões econômicas, profissionais e étnicas. 

Irmandades também poderiam surgir fora das matrizes, como a que se or-

ganizou no Santuário do Bom Jesus de Congonhas por ermitãos, como veremos. 

De qualquer forma, estar ligado a uma irmandade era garantir um lugar social, 

previdência nas dificuldades, sepultamento digno e boa encomenda da alma. 

Com o acúmulo das contribuições, as irmandades poderiam construir ou re-

formar templo próprio e, quando era o caso, retirar seu santo da matriz para en-

tronizá-lo em sua igreja. 

Assim, além das matrizes patrocinadas com recursos do erário, surgiram 

as capelas particulares das irmandades. Em termos de evolução estética, “se a 

construção das paróquias representa a etapa barroca da arte de Minas, as das 

capelas das irmandades veem o desabrochar do estilo rococó”143. 

Mesmo com templo próprio, a irmandade estava na esfera de uma paró-

quia ou bispado. Administrada por uma Mesa leiga, a irmandade poderia contratar 

capelão ou padre. Assim, quando a coroa estabelecia uma matriz, esta tendia a 

se estender pelo território que se queria submetido. 

Sobre o capelão contratado para os serviços religiosos nas igrejas das or-

dens terceiras, “sendo este um funcionário, um empregado da irmandade, que 

podia ser dispensado ou substituído por outro a qualquer momento, voltava-se 

sempre a favor dela quando surgiam questões que a indispunham com suas simi-

lares ou com o pároco”144. 

Mesmo as irmandades ligadas aos negros conseguiam acumular grandes 

somas para construção de templos suntuosos – inclusive, com apoio da coroa, 

interessada em enquadrar a sociedade. 
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Entre as irmandades elitistas de carmelitas e franciscanos, compostas de 

brancos com poder social e econômico, sua rivalidade nas procissões e beleza 

das capelas também favoreceu o progresso das artes. Dessa situação, o Aleijadi-

nho se beneficiou particularmente145. 

O fato é que as irmandades acabavam concorrendo entre si e, com enco-

mendas, patrocinando os artistas. Assim, apesar do controle régio, irmandades e 

artífices se empoderavam. 

5.3. Como ampliar oratórios 

Em linhas gerais, exporemos o funcionamento do esquema construtor de 

igrejas coloniais em Minas, no século XVIII. Segundo um hábito da Idade Média, a 

profissão de arquiteto não se diferenciava ainda da de empreiteiro. As plantas 

eram fornecidas por carpinteiros, pedreiros, entalhadores, intelectuais, padres, 

engenheiros, militares e “a ideia da propriedade intelectual era ainda tão pouco 

desenvolvida, que, quando o projeto (risco) é mencionado nas peças de arquivo, 

raramente se designa o nome do autor”146. 

De qualquer forma, apesar da excepcionalidade das plantas curvilíneas 

que Minas veria surgir, a base interna tendia a seguir o tradicional esquema de 

entrada encimada pelo coro e nave separada, pelo arco-cruzeiro, da capela-mor – 

de cujos corredores laterais se acessava a sacristia, nos fundos. 

Já a elevação, principalmente da fachada, comportava mais inovações, 

apesar da tendência evolutiva de portada encimada por janelas do coro, óculo e 

frontão, ladeado pelas torres sineiras. 

O projeto, assim, era posto em adjudicação (espécie de licitação) e a obra 

era entregue ao que oferecesse menor custo, “de tal modo que o executante (…) 

raramente seria o que havia dado o projeto”147. 

O ganhador do contrato, muitas vezes um mestre-de-obras, após realizar a 

parte estrutural, subcontratava um artista, que podia ter fornecido o risco, para 

executar a ornamentação, externa ou interna, que ainda podia ser fruto de contra-

                                            
145

 BAZIN, Germain. Op. cit., 1990, p. 76. 
146

 Ibid., p. 77. 
147

 Ibid. 



Entre cúpulas e toucados 81 

Julio Meiron 

tos diferentes. Assim, nada garantia que risco e execução fossem do mesmo su-

jeito. 

Louvados (espécie de peritos) avaliavam o andamento do projeto, cujos 

pagamentos diretos eram registrados nos livros das irmandades ou administra-

ções contratantes. Dessa forma, tais livros constituem grandes fontes documen-

tais, mas com suas limitações, já que grande parte do trabalho era subcontratada 

e, portanto, não anotada. 

Façamos uma demonstração rápida sobre a complexa coletividade das 

obras artísticas em Minas colonial. Em uma situação hipotética, quanto apenas à 

parte central da fachada de uma mesma igreja, há a portada, há o frontão, há os 

riscos, há quem os executa. “X” pode ser autor do risco da portada e executor do 

frontão. Já “Y” pode ser executor da portada riscada por “X” e autor do risco do 

frontão executado pelo último. Assim, diversas formas de “autoria” se sobrepu-

nham, com zonas colaborativas entre elas. 

Então era um grande canteiro de obras, que poderiam se arrastar por mui-

tos anos, serem modificadas ou nunca concluídas. Muitos participavam, diluindo 

as bordas de autoria, cuja sobrevalorização só se daria ao longo do século XIX. 

5.4. Fontes 

Quanto a referências construtivas, além de estéticas, tratados arquitetôni-

cos, como os de Serlio e Vignola, eram produzidos em centros editoriais euro-

peus, como Veneza, próximos dos achados clássicos. Aqueles livros eram tradu-

zidos e copiados para diversas línguas. A inexistência de direitos autorais, à épo-

ca, facilitava a circulação. 

Tais tratados eram fartamente ilustrados com gravuras apresentando edifí-

cios exemplares da Antiguidade e suas decomposições estruturais. Muitos dos 

edifícios, em ruínas, eram mostrados em reconstruções imaginárias, plantas e 

elevações. 
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A divulgação dos tratados entre construtores seguia a ideia corrente de 

exemplo com “autoridade” para a então nova produção arquitetônica que, assim, 

continuava se baseando em antigos modelos148. 

Já que a imprensa era proibida no Brasil até a chegada da Família Real, 

em 1808, a importação de livros era corrente. Versões daqueles tratados arquite-

tônicos ou similares, produzidas na Europa, poderiam chegar à colônia. Viriam 

para fomentar o desenvolvimento construtivo, principalmente de igrejas e prédios 

públicos, centros de representação do até então distante poder real. 

Inclusive, texto de 1790, quanto ao pai de Aleijadinho, Manuel Francisco 

Lisboa, relata que ele traçou a igreja matriz de Antônio Dias, em Vila Rica, “com 

12 ou 13 altares e arcos majestosos, debaixo dos preceitos de Vignola”149. Sobre 

tal texto, escrito por Joaquim José da Silva, vereador de Mariana, apresentaremos 

mais detalhes no próximo capítulo. 

5.5. Rupturas 

Quanto à sistemática da produção plástica de Minas colonial, Bazin afirma 

que: 

A atmosfera geral na qual trabalhavam todos esses artistas e ar-

tesãos está ainda muito próxima daquela da Idade Média (…). No 

entanto, é em Minas que começa a produzir-se a ruptura com es-

se espírito medieval, que tinha até então subsistido na colônia e 

que os monges alimentavam (…). Em Minas Gerais, pela primeira 

vez, assistimos a puras especulações estéticas150, [que poderiam 

revelar uma certa valorização dos profissionais]. 

Esse desenvolvimento estético em Minas culminaria em Aleijadinho, que 

“é, no Brasil, o primeiro a sair do anonimato e ascender à dignidade de artista”151, 

inclusive com comentários em vida que poderiam se equivaler aos de “crítica de 
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arte”152, tal como Bazin chama o citado texto de 1790 escrito pelo vereador de 

Mariana. 

Diversas vezes, Aleijadinho era subcontratado para executar seus próprios 

riscos, mesmo com o apoio de sua oficina itinerante, com oficiais pagos, aprendi-

zes e escravos. Mas, para o Bom Jesus de Congonhas, como veremos, sempre 

com seus auxiliares, Aleijadinho mesmo assinou contrato com o Santuário, cuja 

administração ainda estava nas mãos dos ermitãos. O fato parece apontar para o 

reconhecimento que o mestre mineiro havia atingido – mesmo que no fim de sua 

vida e, inclusive, fim dos recursos de outrora tão rica terra. 

Sobre o fato de o auge na arte mineira ter se dado no momento de deca-

dência econômica pela exaustão do ouro, Bazin salienta que um “afrouxamento 

econômico pode liberar disponibilidades espirituais propícias às artes e às le-

tras”153, além da maior seleção dos muitos artífices que vieram ou se formaram na 

anterior expansão construtiva nas Minas. 
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6. Vias para Aleijadinho 

Os chamados “Fatos notáveis” escritos por Joaquim José da Silva, verea-

dor de Mariana, em 1790, são uma das principais fontes no estudo da obra de 

Aleijadinho. De fato, houve o vereador e houve a ordem régia para que se redigis-

sem tais memórias, de modo que as colocar em dúvida esbarra em documenta-

ção. 

Quanto à vereação de seu autor, “sua presença nesse posto é atestada por 

uma deliberação, datada de 10 de outubro de 1790, pelo qual a municipalidade 

fecha as contas do ano de 1789”154. 

Quanto à ordem régia de 20 de julho de 1782, 

Dirigindo-se ao governador e ao capitão geral da capitania de Mi-

nas Gerais, a rainha d. Maria, em Conselho de Ultramar (conselho 

ultramarino) ordena que os ouvidores (auditores) das comarcas 

preocupem-se em saber se “faz-se efetivamente cada ano relató-

rios anuais (sic) dos novos estabelecimentos, dos fatos e aconte-

cimentos mais notáveis ou dignos de passar à história, que se su-

cederam desde a fundação desta capitania”155. 

Bazin, que acredita ser o trecho do vereador o mais antigo texto de crítica 

de arte do Brasil156, vê nele “uma consciência de ‘depuração’, trazida pela estética 

rococó que é, na verdade, surpreendente”, mesmo no contexto europeu157. 

O trecho do texto que sobreviveu, cujo original está perdido, como aconte-

ceu com vários arquivos provincianos, foi o transcrito nos Traços biográficos rela-

tivos ao finado Antônio Francisco Lisboa, de Rodrigo José Ferreira Bretas, publi-

cados inicialmente em 1858 no Correio Oficial de Minas. 

Apesar de a História da Arte como disciplina estar em seus primórdios no 

século XIX158, quando Bretas escreveu os Traços biográficos, o autor poderia ter 

como modelo o livro Vidas dos artistas (1550), de Vasari, que traça o perfil de re-

nascentistas. Adicionalmente, mesmo os estudos do alemão Winckelmann em 
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seu História da Arte Antiga (1764), que, pioneiramente, têm seu foco na obra es-

tética, não nas questões biográficas. 

Bazin destaca que os arquivos mineiros estavam intactos até a ocasião em 

que Bretas os consultou159. Ademais, Bretas entrevistou pessoas que se relacio-

naram com Aleijadinho: falecido em 1814, indivíduos que conheceram o mestre 

mineiro ainda viviam quando Bretas escreveu seus Traços biográficos. 

Além da “pessoa a quem ele contava todas as circunstâncias de sua via-

gem e estada na Corte” do Rio de Janeiro160, Bretas entrevistou a nora de Aleija-

dinho, a parteira Joana Lopes, que se casou em 1800 com o filho do mestre, co-

mo veremos. 

Aleijadinho havia vivido seus anos finais na casa daquela nora, que, conti-

nuando a habitar no mesmo local, tinha por volta de oitenta anos de idade quando 

Bretas a entrevistou. O estrado no quarto em que Aleijadinho jazeu, supostamen-

te visto pelo biógrafo, ainda é descrito como que intacto161. 

Quanto aos riscos de heroicizar Aleijadinho, pairando no ar contaminado 

pelo romantismo do século XIX, Rodrigo Bretas se revela consciente. Ele mesmo 

escreve que, “desde que um indivíduo qualquer se torna célebre e admirável em 

qualquer gênero, há quem, amante do maravilhoso, exagere indefinidamente o 

que nele há de extraordinário”162. 

Mesmo essa referência servindo para o próprio Bretas se livrar de acusa-

ções e críticas, o próprio fato de o biógrafo explicitar o risco já lhe incute certos 

freios. Isso é reforçado pelo seguinte caso sobre Aleijadinho, provavelmente escu-

tado em suas pesquisas, que ele, não deixando de contar, descredencia, em se-

guida: 

Tendo ido à Corte do Rio de Janeiro, pediu que se lhe confiasse a 

construção da porta principal de certo templo que se concluía; foi 

isso julgado muita ousadia da parte de um desconhecido, e contra 

o qual depunham as aparências. Entretanto, foi-lhe encarregada a 

obra. Concluída uma das metades da porta, o artista, em certa 

noite, e furtivamente, a colocou no competente lugar. No dia se-
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guinte foi o seu trabalho julgado acima de todos os outros do 

mesmo gênero, e não havendo artista que se animasse a comple-

tá-la, em vista do extraordinário mérito de sua execução, foi mister 

que para o fazer se procurasse por toda a cidade o desconhecido 

gênio, que afinal e depois de muitos esforços foi encontrado163. 

O caso de se procurar, por toda cidade, a pessoa que, com a outra metade, 

completaria a beleza, remete-nos a Cinderela e seu sapatinho perdido no baile, 

como bem notou Guiomar de Grammont164. 

Tais histórias, surgidas de arraigada tradição oral, criam um fundo de reco-

nhecimento que faz aceitar mais facilmente narrativas similares. Assim, “a prova 

final será dada pela evidência da posse do outro pé do sapato, ou seja, a outra 

metade, como acontece com a outra metade da porta, no caso do Aleijadinho”165. 

Grammont, suspeitando de Bretas, comenta que “o uso de recursos secula-

res de narrativas anônimas (…) envolve o leitor, levando-o a aceitar imediatamen-

te aquilo que já faz parte de suas lembranças. Em suma, Bretas faz uso, não 

apenas de convenções narrativas, mas de casos que formam o patrimônio de 

uma memória coletiva”166. 

Entretanto, ao se referir à “pessoa a quem ele [Aleijadinho] contava todas 

as circunstâncias de sua viagem e estada na Corte” do Rio, o próprio Bretas es-

creve, em rodapé, que ela “não dá notícias deste fato”167. Ou seja, o próprio Bre-

tas já nos alerta de que o caso da portada deve ser fantasioso. 

Grammont, apesar de citar esta nota, não credencia a relativização que o 

próprio Bretas, em suas pesquisas, faz do “causo”. Mesmo sem o padrão científi-

co atual (fato evidenciado na indeterminação da fonte descrita como “pessoa a 

quem ele contava…”), o trabalho de Bretas não simplesmente perde seu valor, 

inclusive porque o próprio autor indica desconstrução de história suspeita. Lem-

brar que quando Bretas escreve, em meados do XIX, a História da Arte estava em 

seus primórdios enquanto disciplina, como anteriormente referido168. Inclusive, 
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Germain Bazin publicou um livro chamado História da História da Arte169, anali-

sando tais questões evolutivas dos estudos estéticos. 

Enfim, voltando a Aleijadinho, as pesquisas de Bretas mostram que a esta-

da do mestre no Rio, em 1776, foi muito mais prosaica: como interessado em 

apelação interposta por Narcisa Rodrigues da Conceição, com a qual havia tido 

um filho170, como se verá. 

Quando fundado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), em 1937, predecessor do atual IPHAN (Instituto), seu diretor, Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, “fez empreender pesquisas profundas em todos os ar-

quivos de Minas”171: 

O resultado desse trabalho foi confirmar, ponto por ponto, a vera-

cidade das relações de Joaquim José da Silva e Rodrigo José 

Ferreira Bretas provando que o primeiro era uma testemunha se-

gura e o segundo, um historiador consciencioso que havia recorri-

do aos arquivos172. 

Bazin observa, em nota, que só “lhe encontramos erros em um ou dois 

pontos secundários”173. Assim, os Traços biográficos foram reeditados em 1951, 

acompanhados de exaustivas notas, “onde se encontra menção a todos os textos 

de arquivos conhecidos, alguns ainda inéditos, sendo publicados in extenso”174. 

6.1. Os Lisboa 

Dúvidas quanto à certidão de batismo de Aleijadinho fazem com que os 

especialistas se detenham na de óbito, arquivada na Paróquia de Antônio Dias de 

Ouro Preto – onde consta que Antônio Francisco Lisboa, “pardo, solteiro, de se-

tenta e seis anos”, faleceu a 18 de novembro de 1814, levando-se a ter nascido 

em 1738175. 
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Quanto ao pai, o “fato de que Antônio Francisco Lisboa tenha sido filho de 

Manuel Francisco Lisboa está provado por um testemunho contemporâneo, o de 

Joaquim José da Silva, o vereador de Mariana”176. 

Sobre Aleijadinho ser mulato, além da certidão de óbito da Paróquia de An-

tônio Dias, tal condição é atestada pela sua entrada, em 5 de agosto 1772, “para 

uma irmandade reservada aos homens de cor, São José dos Pardos d’Ouro Pre-

to, da qual ele se tornaria juiz mais tarde”177. E “é certamente por causa de sua 

condição de homem de cor que o Aleijadinho não foi admitido nas irmandades 

aristocráticas dos franciscanos e dos carmelitas, para as quais ele tanto traba-

lhou”178. 

O pai do Aleijadinho foi, entre 1730 e 1767, quando faleceu, um dos princi-

pais arquitetos de Vila Rica. Natural da paróquia de Jesus de Odivelas, no arce-

bispado de Lisboa, 

Em 1724, Manuel Francisco aparece no Brasil. Em março desse 

ano ele obtém da câmara de Ouro Preto licença para exercer o 

ofício de carpinteiro (…); figura, portanto, numa das primeiras fa-

langes de artistas portugueses, atraídos para a região das minas 

pela febre construtiva que provocava o aumento brusco da popu-

lação e consequente prosperidade desta (…). Sem dúvida Manuel 

Francisco foi atraído para o Brasil por um de seus parentes que aí 

o havia precedido, o carpinteiro Antônio Francisco Pombal, que, 

segundo o vereador de Mariana, era seu irmão179.  

Perpetuava-se, assim, o velho hábito luso-brasileiro de um parente atrair o 

outro em suas migrações. Bazin reafirma a fraternidade ao dizer que “via um indí-

cio de parentesco entre os dois artistas no fato de que Manuel, proposto por 

Pombal como seu representante na louvação da ornamentação por ele executada 

na nave da matriz do Pilar de Ouro Preto, fora recusado pela irmandade do Santo 

Sacramento”, contratante da obra180. 

Pombal já havia chegado entre 1721-1723, época em que ele se 

faz adjudicar a construção de um campanário, com o fornecimento 
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do seu sino, para a Casa da Câmara de Ouro Preto, e em 1727-

1728 paga sua patente pelo ofício de carpinteiro181. 

De qualquer forma, Manuel e Pombal estariam entre os profissionais portu-

gueses das primeiras levas imiscuídos aos milhares que vieram simplesmente 

minerar. Profissionais vindos com o objetivo de oferecer serviços construtivos na 

transplantação reinol, principalmente do norte português, para terras americanas 

até então quase virgens. 

Se da terra muito se tirou, inevitavelmente, também, muito se trouxe, inclu-

sive o que as pessoas carregavam em suas memórias e conhecimentos. Como 

naqueles começos a quantidade de obras necessárias poderia sacrificar sua qua-

lidade, em seguida, com as vilas já assentadas, aconteceria uma seleção entre os 

profissionais disponíveis. Assim, a oferta seria sofisticada. 

Ao segundo estágio pertenceria o filho de Manuel, Aleijadinho – com a dife-

rença de que, enquanto Manuel e Pombal trabalhavam especialmente nas cons-

truções das matrizes, Aleijadinho encontraria campo nas desdobradas igrejas das 

irmandades. 

Pombal assinou contrato em 1736 para a ornamentação de talha da nave 

da Matriz do Pilar de Ouro Preto, onde deixaria sua grande contribuição: a “nave 

da matriz do Pilar é, verdadeiramente, a gênese de todo o desenvolvimento arqui-

tetural de Minas”182. 

Já Manuel Francisco Lisboa foi mestre-de-obras da Matriz da Conceição de 

Antônio Dias a partir de 1733, quando sua carreira evoluiu rapidamente. Casa dos 

Contos (1734), Palácio dos Governadores (1741), Igreja de Santa Efigênia (1743-

1749), em Vila Rica, além de diversas pontes e fontes na mesma localidade, per-

tencem ao rol de ação do pai de Aleijadinho. 

Além do mais, Manuel Francisco Lisboa recebeu pagamento em 1766 para 

a talha da capela-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Con-

gonhas183. Destacamos esse último trabalho porque a portada em pedra-sabão 

daquela Matriz também é atribuída a Aleijadinho (figura 30). 
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Figura 30: Portada da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Congonhas, atribuída a 
Aleijadinho. 

Como Antônio Francisco Lisboa devia trabalhar na oficina itinerante do pai, 

andante pelas vilas, nosso artista, com provavelmente 28 anos de idade, deve ter 

visto, no alto do Morro Maranhão, em frente àquela Matriz, o Santuário do Bom 

Jesus ainda sendo construído, sem torres e frontão. Santuário que, um dia, ele 

coroaria com seus Passos e Profetas. 

Inclusive, naquela época, pode-se alentar a possibilidade de Aleijadinho ter 

visto a portada em pedra-sabão do Bom Jesus de Congonhas, marco do rococó 

mineiro que, depois, o mestre levaria ao auge. A referida portada seria esculpida 

entre 1765 e 1769, época dos retábulos do arco-cruzeiro, de Jerônimo Felix Tei-

xeira, com os quais apresenta afinidades estilísticas, fundamentando hipótese de 

sua atribuição ao mesmo escultor184. 

Voltemos ao pai de nosso mestre mineiro. Novamente perpetuando velhos 

hábitos luso-brasileiros, Manuel Francisco, em 1738 – provável ano de nascimen-

to de Aleijadinho, filho que teve com sua escrava Isabel – casou-se com mulher 

branca, na Matriz de Antônio Dias, em Vila Rica. A mesma igreja em que se su-

põe que Aleijadinho foi batizado e alforriado. E a mesma em que seria sepultado. 

Infelizmente, por falta de documentação, pouco se sabe sobre Isabel. Já sobre a 

esposa Antónia Maria de São Pedro, sabe-se que foi nascida no Funchal, bispado 

de Açores185. 

Mas Manuel não abandonaria o filho bastardo. Antônio Francisco seria 

educado pelo pai. O arquiteto português deve ter se interessado por aquela crian-

ça, que talvez já revelasse traços habilidosos para a orientação mais prática que 
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Manuel supostamente poderia oferecer. Afinal, naquela sociedade com caracterís-

ticas patriarcais, Manuel teve, como legítimas, três primeiras filhas. 

Quanto às mudanças em curso na condição do artista nas Minas e a even-

tual adequação de decisões estéticas, Bazin salienta que, em 1747, 

Manuel Francisco foi escolhido, como louvado, na arbitragem que 

devia ter lugar para resolver a questão que opunha duas irmanda-

des da matriz de Catas Altas, a irmandade do Santo Sacramento, 

administradora da obra, e a de São Miguel e Almas, a respeito do 

retábulo construído por esta última. A escolha de Manuel Francis-

co Lisboa, como louvado nessa arbitragem, é particularmente sig-

nificativa, pois se trata de uma querela de ordem estética (…); no-

temos que Manuel Francisco representa a irmandade das Almas, 

acusada pela irmandade do Santo Sacramento de inovações in-

tempestivas186. 

O fato, além de parecer indicar Manuel ao lado do gosto avançado, traz, às 

Minas de meados do século XVIII, uma discussão eminentemente artística, o que 

parece indicar que a necessidade de soluções rápidas e práticas para o assenta-

mento inicial começava a ceder espaço à maior sofisticação dos gostos e formas 

locais. 

Sobre as relações profissionais em Minas e capital social do pai de Aleija-

dinho, Bazin escreve que “Manuel Francisco foi seguidamente tomado como fia-

dor pelos empreiteiros e trabalhadores dessa região, o que prova que ele gozava 

da confiança de seus colegas, tanto quanto a das irmandades, e que, financeira-

mente, tinha crédito”187. 

Ainda sobre o status de Manuel, Bazin comenta que “sua situação social é 

confirmada pelo fato de que, a 25 de dezembro de 1746, ele tomou o hábito da 

Ordem Terceira do Carmo. Ora, os carmelitas e franciscanos só admitem em suas 

fileiras a elite da sociedade”188. Pouco antes de sua morte, em 1767, Manuel 

Francisco ainda faria o risco, que seu filho Aleijadinho modificaria, dessa igreja 

carmelita de Vila Rica. 

Aleijadinho não foi citado no inventário dos herdeiros legítimos de Manu-

el189, o que já era de se esperar em se tratando de uma sociedade segregadora. 
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Talvez, por trabalhar com o pai, só tenha ficado com parte de suas ferramentas e 

algumas relações profissionais. 

Entre os quatro meios-irmãos, filhos de Manuel com a enviuvada Antónia 

Maria, o caçula, Felix, com mais ou menos 11 anos de idade na época, seria, futu-

ramente, padre e, também, entalhador – entretanto, sem grande destaque. Com o 

meio-irmão, Aleijadinho parece ter mantido maiores laços fraternais. Segundo no-

ta de Bretas, Felix teria se aplicado à estatuária “sob as vistas do Aleijadinho”, 

que também teria pagado por sua educação sacerdotal190. 

Aleijadinho nunca se casou. Entretanto, com a mulata Narcisa Rodrigues 

da Conceição, livre como ele, teve um filho, ao qual deu o nome de seu pai. Re-

lembremos que Bretas comenta que Aleijadinho foi ao Rio de Janeiro, em 1776191, 

resolver problemas com a Justiça, apelada por Narcisa: provavelmente ligados à 

paternidade do menino. 

A cidade, da qual Aleijadinho poderia ter tido algumas impressões, deveria 

estar em ebulição. Era recente a transferência da capital colonial de Salvador pa-

ra o Rio, em 1763, justamente por ficar mais próxima das jazidas a serem contro-

ladas. O Rio de Janeiro se tornou porto escoador das Minas, mas também impor-

tador de artigos e modas que as abasteciam. 

Voltando ao filho de Aleijadinho, o fato é que, em 1777, a criança foi bati-

zada no Rio. Quando tinha por volta de cinco anos, veio para Vila Rica com a 

mãe192. O filho Manuel Francisco Lisboa casou-se, no ano de 1800, em Minas, 

com a parteira Joana de Araújo Correia, também conhecida como Joana Lo-

pes193. Joana viria a cuidar do sogro em seus anos finais. Após a morte de Aleija-

dinho, entrevistada, ela foi, ao lado dos “Fatos notáveis”, de 1790, do vereador de 

Mariana, uma das principais fontes para a biografia escrita por Rodrigo Bretas. 

O filho Manuel teria voltado ao Rio, segundo nota de Bretas, onde talvez 

fosse marceneiro194, provavelmente tendo vivido separado da esposa. Assim, “a 

arte de entalhar a madeira era transmitida (…) através de três gerações nessa 
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linha bastarda”195 – família de artistas que, depois, se dissolveu no tecido social 

brasileiro, até desaparecer. 
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7. Vias de Aleijadinho 

Em 1790, o vereador de Mariana, Joaquim José da Silva, em seus “Fatos 

notáveis”, transcritos por Rodrigo Bretas, já elencava o papel de João Gomes Ba-

tista nas Minas setecentistas: “Quanto, porém, excedeu a todos no desenho o 

mais doce e mimoso João Gomes Batista, abridor da fundição”196. 

Sobre Aleijadinho ter sido aluno de referencial figura, Bretas completa: 

O conhecimento que tinha de desenho, de arquitetura e de escul-

tura, fora obtido na escola prática de seu pai e talvez na do dese-

nhista pintor João Gomes Batista, que na corte do Rio de Janeiro 

recebera as lições do acreditado artista Vieira e era empregado 

como abridor de cunhos na casa da fundição de ouro desta capi-

tal197. 

Lembrando que a capital seria Ouro Preto que, antes da inauguração de 

Belo Horizonte, em 1897, portanto na época em que Bretas escreve, em 1858, 

tinha esse posto em Minas. E que, nesta citação, Bretas se equivoca, já que João 

Gomes Batista não recebeu suas lições no Rio, onde de fato viveu, como vere-

mos, mas em Lisboa, de onde era originário198. 

A nota número 6 da reedição de 1951 dos Traços biográficos da Diretoria 

do Patrimônio já corrige o erro e, ainda, especifica o citado Vieira (Francisco Viei-

ra Matos, o Lusitano, 1699-1783), sucessor do francês Quillard como pintor do 

rei199. A nota ainda nos remete ao texto de Luís Camilo de Oliveira Neto sobre 

João Gomes Batista, publicado na Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, número 4, de 1940. 

Em seu texto, Oliveira Neto escreve que Gomes Batista era “possuidor de 

segura técnica de desenho”200, adquirida no contexto português da primeira me-

tade do século XVIII. 

Além de Francisco Vieira Matos, que esteve duas vezes na Itália, “demo-

rando-se na primeira sete anos no aperfeiçoamento de pintura e de desenho”201, 
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havia naquele contexto lusitano o gravador francês Antonio (Antoine) Mengin 

(1690-1772). Sobre o último, Oliveira Neto escreve que, contratado pelo rei 

D. João V, ele era: 

Abridor de cunhos da Casa da Moeda de Lisboa, nomeado por al-

vará de 26 de maio de 1721 e a seguir abridor geral das medalhas 

e cunhos das moedas de Portugal, com a obrigação de ensinar a 

sua arte. Encontram-se relacionados vários trabalhos de sua auto-

ria de inquestionável merecimento, notadamente os cunhos de re-

tratos, para o que se servia dos desenhos de Vieira Lusitano202. 

Oliveira Neto ainda cita a Collecção de Memorias relativas às vidas dos 

Pintores e escultores, architetos e gravadores portugueses, e dos extrangeiros 

que estiverão em Portugal, recolhida por Cirilo Volkmar Machado, que viveu na-

quela época – manuscrito original publicado inicialmente em 1823 pelo Cônego 

Vilela da Silva e republicado em Coimbra em 1922203. 

Tal Collecção de Memorias seria “confirmada em seus pontos essenciais 

por Teixeira de Aragão, pesquisador seguro que escreveu à vista de copiosa do-

cumentação do Arquivo da Casa da Moeda de Lisboa”204. 

Nesta Collecção de Memorias, Volkmar Machado confirma que João Go-

mes Batista foi discípulo de Mengin. Além disso, sobre Gomes Batista, “de quem 

temos visto excelentes medalhas e abrio [sic] cunhos na Casa da Moeda”205, afir-

ma que, 

(…) abusando da confidencia que dele se fazia, e achando-se 

criminoso, se ausentou para o Rio de Janeiro, aonde viveo debai-

xo do nome suposto de Thomaz Xavier de Andrade. Gomes Frei-

re, Conde de Bobadella, Governador do Brasil [sic, Governador da 

Capitania] e grande estimador dos homens de talento, lhe deo o 

emprego de abridor da Casa de Fundição em Villa Rica206. 

Independentemente das supostas peripécias pessoais, a presença, confir-

mada por nomeações e pagamentos, de João Gomes Batista, artista misterioso a 

quem se atribui mérito, na Casa de Fundição de Vila Rica, em meados do século 

                                                                                                                                    
201

 Ibid., p. 87. 
202

 Ibid. 
203

 Ibid., pp. 86-87. 
204

 Ibid., p. 89. 
205

 MACHADO, Cirilo Volkmar apud OLIVEIRA NETO, Luís Camilo de. Ibid., p. 88. 
206

 Ibid. 



Entre cúpulas e toucados 96 

Julio Meiron 

XVIII, deve ser entendida em um contexto maior. Trata-se do “processo de trans-

missão de conhecimentos e de influências, entre a erudição e as técnicas avan-

çadas da Europa e os círculos de profissionais que exerciam as suas atividades 

em Minas”207. 

Antes da nomeação para Vila Rica, onde faleceu, solteiro, em 1788, Go-

mes Batista já havia sido professor de desenho no Rio de Janeiro, deixando dis-

cípulos208. 

Quanto à função para a qual Gomes Batista foi nomeado em Minas, abridor 

de cunhos da principal casa de fundição, localizada na então capital da zona do 

ouro (cargo este que seu professor Mengin exercera na Casa da Moeda de Lis-

boa), ela consistia, basicamente, no seguinte: preparar moldes de ferro, muitas 

vezes artísticos, onde o ouro, depois de fundido, era batido para se tornar barra 

quintada (reduzida pelo tributo da quinta parte do rei, como já havíamos dito), re-

cebendo cunhos com códigos e as marcas da monarquia (figura 31). 

No caso de Gomes Batista, ele ainda devia abrir os ferros dos cunhos para 

as demais casas de fundição da capitania, em Sabará, São João del Rei e Serro 

do Frio. Era profissão de grande responsabilidade, já que as marcas, impedidas 

de ser objeto de cópia inescrupulosa, deviam evitar falsificações e desvios. 

 

Figura 31: Ouro quintado da época de João Gomes Batista. 
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De qualquer forma, a profissão, derivada da arte da ourivesaria e modela-

gem, requeria, além de conhecimento de desenho, o de criação de baixos-

relevos, intermediários entre a arte bidimensional e tridimensional. 

Essa especialidade com características de medalhista, que vinha desde as 

guildas medievais de ourives, já atingira altos graus de arte na Europa. Adquirira 

ainda mais destaque desde a corte barroca de Luís XIV209, especialmente quando 

se tratava de representar a imagem ou perfil do monarca em joias – tal como se 

fazia em pedra com os camafeus. Armazenadas nos tesouros, gabinetes de curi-

osidades ou presenteadas a pretendentes ou a quem se queria influenciar, essas 

joias com a efígie soberana lidavam com a presença simbólica então representa-

da. 

O mesmo se dava com a representação dos santos de devoção preferidos 

nas chamadas “medalhinhas”. O desenvolvimento das técnicas de fundição, mo-

delagem e cunhagem artística também abarcou a representação de cenas mitoló-

gicas. Exemplos desse desenvolvimento podemos ver nas coleções numismáticas 

do Monnaie de Paris, do Münzkabinett de Dresden e do Itaú, em São Paulo. 

Bazin já havia notado, no Rio, que as talhas da nave da igreja franciscana 

da Penitência, “com contrato lavrado em 1739, mostram cabeças esculpidas em 

medalhão, imitação dos perfis de medalha”210 (figura 32). 

 

Figura 32: À esquerda, “perfil de medalha” na ornamentação da Igreja de São Francisco 
da Penitência, no Rio de Janeiro. 
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Justamente no Rio, onde a longa passagem de João Gomes Batista pode-

ria ter deixado legado formal, já que se supõe que foi professor em terras cariocas 

antes de ser nomeado para Minas211. Justamente a Penitência, onde teria traba-

lhado na talha Francisco Xavier de Brito, que também se mudaria para Vila Rica, 

onde executou o altar-mor da Matriz do Pilar, em meados do século XVIII. 

Como se supõe que João Gomes Batista, aluno de Mengin, foi professor de 

Aleijadinho, os conhecimentos medalhistas do primeiro, de certa forma, poderiam, 

mesmo indiretamente, ser sugestivos para a obra de Antônio Francisco. Reelabo-

rados, poderiam ter ressurgido no relevo representando a Visão de Alverne (figura 

33) no medalhão da Igreja de São Francisco de Assis de Vila Rica, por exemplo. 

Ou mesmo nos relevos dos púlpitos de pedra-sabão da mesma igreja, também 

executados por Aleijadinho (figura 34). 

Claro que não deve ter sido uma transmissão direta, até porque se supõe 

que as aulas que Aleijadinho teve com Gomes Batista foram de desenho. Mas a 
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arte do relevo pode ser entendida como intermediária entre o desenho e a ainda 

não plenamente realizada forma tridimensional. 

Talvez justamente esse desafio, vivido de forma incipiente nos cunhos de 

Gomes Batista, tenha desaguado em Aleijadinho. Até porque vemos o desafio 

ressurgir em outras obras de Antônio Francisco, como nos relevos dos púlpitos de 

madeira do Carmo de Sabará e na Fonte da Samaritana, em Mariana, só para 

citar outros dois exemplos. 

Isso sem dizer sobre as decorações de fachadas e portadas, como a da 

igreja franciscana de São João del Rei, com seu medalhão de Nossa Senhora 

ladeado de fitas falantes. Mesmo os retábulos, desprendendo-se das paredes, e 

suas imagens retabulares, cujas costas, não vistas, são, então, menos elabora-

das. 

Seria o conhecimento de quem se torna mestre a continuar de onde se pa-

rou, já que Aleijadinho foi incomparavelmente mais longe que Gomes Batista, 

que, no final, pouco passou de abridor de cunhos? 

Talvez Gomes Batista, apesar de formação sólida, já não pudesse ensinar 

em Minas amparado nas últimas modas da Europa. Bazin reforça que há muito 

tempo João Gomes Batista estava desligado da metrópole e, antes de ir para Vila 

Rica, tinha passado uma temporada no Rio212. 

Quanto a Aleijadinho, toda essa elaboração, do bidimensional para o tridi-

mensional, mergulha e emerge em fundamentos da linguagem visual. Nunca 

adentraremos totalmente no processo de criação dos artistas. Mas, vendo sua 

obra, o “salto da superfície” é trabalhado por Aleijadinho até na relação frontal que 

ainda temos com seus Passos de Congonhas, colocados em capelas cujas aber-

turas nas portas, dianteiras, são por onde os vemos. 

Mas, seguindo a “história das formas”, nos Passos já haveria o indício da 

liberação da tridimensionalidade em relação à bidimensionalidade. Liberação esta 

onde o ápice estaria nos Profetas, logo adiante, “circunavegáveis” ao visitante. 

Profetas cuja execução foi imediatamente posterior aos Passos213. 

Negar tal desdobramento estético seria negar a apoteose que se realiza 

nos Profetas de Aleijadinho. É, para mudar de termo, uma “evolução formal”, co-
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mo se depreende de Henri Focillon, professor de Bazin, em sua Vida das Formas, 

ligando-se ao formalismo de Heinrich Wölfflin214, referido na introdução. 

Por mais que seja hipótese que Aleijadinho estudou com Gomes Batista, já 

não estamos falando de um rastro que se daria apenas nas circunstancialidades, 

mas também na evolução interna das formas. Estas não deixam de ser cooptadas 

pelo indivíduo artista em seu tempo histórico, respondendo com sua contribuição 

material ao desenvolvimento da linguagem. A Visão de Alverne no medalhão de 

São Francisco (figura 33) e outros relevos de Aleijadinho trariam, assim, em nova 

escala, relações que se teceriam desde a composição medalhística. 

Os ourives deveriam sair definitivamente de Minas a partir de 1751 para se 

evitar os descaminhos do ouro215. Por mais que houvesse sucesso na tentativa 

metropolitana de se evitar a continuidade do processamento do metal, extraído 

rudemente da terra, em algo que lhe agregasse ainda maior valor, em Minas, não 

seria tão simples barrar a sugestão estética de refinamento das formas em uma 

sociedade nascida do ouro. Por mais que se tenha abortado a transformação do 

ouro em arte, em si, na colônia, essa expectativa, tanto natural, cortada (afinal, 

para que serve o ouro?), ainda poderia encontrar uma maneira de existência. 

Agregar-se-ia, em madeira nativa e pedra-sabão, no caminho da forma bidimensi-

onal para a tridimensional de Aleijadinho. 

7.1. Mistérios 

“A carreira de Aleijadinho está envolvida em vários mistérios; mas o maior 

é o da sua formação”216, observa Germain Bazin. Supostamente, Aleijadinho teria 

aprendido noções de arquitetura com o pai e desenho com João Gomes Batista, 

como visto. Já a escultura, ou entalhe, que Aleijadinho transpôs da madeira para 

a pedra, é menos provável que tenha aprendido com Manuel, cujas habilidades 

pouco passavam da carpintaria. 

Bazin escreve que “as características morfológicas de certas figuras de an-

jinhos dos altares da nave da matriz de Caeté permitem afirmar, com certeza, que 
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o Aleijadinho era um dos operários que, sob a direção de um mestre, trabalhou 

nesses altares”217. 

Como era uma matriz que abrigava irmandades particulares em seus alta-

res laterais, a documentação sobre eles se dispersou, em Caeté. Já o proponente 

que obteve a adjudicação da talha da capela-mor foi José Coelho de Noronha e o 

contrato é de 1758. Entre os fiadores, “encontra-se Manuel Francisco Lisboa, pai 

do nosso artista”218, que, supostamente, estava introduzindo seu filho nos meios 

profissionais de Minas. 

Coelho de Noronha também foi citado nos “Fatos notáveis” de 1790 do ve-

reador de Mariana como um dos iniciadores do “novo estilo”. Noronha seria um 

dos que “purificaram a arte da talha dos exage-

ros do barroco” presentes na fase de implanta-

ção das primeiras matrizes219. Este “novo estilo”, 

que, sem nomenclatura adequada, o vereador 

de Mariana diz que substituiu o “gosto gótico”220, 

seria o de maior estruturação da “anarquia da 

talha”. Afinal, nem o conceito de “estilo barroco” 

estava bem formulado na época. 

Seriam estes ares, inclusive, que poderi-

am estar sendo absorvidos por Aleijadinho em 

Caeté. Bazin frisa que nem sabemos se os alta-

res da nave desta matriz são de José Coelho 

Noronha, que certamente executou os trabalhos 

de talha da capela-mor. Mas os altares laterais 

de Caeté, em cujos trabalhos Aleijadinho teria 

feito sua aprendizagem de entalhador, seriam, em Minas, “os primeiros exemplos 

do estilo rococó”221. Justo o estilo que, posteriormente, se desenvolveria na talha 

decorativa de Aleijadinho. 

“Um outro nome foi indicado como podendo ser o “mestre” do Aleijadinho 

entalhador: Francisco Xavier de Brito”222, lembra-nos Bazin. Mas “Aleijadinho ti-
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nha apenas 13 anos quando Francisco Xavier de Brito morreu em 1751”223, con-

siderando-se que Antônio Francisco nasceu em 1738. Mesmo Xavier de Brito não 

tendo sido seu mestre, Aleijadinho deve ter “olhado com atenção os belos exem-

plares deixados por Brito em Minas”224, como a talha da capela-mor da Matriz do 

Pilar, em Vila Rica.  

Apesar dos mistérios da formação de Aleijadinho, a partir de 1769-1770, 

mal passado dos trinta anos, ele se lançou aos púlpitos da igreja de São Francis-

co de Assis de Vila Rica (figura 34). Lá, em sua composição geral e relevos, An-

tônio Francisco Lisboa realizou suas primeiras obras significativas na escultura 

em pedra225. 
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8. Vias por Aleijadinho 

A fama de Aleijadinho se espalhou rapidamente durante sua vida. Poderí-

amos traçar uma linha formal desde os baixos-relevos dos púlpitos franciscanos 

de Vila Rica (figura 34) a seus desenvolvidos altos-relevos de frontispícios. Entre 

muitas realizações documentadas e atribuídas, iremos destacar algumas, que 

ainda indicariam outro caminho, da fachada para 

a tridimensionalidade, cuja apoteose estaria nos 

Profetas de Congonhas. 

Afinal, Aleijadinho, antes de realizar os 

Profetas, “só tivera duas estátuas em pedra para 

executar – o São Miguel de São Miguel e Almas, 

de Ouro Preto, e o São João Batista de Morro 

Grande. O campo de ação do Aleijadinho é a 

parede, tratada em alto-relevo”226. Assim, a “en-

comenda dos profetas de Congonhas do Campo 

constituía, portanto, para o Aleijadinho, um pro-

blema novo, que ele precisou abordar quando já 

estava idoso e doente”227. 

Para executar tantas obras, Aleijadinho 

dirigia uma oficina, distribuindo as tarefas. Em 

tais circunstâncias, se a execução muitas vezes 

se dava coletivamente, a concepção era de An-

tônio Francisco Lisboa. Assim, as selecionadas 

decorações monumentais de portadas do mes-

tre mineiro que trariam indícios formais para os 

Profetas de Congonhas, cronologicamente, seriam:  

 Portada da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Congonhas, 

executada por volta de 1766, a qual citamos no capítulo 6 (figura 30). 
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 Portada da Igreja do Carmo, de Vila Rica, executada em reforma de 1771 

(figura 37). 

 Projeto para fachada da Igreja de São Francisco de Assis, de São João del 

Rei, de 1774 (figura 35). 

 Portada da Igreja de São Francisco de Assis, de Vila Rica, de 1774 (figura 

36). 

8.1. Na pedra-sabão 

O ano de 1774 foi especialmente intenso na carreira de Aleijadinho. Em 8 

de julho de 1774, a Mesa da irmandade franciscana de São João del Rei aprovou 

o risco que mandara fazer em Vila Rica para a construção de sua nova capela: 

Uma primeira vez o autor do risco não é citado, como, aliás, acon-

tece muito seguidamente; porém, em 1785, a 11 de setembro, a 

mesa delibera novamente sobre um risco que serve de suplemen-

to ao de Antônio Francisco Lisboa; o escrivão, sem dúvida enga-

nado pela semelhança dos prenomes, havia primeiro escrito “An-

tonio Mrz” (Martins), depois riscou-o para substituir por “Franc.º 

Lxa”228. 

Tal indício de autoria de Aleijadinho se alia à referência no texto do verea-

dor de Mariana, de 1790. Neste último documento, Joaquim José da Silva, após 

comentar sobre “Francisco de Lima [Cerqueira], hábil artista de outra igreja Fran-

ciscana do Rio das Mortes”, escreve, sobre Antônio Francisco Lisboa, que “se 

excede mesmo no desenho da indicada igreja do Rio das Mortes, em que se reú-

nem as maiores esperanças”229. 

Detenhamo-nos, agora, nas complexas obras da igreja franciscana de Vila 

Rica. No mesmo ano de 1774, 

(…) a Ordem Terceira de São Francisco de Ouro Preto, sem dúvi-

da com ciúme da bela portada com a qual vai ser ornada a facha-

da da Ordem rival de São João del Rei, faz Aleijadinho realizar um 

novo projeto para embelezamento da portada de sua capela; ao 

São Francisco primitivamente previsto para o óculo, e sem dúvida 
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já executada, o Aleijadinho acrescenta toda uma composição figu-

rada acima da portada, ela mesma enriquecida230. 

A tradição oral, baseada em tantos trabalhos que Aleijadinho fez para 

aquela igreja de Ouro Preto, conta que o projeto arquitetônico anterior, então mo-

dificado com a nova portada, já era de Antônio Francisco Lisboa. Entretanto, na 

falta de documento e diante de obra estilisticamente diversa, preferimos cautela. 

De qualquer forma, a Visão de Alverne (figura 33), com o São Francisco do 

óculo de pedra-sabão, é seguramente atribuída a Aleijadinho231. De fato, a im-

pressão geral que se observa é de tentativa de integração deste óculo à nova por-

tada, com rocalhas também em pedra-sabão sobre a moldura de itacolomito. Ali-

ás, o resultado é de grande integração estética (figura 36). Assim, na portada 

franciscana de Vila Rica, o “motivo rococó, suntuoso como uma ourivesaria, vem 

perfeitamente incorporar-se ao quadro arquitetural”232. 

 

Figura 36: Fachada da igreja franciscana de Ouro Preto, com a portada integrada ao medalhão. 

Ainda quanto às modificações na fachada ouro-pretana, desta vez, “nós 

temos a prova documentária, incontestável de que o risco é do Aleijadinho, pois 
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no exercício de 1774-1775 o artista passa recibo de 14$400 por este risco da no-

va portada”233. E, apesar de o projeto de São João del Rei ter sido dado primeiro, 

a execução de Vila Rica foi anterior. Por outro lado, a execução em São João del 

Rei foi tumultuada, com o arquiteto Francisco de Lima Cerqueira modificando o 

risco da fachada atribuída a Aleijadinho. De mais a mais, não demoraria muito 

para o avanço de sua enfermidade, como veremos adiante. 

Germain Bazin escreve que, “como no caso de Miguel Ângelo ou Bernini, 

não é possível isolar a atividade propriamente escultural do Aleijadinho de seu 

conceito artístico geral” – que o autor ainda chamaria de “organismo monumen-

tal”234. 

Mesmo admitindo-se que Aleijadinho não tenha sido o arquiteto estrutural 

da Igreja de São Francisco de Assis de Vila Rica, como tende a bibliografia mais 

recente, mas sim de sua parte decorativa, Antônio Francisco Lisboa tinha conhe-

cimentos arquitetônicos: 

Quanto a negar conhecimentos de arquitetura ao Aleijadinho, são 

inúmeras as provas em contrário (…). Os documentos conserva-

dos abundam neste sentido e principalmente os que o citam esco-

lhido como louvado nas vistorias de arquitetura (…). Eram preci-

sos, para ser louvado, não somente conhecimentos de arquitetura, 

mas também de arte de construção, e o Aleijadinho, embora sem 

ser empreiteiro, possuía-os235. 

Se uma família de formas já vinha desde a portada da Matriz da Conceição 

de Congonhas (figura 30), o “‘estilo Aleijadinho’ desabrocha no frontispício do 

Carmo, de Ouro Preto, igreja desenhada por seu pai em 1766 e reformada em 

1770-1771. Como duvidar que o Aleijadinho – encarregado, então, da vistoria, da 

medissão do risco, a 13 de março de 1771 – seja o autor dessa reforma, quando 

tudo aqui leva a sua marca?”236 (figura 37). 

De qualquer maneira, a “atividade do Aleijadinho como arquiteto consistiu, 

portanto, em modificar os projetos concebidos por outros ou em desenhar os que 

foram alterados”237. 
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Figura 37: Igreja do Carmo de Ouro Preto. 

8.2. Na madeira 

Sobre as atividades de Aleijadinho na ornamentação sacra, no momento 

“em que o Aleijadinho surge, a arte da talha em Minas estava a ponto de evoluir, 

naturalmente, do barroco para o rococó; o Aleijadinho precipita essa evolução 

(…)”238, que deve ser entendida em seu contexto geral. 

Precedentemente, indícios das rocalhas, ou concheados, esses “ornatos ir-

regulares do melhor gosto francês”, conforme salientou o vereador de Mariana239, 

são trazidos por Francisco Xavier de Brito, de Lisboa para o Rio, onde aparece-

ram na talha da Igreja da Penitência. Depois, Xavier de Brito migraria para Minas, 

como referido no capítulo anterior. À rocalha, Aleijadinho acrescentaria “todas es-

sas figuras, anjinhos, cabeças de querubins, Virgens, flores, emblemas e símbo-

los diversos”240. 

Além do mais, artistas como Francisco Xavier de Brito introduziram uma 

nova ordem na superabundância da talha, sendo que tal “esforço teve continuida-

de e desabrochou no ‘estilo Aleijadinho’”241. 

Na época de Antônio Francisco Lisboa, “a composição faz-se mais abstrata 

e procura seus recursos na estrutura e no ornamento”242. Inclusive, quando Alei-
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jadinho desenvolvia sua talha, já se abdicava do domínio dourado nos altares mi-

neiros, compondo-os com zonas claras de respiro. 

Se bem que a diminuição de espaço para o ouro não estava relacionada, 

diretamente, ao esgotamento das minas, mas à evolução das formas, essa poli-

cromia branco-e-ouro veio a calhar com a economia que começava a decair. 

Assim, o estilo barroco da talha anterior a 

Aleijadinho seria polifônico como o monocroma-

tismo dourado, enquanto o rococó traria dinâmi-

ca de sinfonia. O último apresentaria harmoni-

zação de contrastes, consonância de irregulari-

dades, conexão de ritmos, unidade nas diferen-

ças243. Não seria à toa que o “rococó, tomado 

nessa acepção, difundiu-se na Alemanha quan-

do ela ia criar o estilo sinfônico na música”244. 

Quanto às imagens devocionais, as es-

culturas de São Simão Stock e São João da 

Cruz (figura 38), dos altares do Carmo de Saba-

rá, revelam a perfeição técnica do Aleijadinho. 

Essas imagens devocionais se enquadram na 

linhagem da escultura policromada de caráter 

naturalista, “da qual o Aleijadinho foi, em suma, 

na história da arte cristã, o último produtor de 

talento”245. 

Ainda quanto aos São Simão Stock e São João da Cruz, as duas estátuas 

são “fruto de um esforço paciente. São, talvez, as obras melhor trabalhadas pelo 

Aleijadinho”246. Já os Profetas de Congonhas, pétreos e monumentais, superari-

am o papel das imagens devocionais, compondo-se com a paisagem, como ve-

remos no capítulo 17. 
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Figura 38: São João da Cruz, c.1779, 

na igreja carmelita de Sabará. 
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Germain Bazin afirma que, com o mestre mineiro, “fecha-se um mundo”247. 

Realmente, depois de Aleijadinho, assistiríamos ao avanço do século XIX, em que 

não teríamos mais o predomínio da arte religiosa, mas burguesa. Assim, Aleijadi-

nho seria um dos últimos a unir, com sensibilidade, arte e religião, caudal que vi-

nha de séculos. 

8.3. Calvário 

Quando Aleijadinho estava em pleno desenvolvimento de sua carreira, foi-

se a saúde. Em 1777, haveria a doença. A irmandade de Mercês e Perdões de 

Via Rica, hoje popularmente chamada Mercês de Baixo (por haver a Mercês e 

Misericórdia em ladeira acima), documenta indícios das dificuldades do mestre. 

Tal agremiação pagou ½ oitava de ouro, registrada em seu livro de contas, para 

“dois negros que tiveram que transportar o Aleijadinho, chamado a fim de rever o 

risco que havia feito para a capela-mor” daquela igreja248. 

Seria, portanto, aos 39 anos, em pleno vigor da idade, que o artis-

ta foi atacado pelo seu mal. Começa então o calvário do Aleijadi-

nho249. 

Esse mal, misterioso até hoje, é gerador de controvérsias em sua identifi-

cação. A doença era degenerativa e atrofiadora de extremidades, como dedos de 

pés e mãos, dificultando o caminhar e impondo novas condições para o esculpir. 

Bretas supôs enfermidade venérea250. Também, ao longo do tempo, cogitou-se 

hanseníase, a chamada lepra, mas essa doença, contagiosa e, na época, sem 

tratamento, o tiraria do convívio social, o que não ocorreu. 

Quando em Antônio Francisco se manifestaram os efeitos de tão 

terrível enfermidade, consta que certa mulher de nome Helena, 

moradora na rua do Areão ou Carrapicho, desta cidade, dissera 

que ele havia tomado uma grande dose de cardina (assim deno-

minou a substância a que se referia) com o fim de aperfeiçoar 
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seus conhecimentos artísticos, e que daí lhe havia provindo tão 

grande mal251. 

Nesta passagem citada, a provável mudança de nomenclatura da água ar-

dente de cana (até hoje conhecida como “cardina” no Porto, em Portugal, e que 

no Brasil chamamos de “cachaça”) deve ter atiçado a imaginação de Bretas e 

seus entrevistados. O fato levaria a interpretar tal substância como iluminadora 

para Aleijadinho252. 

Ademais, o mestre mineiro poderia ter recorrido ao álcool, como muitos o 

faziam e o fazem ainda hoje no frio úmido de Ouro Preto: a compra da produção 

de alambiques se dá desde o século XVIII. 

Inclusive, a umidade ouro-pretana (revelada em sua poética neblina), com 

o mofo, poderia ser colocada como uma das causas da perda de papéis setecen-

tistas. Possivelmente, também, de considerável arte sobre papel. 

Voltando à enfermidade de Aleijadinho, inflamação das pálpebras e boca 

retorcida são citadas por Bretas como alguns dos sintomas253. Raivoso, Aleijadi-

nho começaria a se cobrir com capa e chapéu – preferindo sair ainda de madru-

gada para o trabalho e regressando ao anoitecer254. O fato é que, talvez concen-

trado no ofício, onde se cercava de toldos, a quantidade de obras documentadas 

a partir de 1777 revela um artista muito produtivo255. 

Com a doença paralela ao trabalho, inevitavelmente, foram necessárias 

adaptações em suas técnicas laborais, para o que contava com assistência: 

Possuía um escravo africano de nome Maurício, que trabalhava 

como entalhador, e o acompanhava por toda a parte; era este 

quem adaptava os ferros e o macete às mãos imperfeitas do 

grande escultor, que desde esse tempo ficou sendo geralmente 

conhecido pelo apelido de – Aleijadinho256. 

O povo revelava, com o diminutivo, certa candura do jeito mineiro de lidar 

com as adversidades. Conta-se também que Aleijadinho “partilhava igualmente o 

                                            
251

 Ibid., pp. 24-25. 
252

 OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Op. cit., 2007, p. 14. 
253

 BRETAS, Rodrigo José Ferreira. Op. cit., 1951, p. 24. 
254

 Ibid., p. 26. 
255

 Como demonstra tabela in VASCONCELLOS, Sylvio de. Vida e obra de Antônio Francisco Lis-
boa, o Aleijadinho. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979, pp. 142-143. 

256
 BRETAS, Rodrigo José Ferreira. Op. cit., 1951, p. 25. 



Entre cúpulas e toucados 111 

Julio Meiron 

que ganhava com o escravo Maurício”, que morreu quando se esculpiam os Pas-

sos e Profetas257. 

Quanto ao apelido que vai se naturalizando e quase se oficializando com o 

tempo, Bazin recorda que Antônio Francisco está designado como “o Aleijadinho” 

em “deliberação do Carmo de Sabará, na data de 19 de agosto de 1806”258. 

A partir de 1796, Aleijadinho ainda dedicaria dez anos ao que seriam suas 

maiores obras, em Congonhas259, empreitada que veremos em detalhes no déci-

mo capítulo. Entretanto, por volta de 1810, parece que Antônio Francisco não teve 

mais forças para trabalhar. A talha da nave da igreja carmelita de Vila Rica foi 

terminada por seu aluno, Justino Ferreira de Andrade, que pediu a Aleijadinho 

para “vir morar na casa que lhe havia sido concedida pela Ordem para seu traba-

lho e que era contígua ao santuário, a fim de dirigi-lo e aconselhá-lo. No entanto, 

num dia de Natal, abandonou o mestre, que, felizmente, encontrou ajuda em sua 

nora Joana”260. 

Foi essa Joana Lopes que cuidaria de Aleijadinho na última fase de sua vi-

da, além de ser a principal testemunha entrevistada por Rodrigo Bretas, seu pri-

meiro biógrafo, como vimos. Enfim, não demoraria a decadência das artes em 

Minas. 
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9. Ao Monte 

O Santuário do Bom Jesus de Congonhas se inclui no contexto dos cha-

mados sacros montes, recriações cenográficas no Ocidente da Via Crucis e de-

mais cenas religiosas, estimuladas pelas dificuldades de ir à região de Jerusalém 

desde fins da Idade Média. 

Os obstáculos para a ida à Terra Santa tornaram-se maiores depois da 

conquista muçulmana de Constantinopla, em 1453, fechando caminhos orientais. 

A partir do século seguinte, o encorajamento da Contrarreforma às práticas devo-

cionais católicas, incluindo as peregrinações, reaqueceria os sacros montes. 

Assim, muitas vezes, o conceito por trás dessas montanhas sagradas é o 

de reviver os últimos caminhos de Cristo. Inclusive do sentido de caminhada vem 

a denominação de Passos aos pontos do percurso, em língua portuguesa. Forma-

ta-se a ideia a ponto de quase roteirizá-la, teatralizando-a e ritualizando-a. Assim, 

espacializa-se o ato mental de orar. 

Com uma estação a cada trecho, um episódio da Paixão é apresentado, 

em forma de relevos ou grupos escultóricos. Um caráter mais realista foi estimu-

lado pelas imagens da Contrarreforma, criando-se o que poderia ser associado a 

“quadros-vivos”. 

Então retrocedamos à Europa de fins da Idade Média. Para a constituição 

dos chamados Caminhos da Cruz, primórdios do que se desenvolveria como sa-

cros montes, geralmente era um peregrino de volta da Terra Santa que dava im-

pulso à devoção em seu lugar de origem. 

Muitos Caminhos da Cruz surgiram na Alemanha do século XV. Houve, in-

clusive, o cuidado de suas medidas corresponderem às distâncias entre os pontos 

tidos como sagrados e então demarcados da Via Dolorosa de Jerusalém, onde se 

supunha que Jesus carregou a cruz. Assim, o fiel ocidental poderia sentir no can-

saço do corpo o percurso cultuado. 

Tais Caminhos da Cruz se configuravam, geralmente, como colunas fazen-

do papel de estações, nas quais havia relevos esculpidos com cenas bíblicas, 

tornando qualquer lugar uma Jerusalém cenografada e participante da Paixão, por 

exemplo. 
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A ideia logo se espalhou por toda a Europa, simulacro artístico, muitas ve-

zes, com início nas ruelas e estendendo-se até as encostas dos morros, nos arre-

dores urbanos. Tais declives representariam a subida do Calvário, como se tinha 

feito em Görlitz, no leste alemão261. Houve, em fins do século XV, com o Santuá-

rio de Vallaro (figura 39), no norte italiano, a evolução formal do Caminho da Cruz 

para o Sacro Monte, em si: 

Depois das colunas com baixos-relevos, usuais no século XV, o 

tema desenvolveu-se consideravelmente. De simples baixos-

relevos, cada estação transformou-se numa capela, em que um 

grupo escultórico, pintado em cores naturais, evoca, de maneira 

realista, o episódio da Paixão que se quer comemorar262. 

 

Figura 39: Capelas no Sacro Monte de Vallaro, Itália. 

A cenografia religiosa, somada ao cultivo da paisagem onde os sacros 

montes se instalavam, revelaria uma cristandade criadora de pequenos universos 

para se atingir o macrocosmo espiritual. 

Desloquemo-nos, então, para o século XIV, na Ermida de Santa Cruz, em 

montanha nos arredores de Braga, norte português. Aquela ermida entraria na 

esteira dos citados Caminhos da Cruz e originaria um dos mais belos sacros mon-

tes europeus. Assim, desde ao menos o século XIV, os devotos bracarenses pe-

regrinavam para a montanha, em maio, na exaltação do culto. 

José Marques, da Universidade do Porto, indica como a devoção ao Cruci-

ficado é antiga e ampla no norte de Portugal. Referindo-se especificamente ao 

ramal do culto à Vera Cruz na diocese de Braga, ele traz exemplos de invocações 

                                            
261

 Ibid., pp. 226-227. 
262

 Ibid., p. 229. 



Entre cúpulas e toucados 114 

Julio Meiron 

com a mesma raiz, muitas vezes referidas a aspectos particulares da Paixão de 

Cristo: 

Santa Vera Cruz, Santa Cruz, Bom Jesus, Bom Jesus da Cruz, 

Bom Jesus da Boa Morte, Bom Jesus da Via-Sacra, Senhor dos 

Passos, Santos Passos, Senhor das Ânsias, Senhor dos Aflitos, 

Senhor da Agonia, Senhor Preso, Santas Chagas, Senhor do Ale-

crim, do Santo Lenho, etc.263. 

Observamos que a última invocação apontado, a do Santo Lenho, se refere 

a devoções que acreditam ter como relíquia, inclusive, um pequeno fragmento da 

considerada verdadeira cruz de Cristo achada por Santa Helena e distribuída na 

Idade Média, como veremos no capítulo 13. 

Quanto à referida devoção de Santa Cruz na montanha dos arredores de 

Braga, ela se arrefeceria e, em 1629, com a fundação da Irmandade de Bom Je-

sus do Monte, foi revivida por um tempo. Com bailados sacros nas festas anuais, 

a comunidade acumulou recursos para aumentar a capela e abrir a montanha pa-

ra acesso pontuado por pequenos nichos, originários dos Passos. Também seria 

desta época o primeiro ermitão, a canalização das águas e a constituição de ca-

sas para romeiros. 

Porém, em 1710, como o projeto da comunidade estava prosperando, o 

deão reivindicou-o como seu, espoliando-o e fazendo-o, novamente, decair264. 

Dez anos depois, o projeto foi retomado pelo influente arcebispo de Braga, D. Ro-

drigo de Moura Teles. Assim se investiu na construção das Capelas dos Passos 

com grupos escultóricos, conectadas por caminhos, fontes e escadório encimados 

por igreja. D. Rodrigo ainda mandaria escrever no pórtico (figura 40) do complexo: 

“Jerusalem Sancta restaurada e reedificada no anno de 1723”, bem ao espírito de 

“peregrinação de substituição” à distante terra bíblica. 
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Figura 40: Pórtico do Santuário do Bom Jesus do Monte, próximo a Braga, Portugal. 

Ao longo do século XVIII, mesmo após a morte de D. Rodrigo, em 1728, a 

continuidade das obras daria a feição geral do Bom Jesus do Monte – apesar de 

os trabalhos se estenderem em sucessivas empreitadas até o século XIX. Então, 

muitos artistas e artífices trabalharam no Santuário por muito tempo. O resultado 

é um vibrante circuito enfatizado pelo correr das águas. Canalizada em fontes ao 

longo de todo o complexo, a umidade da montanha circula pelo corpo barroco que 

ali se instalou. 

Assim, após o pórtico e caminhos em ziguezague entre os Passos, chega-

se a um terraço, de onde se avistam as fontes no meio do Escadório dos Cinco 

Sentidos (figura 41). 

 

Figura 41: Escadório dos Cinco Sentidos no Santuário do Bom Jesus do Monte, próximo a Braga, 
Portugal. 
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Germain Bazin especula que a 

ideia da escadaria de fontes pode ter 

sido inspirada por uma similar, em 

menor escala, construída no século 

XVII e até hoje presente no antigo 

mosteiro de Tibães, próximo de Bra-

ga. Subindo a encosta, a escadaria 

do mosteiro é pontuada por sete fon-

tes-retábulos265, encimadas por cape-

la. Quando visitamos tal obra, tímida 

entre verdes e musgos (figura 42), 

imaginamos o quanto supostamente 

teria brotado dali, inclusive influências que chegariam ao outro lado do oceano. 

Tibães fazia parte da rede de mosteiros beneditinos, também fortes na 

Alemanha, onde o rococó se espraiava nas decorações e publicações do século 

XVIII, como veremos no capítulo 15. Tais referências poderiam ter influenciado as 

rocalhas na talha de Tibães (figura 43), cujas variedades também apareceriam no 

Brasil. 

 

Figura 43: Detalhe da talha da igreja no Mosteiro de Tibães, próxima a Bra-
ga, Portugal. 
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Figura 42: Escadaria de fontes-retábulos no Mos-
teiro de Tibães, próximo a Braga, Portugal. 
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Voltando ao Escadório do Bom Jesus do Monte, a água que escorre pelas 

fontes dedicadas a cada um dos cinco sentidos verte na Fonte das Cinco Chagas, 

na base da subida – daí seu sentido barroco e teológico. Bazin, em nota, lembra 

que “Santo Agostinho já dizia que o homem, pecando pelos Cinco Sentidos, foi 

resgatado pelas Cinco Chagas”266. 

Interessante notar que estas “cinco chagas”, associadas às “benditas fon-

tes” profetizadas por Isaías e simbolizando os sofrimentos da Paixão, também 

seriam representadas no equivalente Santuário congonhense. Normalmente rela-

cionadas aos cravos nos punhos e pés de Cristo, juntamente com seu peito tres-

passado por lança, as “cinco chagas” a escorrerem estariam presentes no brasão 

da Irmandade do Bom Jesus de Congonhas – como se pode ver nas cartelas so-

bre sua portada e no fecho do arco-cruzeiro. 

Em Braga, o Escadório dos Cinco Sentidos conduzia à antiga igreja man-

dada construir por D. Rodrigo e completada em 1725. De forma elíptica, “aproxi-

mava-se daquela tradicional do martyrium e melhor reproduzia a igreja do Santo 

Sepulcro”267. Assim, a igreja de Jerusalém, na parte circular que abrigaria a tumba 

de Cristo, estaria supostamente bem emulada em Braga. 

Em 1837, como continuação do Escadório dos Cinco Sentidos, fez-se a 

Escadaria das Virtudes Teologais. Esta obra, entretanto, artisticamente, seria 

mais pobre que a barroca, refletindo a decadência das artes268, como também 

aconteceu em Minas. 

Carlos Amarante, arquiteto da igreja neoclássica que substituiria a elíptica 

de D. Rodrigo, escreveu, no desenho que fez do Santuário bracarense antes das 

reformas (figura 44): “De vários lugares do monte descobre-se o mar a uma dis-

tância de cinco a seis léguas e os montes de Loura e Gerez à distância bem mai-

or”269. Tecendo novas relações entre Braga e Minas, a nota lembraria a admira-

ção dos visitantes com a vista para as montanhas do adro de Congonhas. 
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Figura 44: Desenho descritivo do Bom Jesus do Monte, Carlos Amarante, 1789, Arquivo do San-
tuário, Braga, Portugal. 

Em 1774, estava a se preparar um jubileu para o Bom Jesus de Braga. 

Planejava-se festa grandiosa, além de cortejo com várias alegorias representando 
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a universalidade católica, aberto com trombeta de ouro e várias alas270. Tal festa 

também não deixaria de lembrar o Triunfo Eucarístico de Ouro Preto. Mas rivali-

dades eclesiásticas e novos tempos, não barrocos, abortaram o festival e, de cer-

ta forma, o próprio Santuário do Bom Jesus do Monte. Eliminou-se algo que talvez 

pudesse perdurar no catolicismo popular brasileiro, com o Jubileu do Santuário de 

Congonhas, por exemplo, sendo uma das principais festas da cidade, até hoje. 

9.1. Figuras prosaicas 

No livro intitulado Descripção do Sanctuario do Bom Jesus do Monte da ci-

dade de Braga, de Manoel Antonio Vieira, publicado em Lisboa, em 1793 (a ser 

mais detalhadamente visto no capítulo 20), há a indicação de duas esculturas nas 

quais agora nos deteremos. A primeira, na Capela da Ceia, dos Passos bracaren-

ses, é “hum bem figurado Mancebo vestido de huma decente casaca, sustentan-

do huma coberta nas mãos, em acção de servir à Mesa”271. 

A segunda, na Capela da Cruz-às-Costas, é “huma das duas mulheres 

(que tão somente se achão nesta Capella) com hum 

menino no collo acariciando-o officiosa, com amorosas 

meiguices maternaes, olhando ambos consternados 

para o Senhor”272.  

Estas duas figuras trazem características prosai-

cas – não necessariamente obrigatórias na cena – que 

têm equivalências em Congonhas. Quanto ao mancebo 

de Braga, temos a suposta casaca vestindo um servo 

da Ceia mineira, vestuário este mais próximo do sete-

centista do que as túnicas da Antiguidade273. Inclusive 

se apresenta, em Minas, o pano “sustentado”, entretan-

to, não nas mãos, mas no ombro direito (figura 45). 
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Figura 45: Servo na Capela 
da Ceia de Congonhas. 



Entre cúpulas e toucados 120 

Julio Meiron 

Quanto à outra figura, também existe, na equivalente Capela da Cruz-às-

Costas mineira, uma dupla de mulheres (figura 46). Uma delas traz bebê no colo 

e olha “consternada” para o Cristo. 

 

Figura 46: Mulheres na Capela da Cruz-às-costas de Congonhas. 

A Bíblia não apresenta esses detalhes da cena tal como a Descripção de 

Vieira, nem do colo, nem do olhar. O episódio, relatado por São Lucas, cap. 23, v. 

27-28, apenas narra: “E seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres, as 

quais batiam no peito e o lamentavam. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse – 

Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e 

sobre vossos filhos”. Desta forma, simplesmente encontrar aqueles detalhes em 

Minas – além do pano e casaca setecentista no mancebo – sem conhecer a Des-

cripção de Vieira, seria muita coincidência. 

Já quanto à figura principal, as relações continuam. Tanto no Cristo do 

Passo do Horto bracarense (figura 47) como no seu equivalente mineiro (figura 

48), as gestualidades se aproximam274. 
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Figura 47: Cristo no Passo do Horto, Santuário de Bom Jesus do Monte. 

Tais equivalências entre os Passos de 

Braga e Congonhas nos parecem ser mais indí-

cios de que a fonte para Aleijadinho não era 

somente a Bíblia – e que a Descripção de Vieira, 

ou obra equivalente, poderia ser conhecida em 

Minas colonial. 

Não se pretende com isso rebaixar a obra 

de Aleijadinho, mas, muito pelo contrário, julgá-

la culta no universo de referenciais, sem perder 

o tom popular que tanto a distingue. Referências 

iconográficas não explicam a força que faz tan-

tos fiéis e estetas se identificarem com tais ima-

gens, permitindo a porosidade de sua aprecia-

ção do campo religioso para o artístico. 

9.2. Devoção ao Bom Jesus de Matosinhos 

Narra-se no Novo Testamento que, após a crucificação, José de Arimateia 

e Nicodemos desceram o corpo de Jesus e envolvem-no com o sudário a ser se-

Figura 48: Cristo no Passo do Horto, 
Santuário do Bom Jesus de Congo-
nhas. 
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pultado. Fora da narrativa bíblica e contado como lenda em Portugal, esse Nico-

demos ainda desempenharia importante papel para o culto ao Bom Jesus de Ma-

tosinhos e, consequentemente, para o correspondente Santuário de Congonhas. 

Diz-se que Nicodemos, impressionado com a experiência da morte de Cris-

to e sob forte inspiração, teria esculpido imagens de Jesus crucificado. Para evitar 

que elas fossem destruídas em tempos ainda de perseguição ao cristianismo, Ni-

codemos jogou-as ao mar. Muito depois, uma delas, segundo a lenda, teria che-

gado à praia de Matosinhos, no norte de Portugal. Faltava-lhe um braço, mas a 

imagem foi recolhida e levada ao mosteiro medieval de Bouças, próximo, onde 

passou a ser cultuada. Mandaram-lhe esculpir vários braços, mas nenhum se 

ajustava. 

Até que uma mulher na mesma praia apanhando lenha se deparou com um 

pedaço de madeira estranho, que foi levado para casa. Quando a mulher o jogou 

no fogo, o estranho pedaço de madeira, de repente, saltou para fora, o que acon-

teceu repetidas vezes. Ao ver a cena, sua filha, que era muda, teria falado, mila-

grosamente:  

— Não, mãe! É o braço do Bom Jesus! 

Assim, apresentado aos monges, conta-se que aquele seria o braço que 

até hoje se encontra no Cristo – que foi transferido do mosteiro de Bouças para a 

Igreja Matriz de Matosinhos, sua localização atual. 

A história lembraria episódio narrado na barroca Bahia seiscentista, quanto 

a um bracinho de imagem de Menino Jesus. O episódio renderia soneto de Gre-

gório de Matos: 

O todo sem a parte não é todo, 

A parte sem o todo não é parte, 

Mas se a parte o faz todo, sendo parte, 

Não se diga, que é parte, sendo todo. 

(...) 

Não se sabendo parte deste todo, 

Um braço, que lhe acharam, sendo parte, 

Nos disse as partes todas deste todo275. 
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Voltando à imagem do Bom Jesus de Matosinhos, encontrada na praia por-

tuguesa, uma peculiaridade daquele Cristo é ter o olho esquerdo voltado para o 

céu e o direito para a terra – simbolizando dupla condição, divina e humana. 

Em Lucca, na Toscana, outra imagem, chamada de Santo Volto, tem lenda 

semelhante. Encontrada em praia italiana, também foi atribuída a Nicodemos. 

Mas, independentemente de lenda, tanto o Bom Jesus de Matosinhos quanto o 

Santo Volto de Lucca apresentam características de escultura medieval e, mais 

especificamente, românica. 

Com a fama de sua imagem milagrosa, a igreja de Matosinhos passou a 

receber peregrinos em romaria, o que fez com que o templo fosse ampliado pelo 

arquiteto Nicolau Nasoni, em meados do século XVIII. 

 

 

Figura 49: Historia da prodigiosa imagem de Christo crucificado, que com o titulo de Bom Jesus de 
Bouças se venera no lugar de Matozinhos, de Antonio Cerqueira Pinto, século XVIII, Museu de 
Congonhas. 
 

 

As obras de ampliação em Matosinhos contaram com ofertas, inclusive, 

dos emigrados para a mineração no Brasil. Estes ofertantes, depois, poderia ter 

destinado recursos para a correspondente igreja de Feliciano Mendes a ser cons-

truída nas próprias Minas, como veremos no capítulo seguinte. 

Assim, próximo ao oceano e ao redor de uma imagem que se conta emer-

gida dele, o culto ao Bom Jesus de Matosinhos seguiria esse povo do Atlântico, 

mesmo quando distante. 

De fato, lendas e cultos a imagens que emergem das águas são arraigados 

na cultura luso-brasileira desde tempos coloniais. Similar ao Bom Jesus de Mato-

sinhos, de Portugal, temos o Bom Jesus de Iguape, achado em uma praia do lito-

ral sul de São Paulo. 
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Também similar é a história de Nossa Senhora Aparecida, encontrada nas 

águas do Rio Paraíba, enquanto, conta-se, pescavam para o futuro Conde de As-

sumar. Ele tinha vindo do reino tomar posse do governo conjunto de São Paulo e 

Minas, o que ocorreu na igreja paulistana carmelita, e seguia pelo caminho do 

Paraíba para exercer o cargo em Mariana. 

Temos ainda Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, imagem achada no 

igarapé do Murutucu pelo caboclo Plácido, segundo conta a tradição. Levada, in-

clusive, para o Palácio do Governador, 

a imagem desaparecia para ressurgir 

em seu antigo ambiente aquático, sobre 

o qual se ergueu a atual basílica. Assim, 

o Círio de Nazaré (figura 50) e o culto a 

Nossa Senhora Aparecida estão entre 

as maiores manifestações religiosas do 

mundo. Correndo entre elas, a simbolo-

gia da água como substância regenera-

dora, da limpeza e do batismo. Um re-

torno a nosso estado mais puro e mine-

ral. 

Voltando ao Bom Jesus, similar-

mente aos jubileus de setembro do San-

tuário de Congonhas, até hoje se reali-

zam as festas da Matriz de Matosinhos, 

em Portugal, sete semanas após a Pás-

coa. 

Atualmente, ao redor da igreja lu-

sa, onde está a imagem milagrosa, há 

espécies vegetais como castanheiro-da-índia, japoneira, oliveira, palmeira-da-

china, carvalho, palmeira-das-canárias. Tudo como que reflete o antigo projeto 

universal português, já que seu sebastianismo pressupunha levar a fé cristã a to-

do o mundo. 

Já no adro da igreja de Matosinhos, suas capelas, com figuras de madeira 

policromada, de João José Braga, representando Passos da Paixão, são da vira-

Figura 50: Círio de Nazaré, em Belém do Pará, em 
frente à Catedral. 
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da do século XVIII para o XIX276, portanto tardias para terem tido suficiente tempo 

de influência sobre a concepção mineira. Além do mais, a disposição espacial das 

capelas, no adro, não apresenta a declividade de Bom Jesus do Monte, configu-

rada em começos do século XVIII – e que logo veríamos em Congonhas. 

Assim, para concluir, as devoções ao Bom Jesus de Matosinhos e ao Bom 

Jesus do Monte, associadas a seus respectivos santuários no norte de Portugal, 

são diversas. A primeira, como dito, originou-se no culto a uma imagem com ca-

racterísticas medievais, especificamente românicas, do século XII277, mas cuja 

lenda diz ser da época de Cristo, até hoje venerada em Matosinhos.  

Já a devoção ao Bom Jesus do Monte, em Braga, está relacionada ao culto 

à Santa e Vera (Verdadeira) Cruz de Cristo, cuja tradição conta ter sido encontra-

da por Helena no século IV, em Jerusalém, como veremos com mais detalhes no 

capítulo 13. Parte desta cruz de madeira, apesar de supostos fragmentos espa-

lhados, estaria no Vaticano. 

De qualquer forma, ambas as devoções, ao Bom Jesus de Matosinhos e ao 

Bom Jesus do Monte, são “cristológicas” (para diferenciá-las da outra grande cor-

rente católica “mariana”). Mais especificamente, referem-se ao episódio da crucifi-

cação. Assim, cultuam o Crucificado. 

O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas, ou Bom Jesus 

de Congonhas, resultou das duas devoções do norte português anteriormente 

descritas. Quanto ao Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas herdou a devoção 

em sentido litúrgico e teológico propriamente dito. Quanto ao Bom Jesus do Mon-

te, Congonhas herdou influências na configuração arquitetônica, artística e mes-

mo paisagística, como veremos a seguir. 
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10. Corpo peregrino: história do Bom Jesus de 
Congonhas 

Como tantos, Feliciano Mendes migrara do norte de Portugal para as Minas 

setecentistas em busca de suas riquezas minerais. Eram meados do século XVIII. 

Mas, na labuta, adoecera. Novamente, como tantos, fez uma promessa. Se recu-

perasse a saúde, consagraria sua vida ao serviço de uma imagem santa. E recu-

perara. Para pagar a promessa, deu início ao que seria o Santuário de Bom Jesus 

de Matosinhos de Congonhas do Campo. 

Mas o Santuário era apenas uma cruz com oratório no alto do Morro Mara-

nhão, ao redor do qual Feliciano passou a viver como eremita e esmolar. A locali-

zação em beira de estrada era boa para colher as doações, já que em Congonhas 

colonial “bifurcava para Vila Rica e Sabará o caminho que vinha do Rio de Janeiro 

e de São Paulo” – como nos conta Sylvio de Vasconcellos278. 

A primeira esmola foi a doação da própria fortuna de Feliciano, especifica-

da “como equivalente a ‘seiscentos mil réis’ em barras de ouro, descontado o que 

gastara na compra de um moleque de nome Sebastião para ajudá-lo no trabalho 

do Bom Jesus”279. 

Assim, o Santuário nasceu de oferenda, como as que, fundo na memória, 

eram feitas desde os antigos templos. Oferenda de Feliciano a se perpetuar até 

hoje nos incontáveis ex-votos, donativos, fotos e depoimentos ali deixados (figura 

51). 
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Figura 51: Sala dos Milagres no Santuário do Bom Jesus de Congonhas. 

As obras de ampliação começaram em 1757, com aprovação do primeiro 

Bispo de Mariana, D. Frei Manuel da Cruz – religioso que tinha vivido uma odis-

seia ao vir do Maranhão, em 1748, assumir o bispado mineiro, viagem que durou 

mais de um ano. Adoecido e carregado em cadeiral, D. Manuel adentrou triunfal-

mente em Mariana, no que foi, junto ao citado Triunfo Eucarístico, um dos maio-

res desfiles barrocos da época280. Curiosamente, D. Manuel moraria na antiga 

casa do Conde de Assumar, que já era Vice-Rei da Índia Portuguesa, no outro 

lado do mundo. 

Mas voltemos à simplicidade de Feliciano. Recolhendo esmolas pelas es-

tradas de Minas, ele e seus sucessores saíam com burel de ermitão, conduzindo 

pequeno oratório portátil com a imagem do Crucificado (ainda hoje existente no 

acervo da igreja)281. 

Como se aquele oratório fosse a miniatura que se desdobraria no Santuário 

futuro, imagem tão poética mencionada pelo Prof. Marcos Horário Gomes Dias 

em suas aulas, em 2015, no Museu de Arte Sacra de São Paulo. 

O objetivo de Feliciano – continuado por seus seguidores – era ampliar o 

templo, tal como a Igreja de Bom Jesus, em Matosinhos, e o Santuário de Bom 

Jesus do Monte, em Braga, ambos no norte de Portugal, região das origens de 

Feliciano. A concepção arquitetônica do complexo bracarense, com o qual o San-
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tuário de Congonhas apresenta maiores correspondências estéticas, remonta a 

reformas no século XVIII, pouco antes das obras em Minas. 

Vale relembrar que o culto ao Bom Jesus já era arraigado na cultura portu-

guesa e que, tanto em Congonhas como em Braga, ambos os santuários se in-

cluem no contexto dos chamados sacros montes: recriações cenográficas religio-

sas devidas às dificuldades de se ir à Jerusalém, como comentado no capítulo 

anterior. 

Assim, à base de esmolas, os trabalhos em Congonhas se desenvolveram 

com a colaboração de vários construtores, artífices e artistas, arregimentando o 

melhor que o ouro, a esgotar, havia permitido – como a futura obra de Aleijadinho. 

Por volta de 1765, foi concluída a nave da igreja com a primeira imagem do 

Senhor Crucificado, provavelmente de feitura local282. Foi quando morreu Felicia-

no. Supomos que faleceu realizado. Podemos imaginar a simplicidade do templo, 

ainda pouco decorado, mas com a promessa cumprida. Afinal, a humildade da-

quele Bom Jesus devia condizer com o espírito ermitão de Feliciano. Entretanto, 

ainda havia muito a fazer pelos seus seguidores. E fizeram. 

A fachada com torres e frontão foi concluída por volta de 1769 – obras nas 

quais participaram seu arquiteto, Francisco de Lima Cerqueira, português da zona 

de Braga, além do mestre-de-obras Tomás de Maia Brito, que se supõe de mes-

ma origem283. Naquela época, também foi construída a capela-mor pela mesma 

dupla. 

Quanto às obras paralelas no interior do templo, o bracarense Jerônimo 

Félix Teixeira trabalhou na talha dos retábulos da nave. Já João Antunes de Car-

valho esculpiu o retábulo da capela-mor, “no qual foi entronizada a segunda ima-

gem do Bom Jesus de Matosinhos, importada de Portugal, possivelmente da regi-

ão de Braga. A instalação dessa imagem parece ter ocorrido por volta de 1787, 

quando foi deslocada a imagem primitiva para o sarcófago do altar”284, onde con-

tinuou favorita pela devoção popular, até hoje (figura 52). 
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Figura 52: Senhor Jacente no Santuário do Bom Jesus de Congonhas. 

Outro artista originário da região do Arcebispado de Braga, Francisco Vieira 

Servas, também deixou seu trabalho no Bom Jesus de Congonhas, por volta de 

1778. Trabalhou, por exemplo, na feitura dos anjos que apresentam a cartela com 

o símbolo da irmandade no fecho do arco-cruzeiro285. 

A pintura do Santuário se constitui como verdadeira pinacoteca bíblica. 

Bernardo Pires da Silva executou a pintura do forro da capela-mor. João Nepo-

muceno Correia e Castro realizou as pinturas dos painéis laterais e forro da nave. 

Enquanto isso, na parte externa, o mestre-de-obras Tomás de Maia Brito traba-

lhava na estrutura em pedra do adro, concluída em 1790. Não muito diferente es-

tava o Santuário quando Aleijadinho e sua oficina itinerante chegaram em Congo-

nhas, em 1796, para realizarem seus Passos e Profetas. 

Robert Smith destaca que Aleijadinho, naquele momento, mesmo doente, 

“estava no auge de sua carreira, sendo o primeiro artista de Minas Gerais sem 

qualquer rival efetivo no Brasil ou mesmo na mãe-pátria, Portugal”286. 

Na época, já havia o adro, como referido. Entretanto, na ladeira em frente a 

ele, onde surgiriam os Passos, nada quanto a suas capelas tinha ainda sido feito. 

Surpreendentemente, seria justamente pelos Passos que Aleijadinho começaria a 

empreitada. De 1796 a 1799, Aleijadinho e seus oficiais trabalharam de forma 

ininterrupta, especialmente no cedro nativo, ou acaiacá, para esculpirem sua ver-
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são da Paixão narrada pelo Novo Testamento. As imagens, sem policromia e ca-

pelas, ainda ficariam guardadas por um longo período. 

Quanto ao significativo vocábulo que nomeia as estações narrativas, uma 

curiosidade: as distâncias entre os marcos originais da Via Dolorosa, continuada 

na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, foram tradicionalmente medidas em 

número de “passos”287, ao longo da Idade Média. Assim, essas distâncias eram 

anotadas nas descrições trazidas ao Ocidente por aqueles aventureiros que lo-

gravam fazer a difícil viagem. Como sabido, o sistema métrico decimal só se tor-

nou conhecido a partir de fins do século XVIII. O número de passos, apesar das 

inconvenientes variações, poderia dar uma ideia relativamente universal aos fiéis 

ocidentais sobre o quanto de sofrimento suportou Cristo ao carregar sua cruz. 

Notar que já há neste uso do vocábulo uma marcação corporal quanto às cenas 

da Paixão que, espacializadas na ideia de sacro monte, deveriam ser revividas 

pelos fiéis não apenas mentalmente mas, também, no esforço do deslocamento. 

Quanto aos Profetas, seria talvez pensando no adro que Aleijadinho o mi-

rava, adiante. Quiçá nos intervalos enquanto elaborava as imagens dos Passos – 

por mais de três longos anos de alguém que já estava idoso e atrofiado por doen-

ça até hoje não esclarecida. Alguém que via o esplendoroso e, ao mesmo tempo, 

injusto século XVIII mineiro acabar. Alguém que tinha sido um de seus principais 

protagonistas. E, de 1800 a 1805, com interrupções288, Aleijadinho e sua oficina 

criaram, na pedra local, da terra, na pedra-sabão dos Profetas, uma espécie de 

Velho Testamento para o adro. 

O Aleijadinho, sem dúvida, presidiu pessoalmente a colocação 

dos Profetas nos pedestais, uma vez que ainda se encontrava em 

Congonhas no momento289. 

Assim, Aleijadinho não teria feito o projeto arquitetônico da plataforma que 

é o adro de Congonhas, tal como contrariamente sugere José de Sousa Reis290. 

Não existem pagamentos documentados em seu nome no que concerne ao adro 

em si, como há para os Passos e Profetas291. Logo, quando Aleijadinho veio a 
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Congonhas para realizar suas obras, em 1796, a plataforma já estava concluída 

havia uns seis anos. Entretanto, “o Aleijadinho desrespeitou cabalmente os dados 

previstos pela arquitetura do adro para a colocação das esculturas”292. 

Podemos constatar tal afirmativa observando a falta de integração de 

Amós, Abdias, Habacuc, Naum, Joel e Jonas em seus respectivos pedestais em-

butidos nos muros caiados (figura 53). Tais suportes suporiam esculturas meno-

res do que as efetivamente realizadas e provavelmente todas em posição fron-

tal293. Seria, inclusive, esse elencado desrespeito ao projeto original que benefici-

aria a tão majestosa integração dos Profetas, bem posicionados, relacionados e 

proporcionados entre si, com os elementos arquitetônicos e com a paisagem. 

A visão dos Profetas no adro 

deve ter sido um momento sublime 

para o artista. Já quanto aos Passos 

de acaiacá, o mestre nunca os viu 

definitivamente instalados. A constru-

ção das capelas que os abrigariam 

ainda levaria algum tempo. Aleijadi-

nho teria partido em sua mula dei-

xando-os para trás. Provavelmente os 

arrumou em ordenações provisórias, 

até porque eles trazem, de origem, 

uma lógica compositiva. Mas só. Sem 

vê-los, poderia imaginá-los. Para um 

artista sacro, esculpir o rosto de Cristo, como o fez sete vezes em seus Passos, 

deveria provocar emoções especialmente intensas. Ainda mais que aqueles seri-

am os anos finais de sua vida, com a doença supostamente caminhando para o 

estágio máximo. 

De qualquer forma, a obra, depois de executada, como que ganha vida 

própria. Como se o artista tivesse a habilidade de lhe imprimir algo a se desdobrar 

mesmo após o desaparecimento do autor. 
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Figura 53: Base de Jonas em relação a seu pe-
destal no adro de Congonhas. 
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10.1. Mais cor 

Em 1808, foi concluída a capela da Ceia, tendo inicialmente Tomás de 

Maia Brito, o mesmo do adro, como mestre-de-obras. Quanto às instruções arqui-

tetônicas para a capela, presume-se que foram dadas por Aleijadinho294. 

De mais a mais, a Capela da Ceia serviu de referência para as outras a se-

rem construídas. Assim, com a finalização arquitetônica da primeira capela, en-

trou em cena o trabalho de um outro grande artista da época a atuar em Congo-

nhas, o pintor marianense Manoel da Costa Athaíde (1762-1830), que elaborou a 

policromia das imagens esculpidas da Ceia. As capelas do Horto e Prisão foram 

concluídas por volta de 1819, quando Mestre Athaíde realizou as pinturas parie-

tais e de suas respectivas esculturas. Depois disso, as obras no Santuário do 

Bom Jesus de Congonhas ficariam paralisadas. 

A lentidão para finalizar as três capelas restantes poderia refletir, além da 

decadência econômica e esgotamento do ouro, problemas internos do Santuário. 

Em 1810, a Irmandade do Bom Jesus, criada no final do século XVIII, assumiu a 

administração dos ermitãos. Iniciou-se, então, um longo período de conflitos por 

autonomia envolvendo o bispado295. 

Entretanto, depois de um intervalo de mais de quarenta anos, as constru-

ções foram finalmente retomadas e as capelas para abrigarem os grupos escultó-

ricos da Flagelação, Coroação de Espinhos, Cruz-às-costas e Crucificação foram 

concluídas por volta de 1872. Como se construíram apenas três capelas, a Flage-

lação e Coroação compartilhariam o espaço de uma única ermida. 

10.2. Esquecer e relembrar 

Para entendermos como a finalização do complexo do Bom Jesus de Con-

gonhas se estendeu por tanto tempo, beirando o século XX, temos que entender 

as mudanças que o século XIX trouxe para o Santuário. Inicialmente, tivemos a 

“decretação de morte” do barroco e rococó por D. João VI. O monarca não aten-
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deu a petição de 1818 do Mestre Athaíde para a criação de uma escola de artes 

em Ouro Preto296. Ao invés disso, o rei acabou apoiando o neoclassicismo da 

Missão Artística Francesa no Rio de Janeiro. 

Sobre a finalização do Santuário no século XIX, há, também, neste proces-

so, pelo gosto neoclássico e, logo, eclético, o fato de que a obra de Aleijadinho foi 

negligenciada pela elite intelectual. Isso se revelou, já em 1903, na perceptível 

intenção do padre Júlio Engrácia de substituir as imagens dos Passos de Congo-

nhas por novas obras297. 

Tal fato encontra paralelo com o Bom Jesus do Monte, em Portugal, que 

submeteu o complexo a reformas neoclássicas desde fins do século XVIII, como 

se vê na igreja projetada por Carlos Amarante e nas novas imagens para os Pas-

sos bracarenses298. 

Entre nós, amplas reformas não devem ter acontecido, inclusive, pelo qua-

dro de decadência econômica com o esgotamento do ouro fácil. Ironicamente, a 

decadência pode ter contribuído para o muito que se preservou das cidades histó-

ricas mineiras, como os Passos de Congonhas – mesmo sob camadas de repintu-

ra grosseira, único investimento possível para as festas do Jubileu. 

Então, no melhor dos casos, tivemos o esquecimento das elites cultas em 

relação ao trabalho do Aleijadinho. Até porque a elite eclesiástica, inclusive em 

Congonhas, estava envolvida em sua autopreservação e sobrevivência de seus 

bens na relação cada vez mais distante entre Igreja e Estado – até o cúmulo da 

inevitável República, que os separaria definitivamente299. 

Entretanto, em paralelo à negligência e esquecimento, o dramático com-

plexo do Bom Jesus de Congonhas ainda respondia aos anseios do catolicismo 

popular. Com as obras de arte do Santuário, a população simples que o frequen-

tava de fato revivia as emoções redentoras tematizadas. 

                                            
296

 OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Op. cit., 2003, p. 279. 
297

 Idem. Op. cit., 2011, pp. 54-55. 
298

 Ibid., p. 23. 
299

 SANTIROCCHI, Ítalo Domingos. Op. cit., 2011, pp. 298-299. 



Entre cúpulas e toucados 134 

Julio Meiron 

 

Figura 54: Fila de romeiros no Santuário do Bom Jesus de Congonhas. 

Esta dupla ocorrência de esquecimento e adoção popular continuaria até 

começos do século XX. Foi quando Mário de Andrade, ao publicar texto seminal 

em 1935300, revelou Aleijadinho para o modernismo. Justo Mário, cujo projeto não 

continuado para o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional previa as 

manifestações populares, em um raro momento de encontro entre forças plebeias 

e intelectualidade no Brasil. 

Anteriormente, Mário de Andrade já havia ido a Mariana, em 1919, visitar o 

poeta Alphonsus de Guimaraens – além de integrar a caravana dos modernistas 

de São Paulo, em 1924, para redescobrirem, nas Gerais, o país. Desta viagem, 

que passou por Congonhas, também participaram Tarsila do Amaral, Oswald de 

Andrade, Olívia Guedes Penteado, o suíço Blaise Cendrars, entre outros301. Na 

ocasião, as capelas dos Passos, com suas cúpulas para o céu congonhense, não 

passaram despercebidas por Oswald de Andrade: 
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As cúpulas brancas dos Passos 

E os cocares revirados das palmeiras 

São degraus da arte de meu país302 

Sendo trecho do intitulado Ocaso, o poema de Oswald sobre Congonhas 

se coaduna com o “epílogo de tudo” drummondiano a respeito da coruja na torre 

da Fazenda da Jaguara, citado na introdução. Ocaso foi publicado no livro Pau-

Brasil, no capítulo Roteiro das Minas, que remete justamente à viagem dos mo-

dernistas. 

Assim, ao longo do século XX, à diminuição do interesse religioso, mesmo 

popular, correspondia, inversamente, um aumento do interesse artístico pela obra 

de Congonhas. Interesse que traz para seu campo de leitura o fato de estarmos 

diante de arte que não é apenas ilustração de caráter iconográfico, anatômico, 

biográfico ou histórico, mas matéria estética em si. 

O interesse artístico, após Mário de Andrade, foi ainda mais despertado pe-

la “redescoberta”, em 1957, das originais nuances escultóricas e pictóricas dos 

Passos de Congonhas, depois da retirada de várias camadas de repintura303. Esta 

restauração do então DPHAN trouxe novamente os Passos como obras dignas de 

introdução aos Profetas – que, pela incorruptibilidade da pedra, tinham mantido a 

atenção sobre si, mesmo desligados dos Passos. 

Assim, ao longo desse processo de esquecimento do trabalho de Aleijadi-

nho como unidade em Congonhas e de sua paulatina redescoberta, foram as ci-

tadas forças populares no Brasil – que o trabalho em si contém – as que talvez 

mais compreenderam e, de certa forma, ajudaram a preservar a obra como um 

todo. E tais forças sempre mantiveram o corpo em suas leituras de mundo. À ten-

dência distanciada de leitura dos Profetas, reagita-se uma leitura dinâmica do 

conjunto. 

Somadas as restaurações do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Minas Gerais, entre 1973 e 1974, e do Programa Monumenta, parce-

ria entre o IPHAN e Prefeitura de Congonhas, entre 2003 e 2010, tivemos o res-

tabelecimento do Santuário do Bom Jesus. A esse processo se acrescentou a 

inauguração, em 2015, do Museu de Congonhas, parceria das esferas federal e 

municipal com a UNESCO. 
                                            
302

 ANDRADE, Oswald de. Op. cit., 1974, p. 141. 
303

 MACHADO, Lourival Gomes. Op. cit., 1960, pp. 47-48. 



Entre cúpulas e toucados 136 

Julio Meiron 

Em 1973/1974, junto à citada restauração do Instituto mineiro, o Jardim dos 

Passos contou com consultoria paisagística de Roberto Burle Marx. Mas o que foi 

proposto era uma intervenção discreta, com plantas nativas como ipês amarelos e 

valorização das palmeiras pré-existentes – inclusive, eliminando o que prejudica-

va a vista do conjunto escultórico e arquitetônico. Até hoje, o espaço traz as dire-

trizes de Burle Marx. 

Antes, a área era basicamente descampada até fins do século XIX. Proje-

tos dos padres do Santuário a ajardinaram, porém com plantas e cercaduras que 

não davam a máxima visibilidade ao conjunto, como temos atualmente. 

10.3. A promessa 

Congonhas foi o Santuário de peregrinação mais desenvolvido das Minas 

setecentistas, mas não o único. Em serra da região de Caeté existe uma capela 

com imagem de Nossa Senhora da Piedade que é local de peregrinação há mais 

de dois séculos, inclusive tendo sido habitada por ermitão. Seria um embrionário 

mariano que não chegou a se desenvolver como a igreja cristológica de Congo-

nhas. Em exemplo fora de Minas, na Bahia colonial, outro eremita introduziu o 

culto ao Bom Jesus da Lapa, nas margens do Rio São Francisco, mas sem atingir 

o vulto artístico de Congonhas. 

Assim, o Santuário mineiro já havia se tornado o principal ponto de peregri-

nação das Minas coloniais e, mesmo, do Brasil, especialmente nas populares fes-

tas dos Jubileus, estendendo-se assim por gerações. Ali, as culpas da sociedade 

enriquecida e empobrecida muito rapidamente eram expiadas por ofertas de valo-

res, cumprimento de romarias, depósito de ex-votos e relatos. 

Representando uma das fontes financeiras do Bom Jesus de Congonhas, a 

“tabela de comutações de promessas” (figura 55) associava a moléstia (em um 

braço, suponhamos) com o respectivo valor do ex-voto de cera a ser comprado e 

depositado no Santuário. Em substituição, poderia ser feita a oferta do valor em 

dinheiro. No século XX, este sistema se sobrepôs, em parte, aos singelos ex-

votos confeccionados pelos próprios peregrinos – esculpidos ou pintados em ma-

deira, geralmente. 
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Figura 55: Tabela de ex-votos do Santuário congonhense, Arquivo Eclesiás-
tico de Mariana/Museu de Congonhas. 

O novo sistema evitava o grande acúmulo de material na igreja, pois a cera 

poderia ser reciclada em velas, por exemplo. O fato é que se criou uma espécie 

de grade de referência de preços das curas alcançadas. Tal sistema, de certa 

forma, tinha validade espiritual oficializada, já que a visita ao Santuário obteve do 

Papa Pio VI, desde 1779, uma série de indulgências para aplacar as penas espiri-

tuais e estimular as peregrinações304. 

10.4. O passeio 

Temos novamente que fazer um exercício e imaginar. Os Passos e Profe-

tas, no fundo, foram feitos para serem apreciados por pessoas simples. Romeiros 

e gente de fé que vinha em carroças ou em peregrinação de tantos arraiais às 

festas do Bom Jesus. 

Pernoitando nas estalagens do Santuário, iam às feiras e serestas depois 

de suas obrigações religiosas. As caravanas dos circos aproveitavam a concen-

tração de gente nesta época de Jubileu para irem a Congonhas se apresentar. 

Tudo trazia o encanto da noite virar um pouco dia com a extensão que as foguei-

ras e velas permitiam. 

                                            
304

 SANTIROCCHI, Ítalo Domingos. Op. cit., 2011, p. 301. 



Entre cúpulas e toucados 138 

Julio Meiron 

Era a única oportunidade para muitos de fazer o que depois seria chamado 

de turismo, quebrando o tempo cíclico da sociedade que, com a decadência do 

ouro, rapidamente se ruralizou. Bem festa caipira de Mário de Andrade. 

Quanto à oportunidade de passeio representada pelas festas religiosas, si-

tuação similar parece ser vivida em Portugal. Desde ao menos o século XVIII se 

imprimiam guias de visitação ao Bom Jesus do Monte, por exemplo. Tais livros 

populares, além de terem divulgado o Santuário para quem estava distante, indi-

cam-nos como as romarias eram uma das raras ocasiões para as pessoas, mes-

mo simples, viajarem. Essa festejada oportuni-

dade também vemos em litografia portuguesa 

do século XIX quanto ao Bom Jesus de Matosi-

nhos (figura 56). 

Assim, traços de arte popular, do presé-

pio ao caricatural, que vezes vemos na obra de 

Aleijadinho, em Congonhas, são de grande sen-

sibilidade para com seu público. Lembremos 

que, no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, 

há pequenas imagens atribuídas a presépio 

executado pelo mestre mineiro305. Enfim, seus 

Passos e Profetas talvez sejam uma das poucas 

realizações em que, no Brasil classista, a alta e 

a considerada baixa cultura se irmanam – de 

onde viria, inclusive, o interesse de Mário de 

Andrade. Daí a importância de Aleijadinho. 

Ainda, o valor dos Passos e Profetas do 

mestre não termina no que poderia ser meramente categorizado como folclórico. 

Como escreveu Robert Smith, 

As figuras do Aleijadinho são tratadas de modo direto, e apresen-

tam um novo frescor, um novo atrevimento, com fortes sugestões 

de arte popular (…) que não seria novamente atingido na escultu-

ra senão no século XX. Foi somente com o grande despertar para 

novos valores trazidos pela revolução de Cézanne que formas e 

atitudes, como as das estátuas de Congonhas, seriam procuradas 
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Figura 56: Homem e mulher dos arra-
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pelos escultores. Neste sentido, o Aleijadinho foi ele mesmo um 

profeta maior306. 

10.5. A cidade 

Sobre o desenvolvimento de Congonhas, o povoado cresceu na primeira 

metade do século XVIII a partir do Rio Maranhão, no fundo do vale, onde se en-

contravam as catas de ouro – apesar de primeiras ocupações em fins do XVII, 

como atesta a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 

Do vale, o povoado cresceu para serpentear pelas encostas: uma ladeira 

que dá na Matriz da Conceição e, oposta, a que dá no Santuário, onde se chega 

no espaço ocupado pelas capelas dos Passos e, depois, no adro com o templo. 

Construído em época anterior às capelas, como visto, o Santuário deixou 

terreno em frente onde elas seriam construídas, o que parece já indicar um proje-

to de conjunto desde época remota. Oficialmente, a primeira referência aos Pas-

sos na documentação é de 1794: 

Nesse ano, o quinto ermitão administrador, Vicente Freire de An-

drade, dirige uma petição às autoridades eclesiásticas de Mariana, 

pedindo a autorização necessária para a obra ser iniciada307. 

A citada petição incluía a construção, também, dos Passos da Ressurrei-

ção, atrás do templo, continuando a narrativa de forma similar ao Bom Jesus de 

Braga, mas nunca efetivamente construídos em Congonhas. 

De qualquer forma, a “mineração desenvolveu o lado direito do Rio Mara-

nhão, enquanto o lado esquerdo nasceu graças à devoção ao Bom Jesus. A pe-

regrinação crescente e constante de pessoas criou a necessidade de se investir 

em infraestruturas”308. 

Assim, somando-se à estrutura urbanística trazida pelo Santuário, o coro-

amento seria dado com arte. Estetizando a ladeira, a constituição do Santuário de 

Congonhas articulou espaços para a presença peregrina. Então se ofereceria ba-

se a um percurso corporal a partir da perspectiva do romeiro. 

Como escreve Umberto Eco, 
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(…) a procura de um movimento e da ilusão faz com que as mas-

sas plásticas barrocas nunca permitam uma visão privilegiada, 

frontal, definida, mas induzam o observador a deslocar-se conti-

nuamente para ver a obra sob aspectos sempre novos, como se 

ela estivesse em contínua mutação309. 

De fato, os desdobramentos do barroco tenderam para o espectador, tor-

nado centro da obra, e seu estar em relação à configuração espacial proposta foi 

modelado pelos artistas. Assim, o centro da obra não seria madeira ou pedra, o 

centro da obra seria carnal, que sentiria e perceberia o percurso. 

Certas questões sempre estiveram, em diferentes estados de latência, na 

concepção artística, tal como o equacionamento da relação obra de arte versus 

corpo do espectador. O foco discursivo que se faz em diferentes momentos histó-

ricos é que ora destaca certos aspectos, ora destaca outros, fazendo com que 

arte também seja o discurso que se faz sobre arte. 

Sugerindo adentrarmos o adro de Congonhas e vermos os Profetas de cos-

tas, Joel Neves indica que “teremos uma composição perfeitamente integrada no 

horizonte”310. Dessa forma, o Santuário de Congonhas levaria a incluir e ritualizar 

o percurso de nossos corpos. Tal rito seria deflagrado pelo configurar espacial a 

partir de uma série de opções de ocupação e não-ocupação artística. Assim, o 

conjunto nos permitiria a experiência confirmatória de habitar o mundo: prolonga-

mento corpóreo levado a cabo na relação com as obras e no percurso realizado 

entre elas. 

Logo, saindo do templo, ao iniciar o retorno e observar os Profetas, “o pe-

regrino tem a visão inversa, a perspectiva em voo de pássaro, dominando algu-

mas figuras e distinguindo a gesticulação de outras, já aliviado do peso da corpo-

ralidade matéria e em estado de graça por ter cumprido sua penitência”311, como 

nota Percival Tirapeli. Assim, somando-se a experiência estética à religiosa, é de 

percepção que se trata, sentida em todo o corpo. 

O crescimento de Congonhas, incluída no quadrilátero ferrífero e reflexo da 

industrialização brasileira, tende a inverter o acesso ao conjunto do Santuário. 

Novas vias para automóveis no ambiente montanhoso e tortuoso levam-nos, fre-
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quentemente, para trás do templo, fazendo com que muitos iniciem sua visita nes-

ta parte para depois descerem aos Passos. De qualquer forma, o complexo do 

Santuário mantém-se extraordinariamente bem preservado, sorte que não teve o 

casario colonial congonhense (figura 57). Na perspectiva de quem caminha pela 

cidade, ao invés de usar automóveis para seus deslocamentos, o complexo conti-

nua a responder à observada corporeidade flanante ou peregrina. 

 

Figura 57: Antigo casario de Congonhas. Ao fundo, Igreja Ma-
triz de Nossa Senhora da Conceição. Foto: Museu da Imagem 
e Memória de Congonhas. 



Entre cúpulas e toucados 142 

Julio Meiron 

11. O olhar e a oração 

Inserido em longa tradição, entretanto genuíno, o complexo artístico com-

posto pelos Passos e Profetas de Congonhas apresenta múltiplos aspectos que o 

torna tão simbólico. Seja na evolução formal dos Passos desde tradições medie-

vais, seja nas características escultóricas dos Profetas quanto a seus emprésti-

mos com a realidade retratada, seja nas relações e correspondências numéricas 

e bíblicas. 

11.1. Passos em painéis, ruas e montes 

Uma forma simplificada de sugerir aos fiéis que visualizem os momentos fi-

nais da vida terrena de Cristo é a colocação de painéis, com pinturas ou relevos, 

representando as quatorze tradicionais estações da Via Crucis, nos corredores ou 

paredes laterais das naves das igrejas. 

Os painéis permitem que os fiéis percorram mentalmente a última cami-

nhada de Cristo, meditando a cada estação. As raízes medievais destas tradições 

se remetem à ocupação de Jerusalém pelos Cruzados desde fins do século XI, 

quando muitos ocidentais puderam ver concretamente os lugares narrados nas 

escrituras. Assim, encontrar meios para estimular tais mentalizações adquiriu va-

lor litúrgico. 

O fato dos painéis serem afixados, muitas vezes, nos corredores ou late-

rais, permite, além do percurso mental, um indício de percurso corporal, tal como 

é explorado nas tipologias variantes dos Passos de Rua ou dos Sacros Montes. 

A elaboração destes painéis continuou no mundo moderno-

contemporâneo, como na Igreja de São Francisco de Assis, de Oscar Niemeyer, 

na Pampulha, em Belo Horizonte, com 14 telas da Via Crucis pintadas por Candi-

do Portinari. 

Lembrando os Caminhos da Cruz citados no capítulo 9, várias cidades co-

loniais brasileiras, como Ouro Preto, têm pequenas ermidas, também chamadas 

genericamente de Passos (figura 58), espalhadas pela malha de ruas e ladeiras. 

Tais ermidas abrem as portas como paradas das procissões reconstituintes de 
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cenas religiosas na Semana Santa. É quando se pode ver uma imagem de Cristo 

sendo flagelado em um Passo, ou coroado de espinhos em outro, por exemplo. 

Assim, quanto a estes 

Passos de Rua, Oliveira escreve 

que, entre “as formas do cristia-

nismo popular de raízes medie-

vais introduzidas no Brasil pelos 

colonizadores portugueses, 

ocupa lugar de destaque a de-

voção aos Passos da Paixão 

cultuados em capelinhas pró-

prias, disseminadas no tecido 

urbano das povoações”312. 

Silenciosos e preservan-

do certo mistério, os Passos de 

Rua costumam ficar fechados o 

ano inteiro. Quando as imagens dos altares das igrejas vezes se cobrem de teci-

do roxo, estes Passos se abrem como oratórios, semelhantes aos que se tem em 

casa. Externalizando uma forma privada, tornam lúdica a rua. E, nas procissões, 

momentaneamente, transformam cidades como Ouro Preto em “Jerusaléns” com 

suas “Vias Dolorosas”. 

Já quando similares Passos de Rua se encontram reunidos em um mesmo 

local elevado, como em Congonhas, podem se constituir como Sacro Monte. Ou-

tro desdobramento formal que poderia ter alimentado a ideia destas montanhas 

cenografadas poderia estar na própria configuração interna das igrejas. O tradici-

onal modelo arquitetônico – de capela-mor e, subordinadas, capelas laterais – 

poderia estar na origem de sacro monte encimado por templo, como nos Santuá-

rios do Bom Jesus de Braga ou Congonhas. A igreja em si passaria a se compor-

tar como capela-mor e, distribuídas na encosta frontal, diversas capelas portando-

se como satélites. Seria o percurso do fiel enquanto caminha e medita que conec-

taria todo o conjunto ao ar livre. 
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Figura 58: Passo de Rua em Ouro Preto, fim do século 

XVIII/começo do XIX. 
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A ideia ainda lembraria o percurso proposto, desde tempos medievais, pelo 

rosário, que se divide em três terços a serem rezados: mistérios gozosos, doloro-

sos e gloriosos. Nas orações, o percurso representado pela sequência de contas 

e as respectivas mentalizações dos mistérios é similar ao sacro monte, onde, de 

capela em capela, compõem-se imagens. Por exemplo, os mistérios dolorosos – 

Horto, Flagelação, Coroação, Cruz-às-Costas e Crucificação – coincidem quase 

que totalmente com os Passos de Congonhas. 

Assim, o rosário pede a visão (imagem) e consideração (conceito) das ce-

nas enquanto se ora. E, trazendo outro exemplo, justamente em imagens e con-

ceitos está estruturada a citada Descripção de Vieira quanto aos Passos de Bra-

ga: após relatar cada Passo, o autor inclui sua respectiva “Reflexão”313. Não seria 

à toa que o livro foi uma espécie de guia setecentista ao Sacro Monte do Bom 

Jesus de Braga, percorrido pelos fiéis como em um percurso do rosário. 

11.2. Câmaras escuras 

Os Passos de Congonhas ficam com as portas fechadas e só é possível 

ver a cena de seu interior através das grades. Tudo pede um esforço e desloca-

mento para acompanhar o drama nestas “câmaras escuras”, onde se celebra o 

espetáculo quando o mundo vira representação. E desvira. Porque, diante da 

abertura frontal das capelas, “então com um passo para o lado tudo some, um 

passo para o lado e tudo reaparece”314. 

Considera-se que a câmera escura foi usada por Vermeer, pintor do século 

XVII. O instrumento permitiria ao holandês observar como o mundo se transforma 

em imagem. Em um paralelo, o visitante diante da abertura nas capelas dos Pas-

sos de Congonhas também celebraria o misterioso espetáculo da visualidade, 

onde o real não basta. 

Desdobrando a metáfora da “câmara escura”, o mundo, para além de virar 

imagem, o vira em cinetismo nos Passos de Congonhas. Poderia neste aspecto 

residir uma herança do teatro sacro medieval. Desta forma, referindo-se às cenas 

da Ceia, Prisão e Crucificação, Oliveira enfatiza que tais capelas congonhenses 
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“chegam a incluir episódios em sequência, reforçando a ideia de representação 

dramática”315. 

11.3. Anatomia 

Guiomar de Grammont nos introduz ao desconforto que, desde os relatos 

dos viajantes estrangeiros do século XIX, após a abertura dos portos pela família 

real no Brasil, alguns textos revelaram quanto a Congonhas. Seus autores desta-

cam “erros anatômicos” nas obras de Aleijadinho e sua oficina no Santuário do 

Bom Jesus, o que foi reforçado sob ótica nacional: 

As mudanças no olhar sobre as obras de Congonhas revelam 

bastante sobre o desenvolvimento da crítica de arte brasileira: os 

primeiros textos, como o do padre Júlio Engrácia, imbuídos do 

academicismo do século XIX, são bastante corrosivos, e a crítica 

de meados do século XX herda ainda esse mal-estar sobre as fi-

guras dos Passos e dos profetas. Sob qualquer ângulo, mesmo 

quando as análises são apologéticas, parece haver sempre algum 

incômodo em relação a essa obra316. 

Assim, da proposta de eliminação de imagens dos Passos indicada pelo 

padre Júlio Engrácia à própria crítica positiva de Mário de Andrade, ainda bem 

que precoce, o trabalho de Aleijadinho em Congonhas sobreviveu até nós. 

Talvez se se tivesse mais dinheiro, como provavelmente aconteceu no 

Bom Jesus de Braga, onde muitas imagens de seus Passos setecentistas foram 

substituídas317, o mesmo poderia ter acontecido aqui. A falta de dinheiro vezes 

pode nos salvar, como já referido no capítulo anterior. 

Outro elemento que deve ter contribuído com a preservação específica dos 

Passos de Aleijadinho em Congonhas foi, independentemente do neoclassicismo, 

o gosto popular – que, desde o início, compreendeu e apreciou tais esculturas. 

Enfim, o que consideravam ignorância, também, pode nos salvar. 

Relativizando os “erros anatômicos” dos Profetas de Aleijadinho, muitas 

vezes imputados na literatura ao trabalho dos auxiliares de sua oficina, Lourival 

Gomes Machado observa: 
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A mais simples inspeção empírica indicar-nos-á que, subindo na-

turalmente os degraus do adro famoso, só poderemos dar por 

anatomicamente “errados”, por encurtamento, os braços que nos-

sos olhos alcançam em primeiro plano. Não estará aí uma indica-

ção (entre muitas) de que a deformação não só foi voluntária (co-

mo, aliás, se deveria supor apenas porque há aqui e alhures ou-

tras figuras “certas”), mas ainda correspondeu ao desígnio, assaz 

frequente mesmo no mais rigoroso figurativismo, da perspectiva 

forçada, do abatimento óptico, da êntase?318 

Assim, Machado sofistica a questão ao citar a chamada “êntase” – termo 

arquitetônico que o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP 

conheceria bem. Significa o engrossamento da parte central do fuste de uma co-

luna grega, para que esta peça pareça reta, visando à correção de ilusão óptica. 

Desta forma, Machado conclui que, ao aproximarmos Aleijadinho da exati-

dão anatômica, não devemos temer pela sua ignorância, “senão cogitar acerca do 

conhecimento seguro que lhe permitiu jogar com tal elemento, como quis e quan-

do quis, em razão da sua própria verdade, que era a da arte”319. 

Também relativizando a importância das chamadas deformações anatômi-

cas nos Profetas serem ou não devidas à colaboração de auxiliares da oficina de 

Aleijadinho, Joel Neves escreve que: 

Essa discussão cabe ao espaço neutro da obra. No que se refere 

ao espaço estético, vale a forma-formada, ou seja, a obra acaba-

da, pronta, presente a uma experiência, independentemente de 

seu processo formativo. 

Enquanto forma-formada, impõem-se-nos antes a expressividade 

de cada estátua e de todo conjunto, ficando as deformações ana-

tômicas perdidas no campo de fundo, ao serem subassumidas – e 

assim transformadas – pelo trabalho estruturador do olho que 

possibilita o surgimento de uma imagem320. 

Mário de Andrade, arrematando a questão, escreveria que “confundir escul-

tura com anatomia é que é ignorância vasta”321. 
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11.4. Sete e doze 

O fato do Santuário de Congonhas possuir sete Passos (em seis capelas) e 

doze Profetas já carrega significações: o número sete é repleto de simbolismo 

bíblico322, além de ser a metade das quatorze tradicionais estações da Via Sacra 

de fato demarcadas em Jerusalém. 

Já os doze Profetas do Velho Testamento selecionados para o adro de 

Congonhas acabam equivalendo aos doze apóstolos do Novo, representados na 

capela da Ceia. Lembrar que há mais de doze profetas na Bíblia. 

A concordância indicada pelo número doze acaba ecoando o velho tema 

medieval de harmonização dos dois Testamentos, como pontuado no capítulo 2. 

Afinal, uma igreja que surgia como desmembramento do judaísmo precisava justi-

ficar ser legítima herdeira de velhos textos israelitas. Assim, o Novo Testamento 

acaba sendo interpretado como a narrativa das profecias cumpridas. Profecias 

estas pregadas no Antigo Testamento. 

A própria postura eloquente atribuída aos Profetas de Aleijadinho, carre-

gando rolos com inscrições que remetem a suas profecias, já traz à tona a crença 

no poder da palavra cristã. Esta convicção é anterior mesmo à crença no poder 

da imagem, ou a ela se opondo, já que a imagem, ligada aos antigos ídolos, era 

considerada paganismo a ser combatido. 

Assim, a crença no poder da palavra se remeteria à pregação conversora 

de fiéis nos primórdios da igreja enquanto instituição. E, extensão da palavra, ao 

teatro sacro medieval, realizado nas igrejas, ou praças em frente a elas, como 

estratégia de perpetuação teológica. 
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12. Deus na arte: aspectos da representação do 
divino na cultural visual do Ocidente 

Sabemos que, em se tratando de imagens religiosas, há uma iconografia 

precisa a que respondem – e para a qual devemos nos atentar a fim de não co-

metermos equívocos, tais como anacronismos. Mas, fa-

zendo uma espécie de arqueologia da mente, talvez a 

imagem – e mesmo sua equivalente negação iconoclasta – 

tenha se tornado tão relevante na história de muitas religi-

ões justamente pelo mecanismo de mistério que ela, ima-

gem, como código aberto, contém. Estaria aí seu poder. 

De qualquer forma, buscar genealogias da repre-

sentação do divino na cultura visual do Ocidente contex-

tualiza nossos estudos, já que os Passos e Profetas de 

Aleijadinho se incluem na grande categoria das artes sa-

cras. 

Sigamos e comentemos Germain Bazin. De modo 

geral, a representação do conceito de Deus na História da 

Arte ocidental passou por certas fases323: 

 o feminino: deusas da fertilidade (figura 59), sendo 

que, depois, a imagem divina, ao longo da história, 

tenderia ao masculino. 

  o animal: força e habilidade diante de nosso corpo 

frágil, como no Egito Antigo (figura 60). 

                                            
323

 BAZIN, Germain. Op. cit.,1990, p. 260. 

Figura 59: Chamada Vênus 
de Lespugue, encontrada 
na França, marfim de ma-
mute, c. 24000 AC, 14,7 cm 
de altura, Musée de 

l’Homme de Paris. 



Entre cúpulas e toucados 150 

Julio Meiron 

 

Figura 60: Deus-chacal Anúbis, à esquerda, e deus-íbis Tot, à extrema direita, c.1285 AC. 

 o imortal: homem liberto do medo, sobre-

humano, como no panteão clássico greco-

romano (figura 61). 

 a consubstanciação divina e humana: Deus 

único e encarnado, tradição judaico-cristã, a 

expectativa hebraica do Messias concretiza-

da em Cristo. 

Revelando características do mundo heroico 

clássico e sua absorção pelo cristianismo, José 

Carlos Lopes de Miranda, da Universidade Católica 

Portuguesa, escreve que o “treino (em grego, asce-

se) dos atletas de Cristo destinava-se ao combate contra as forças do mal, no 

supremo testemunho (ou martírio) da própria vida”324. 

Assim, estamos tão acostumados a ver elementos cristãos em obras como 

a de Aleijadinho que nos esquecemos dos de origem pagã, como os atlantes sus-

tentando a tribuna do coro da igreja carmelita de Sabará e querubins em diversos 

trabalhos. Tal anjinho deriva do putto ou da entidade do Amor elaborada pela Re-

nascença florentina como símbolo da vitalidade dionisíaca: 

Por uma mutação, que não nos deve espantar – pois foi a obra do 

humanismo operar uma simbiose entre o pensamento pagão e o 

cristão – na arte barroca, o Amor, conservando as asas, tornar-se-

á anjinho (…). O sucesso do querubim na arte monumental barro-

ca deve-se a Borromini, (…) artista místico, cujas inquietações 
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metafísicas contrastam tão fortemente com o formalismo sereno 

de Bernini325. 

Nas naves laterais da Basílica de São João do Latrão, em Roma, 

(…) o fiel caminha sob o ruflar das asas desses querubins de sor-

riso beatífico que sustentam as abóbadas. O querubim de Bor-

romini chegou a Portugal pela arte de Ludovice (…). O querubim 

de Borromini, seguido fielmente em Mafra, em Évora e em outros 

monumentos, é um menino rechonchudo, a boca entreaberta, os 

olhos voltados para o céu, queixo gordo, cabelos abundantemente 

cacheados326. 

Assim, temos um caminho desde a Antiguidade, depois passando por Bor-

romini e Ludovice, até Antônio Francisco Lisboa. “Não sei como o querubim de 

Alentejo chegou até o Aleijadinho. Através dos azulejos, talvez? Ele vai fazer dis-

so um dos motivos preferidos de suas composições monumentais”327. 

Entretanto, o molde do cristianismo a elementos pagãos não se deu ape-

nas nos signos da mitologia greco-romana, mas também nos chamados bárbaros. 

Estes tinham em forte consideração os ciclos naturais, agrários e de fecundidade, 

que continuaram dominando o imaginário de tantos povos indígenas328 da Europa 

– apesar da chamada civilização instalada em alguns centros. 

Exemplo disso é o culto à conífera que se transformou na árvore de Natal, 

um dos únicos verdes a sobreviver como esperança no inverno rigoroso e cinzen-

to do Hemisfério Norte, de onde essa simbologia advém. 

Outro exemplo está nas origens do que se transformou na relação entre 

Quaresma e Páscoa. No Hemisfério Norte, é o pouso do inverno e renascimento 

primaveril, quando os pássaros retornam para se acasalarem – daí o símbolo de 

fertilidade nos ovos de Páscoa. Podemos ainda nos estender às simbologias do 

Carnaval, antes da Quarema, festa anterior à contagem regressiva para o fim do 

inverno. 

Adotadas pela Igreja e transplantadas para o Brasil, no Hemisfério Sul, es-

sas simbologias adquiriram outros significados. Entre nós, o Carnaval seria o 
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momento de anarquia e inversão, breves válvulas de escape da pressão social 

para um posterior retorno à ordem e volta à realidade. 

Na devoção popular, a imagem guardou “qualquer coisa dessa virtude má-

gica primitiva que dela fazia um ídolo (…). A imagem traz ao devoto, melhor que 

um substituto, uma presença, presença em forma corporal”329. 

Bazin comenta, em nota, que não faz tanto tempo que “os camponeses 

bretões davam banho em suas estátuas a fim de obterem delas a chuva ou a cura 

do gado, ato que correspondia ao antigo costume da imersão dos ídolos para de-

volver-lhes as virtudes, ao contato regenerador da água”330. 

Certos aspectos dessas crenças também foram transmitidos ao Brasil, co-

mo nas populares simpatias para arrumar namorado ao colocar o Santo Antônio 

de ponta cabeça dentro de um copo d’água – ou, em variação, cachaça. 

Logo, o tempo cíclico das sociedades agrárias foi bem absorvido pelo ca-

lendário cristão. Com a tendência de se superar esse calendário, temos o tempo 

linear e evolutivo que avança com a sociedade industrial. Assim, “se não se espe-

ra mais as próximas festas de São João, espera-se o que?”, podemos nos per-

guntar, por exemplo. Dessa forma, a Paixão na Semana Santa, tema dos Passos 

de Aleijadinho, traz, entre nós, muitas camadas de significação. 

12.1. Imagem cristológica 

Uma questão essencial da fé cristã é a 

corporeidade. Seríamos feitos à semelhança de 

Deus, mas carregamos um corpo. O Cristo seria 

a encarnação divina que viveu como nós. Sua 

Paixão, sofrimento da carne, teria sido justa-

mente o momento máximo de carregar esta 

corporeidade da qual logo se libertaria. Assim, 

reviver a Paixão também seria uma experiência 

carnal, além de espiritual. Portanto, essa “ten-
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são entre o humano e o divino será o tema cristológico por excelência”331. 

Nos primórdios do cristianismo, ao se distinguir das religiosidades pagãs ao 

redor e ainda dominantes, evitava-se retratar a imagem de Jesus para o novo cul-

to não se confundir com a idolatria. A partir do século II que o cristianismo primiti-

vo começou a ser mais tolerante com as imagens, que já apareceriam nas cata-

cumbas romanas. 

Assim, “não deram os primeiros cristãos a Jesus os rostos de Apolo, Aris-

teu, Hermes, Hércules ou Júpiter?”332. Eram os exemplos formais que se tinha. 

Depois, as interpretações populares tenderiam ao Cristo bizantino e medieval, 

cujas características planares, vezes douradas, são refletoras – e o indicariam 

como impenetrável (figura 62). 

Mas o foco na razão trazida pelo mundo moderno transformaria o conceito 

de divindade. O poderio elencado pelas conquistas científicas, comerciais e béli-

cas tenderia a se ver divinizado. Nesse contexto, a partir do século XV, 

O caminho no qual o Renascimento ia orientar a representação de 

Deus aproxima-se um pouco da concepção antiga. A divindade se 

traduz, então, seja pela força sobre-humana, seja por uma plato-

nização idealizante que faz do rosto sobrenatural o remate supre-

mo da Beleza333. 

Logo, se as formas renascentes e elegan-

tes poderiam trazer uma sublimidade, o contra-

ponto também seria paradigmático. Ou muito 

humano/atlético ou muito divino/distante: ambas 

as imagens de Cristo seriam bastante idealiza-

das. 

Essas duas tendências seriam bem re-

presentadas por Michelangelo e Rafael. Se, em 

Rafael, Cristo é linear e ideal, em Michelangelo, 

complementarmente, é heroico, como no Juízo 

Final da Capela Sistina (figura 63). 

                                            
331

 Ibid., p. 260. 
332

 Ibid., p. 271. 
333

 Ibid., p. 261. 

Figura 63: Detalhe de Cristo no Juízo 
Final, de Michelangelo, 1535-1541, 

afresco na Capela Sistina, Vaticano. 
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Os desdobramentos renascentistas, de qualquer forma muito concentrados 

em polos disseminadores como Florença e Roma, logo desaguariam no manei-

rismo, que se espraiou pela cultura visual do Ocidente no século XVI. O período 

modificaria, mais uma vez, o tipo cristológico. Com afinamento das formas, o rosto 

tenderia ao triangular, acentuando a ponta da barba e demais angulosidades. Tal 

morfologia do rosto e alongamento das proporções levariam a obras como as de 

El Greco (figura 64). 

 

Figura 64: Detalhe de Cristo abraçado à cruz, El 
Greco, 1602, Museu do Prado. 

Haveria uma diretriz da arte sacra depois 

do Concílio de Trento, que, no extremo, tenderia 

a certa padronização da imagem cristológica e 

abolição de maior intencionalidade artística, co-

mo sugere Germain Bazin334. Mas as relações 

entre fisicalidade e elegância acabariam levando 

aos traços conferidos a Cristo por Guido Reni, por exemplo (figura 65). Entretanto, 

artistas como o flamengo Rubens fariam a tipologia cristológica sair das conven-

ções e lhe dariam, novamente, mais vida carnal335. 
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Figura 65: Cristo coroado com espi-
nhos, Guido Reni, c. 1639-40, óleo 

sobre tela, Museu do Louvre. 
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12.2. Esculturas ibéricas 

Sobre as esculturas policromadas tão caracteristicamente ibéricas, Ger-

main Bazin escreve que, contrastando com os Cristos italianos do período, “a Es-

panha do século XVII dará à arte cristã as mais profundas imagens do homem-

Deus”336. Poderíamos ver essas qualidades nos crucifixos espanhóis, que assu-

miam papel central nas igrejas, coroando o retábulo-mor. 

Alonso Berruguete (1488, Castela e 

Leão – 1561, Toledo) atuou na região cen-

tral da Espanha, desenvolvendo sua carrei-

ra como escultor da corte. Pré-maneirista, 

Berruguete é considerado o maior escultor 

renascentista espanhol, antecipando mes-

mo o alongamento das formas que se veria 

nas figuras de El Greco. 

Já Juan de Juni (1506, Joigny – 

1577, Valladolid), em parte contemporâneo 

de Alonso e atuando mais ao norte espa-

nhol, representou certa reação pagã e atlé-

tica à obra renascente de Berruguete. Seu 

trabalho remeteria a um exemplo antigo, o 

da escultura de Laocoonte337, sacerdote de Apolo em súplica por haver desobe-

decido a seu deus (figura 66) 

Tal escultura, preservada no Vaticano, “se tornou, para os humanistas, a 

imagem mais perfeita do sofrimento, o exemplum doloris”338. Podemos nos per-

guntar por que o Vaticano preservou essas imagens pagãs, e suspeitar que a 

Igreja não romperia totalmente com a cultura greco-romana, mas representaria 

certa continuidade – ao menos esteticamente, a modelar a arte sacra. 
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Figura 66: Laocoonte e seus filhos, escultu-
ra de Hagesandro, Atenodoro e Polidoro de 
Rodes, c. 175-50 AC, mármore, Museu do 

Vaticano. 
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No sentido cristão, aí não existe profanação, pois a essência de 

Deus em sua totalidade contém todos os atributos divinos, mesmo 

os do paganismo339. 

De fato, as formas podem atravessar o cerco representado por questões 

ideológicas, políticas e econômicas. O barroco, por exemplo, pôde influenciar a 

arte luterana, mesmo que, de certa forma, ele, originalmente, representasse opo-

sição à Reforma Protestante. Assim, a porosidade das formas faria com que elas 

atravessassem circunstâncias e oposições com seu caráter unitivo. 

Voltando ao Laocoonte do Vaticano, a escultura apresenta um homem em 

dor e de barba emaranhada, o que se tornaria modelo para a imagem de Cristo, 

especialmente desenvolvido na Espanha. Afinal, inclusive pela expressão de dor, 

reumanizar-se-ia a imagem de Jesus. O paradigmático Cristo-Laocoonte espa-

nhol, passando por Juan de Juni, desembocaria em Juan Martínez Montañés 

(1568, Jaén, Andaluzia – 1649, Sevilha). Este escultor do sul espanhol produzia 

imagens para as colônias americanas, inclusive. 

O Cristo da Clemência (figura 67), de Montañés, na catedral de Sevilha, é 

considerado sua obra máxima, fusão equili-

brada da natureza humana e divina. A obra 

representa um tempo em que imagens simila-

res saíam (e ainda saem) pelas ruas de Sevi-

lha, na Semana Santa, adornadas com joias 

vindas, até, das Américas340. De Montañés e 

seu contexto, essas tradições desaguariam no 

mundo colonial. Lembremos que, de 1580 a 

1640, as coroas ibéricas estavam unidas, faci-

litando o intercâmbio estético entre os mundos 

espanhol e lusitano, ainda mais nas distantes 

terras do além-mar. 

Em Granada, porém, Pedro de Mena (1628-1688) “industrializa a produção 

das imagens santas e, por isso, fá-la descer das alturas teológicas onde pairava 
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Figura 67: Cristo da Clemência, Juan 
Martínez Montañés, 1603, Catedral de 
Sevilha. 
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com Montañés até ao nível de um pieguismo populista”341. Seria um interregno de 

uma era que talvez só se encerraria mesmo com Aleijadinho, como veremos. 

12.3. Os Cristos de Aleijadinho 

Pedro de Mena “conduz-nos ao século XVIII onde se vai concretizar uma 

última transformação do tipo cristológico. Os artistas afastam-se do Cristo carnal 

do século XVII para retornarem a um tipo mais elegante, de rosto triangular, que 

não deixa de lembrar o tipo maneirista”342. 

Assim, com o século XVIII, tudo tenderia à decadência da arte sacra, esva-

ziada de toda substância humana e divina343. É neste contexto, de certa forma 

empobrecido, que Aleijadinho surgiria e o levaria à retomada de qualidade que, 

entretanto, marcaria seu fim. Aleijadinho pegaria emprestado de seu contexto a 

morfologia elegante, mas lhe insuflaria nova vida344. O mestre mineiro retomaria a 

finura e alongamento do rosto que, de certa forma, vemos em seus Cristos, em 

profunda comunhão com seu ideal de beleza mais plebeia. 

Uma obra atribuída, de data incerta (1755?), seria a mais antiga figura cris-

tológica de Aleijadinho: o Cristo na Cruz da Matriz de Catas Altas. O gosto do 

mestre mineiro pelas formas atarracadas e robustas, como os “atletas da cruz” do 

início do Renascimento, contrastava com uma época que tendia ao tipo cristológi-

co elegante e aristocrático. 

Era como se Aleijadinho estivesse revivendo a história das formas. No Cris-

to de Catas Altas, manifesta-se “uma certa estilização dos traços, mas sem nada 

ainda do espírito gótico das figuras cristológicas de Congonhas do Campo”345. 

Em seguida, outra figura de Aleijadinho com traços cristológicos seria a do 

serafim da Visão de Alverne (figura 33), no medalhão da fachada da igreja fran-

ciscana de Vila Rica, anterior a 1774, segundo especulação de Germain Bazin346. 

A cena representa Cristo em forma de serafim alado que teria aparecido para São 
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Francisco. Os traços cristológicos também valeriam para o Santo, sendo que am-

bas as figuras ainda teriam cabelo e barba dispostos naturalmente347. 

As qualidades naturalistas continuariam a surgir nos relevos executados 

por Aleijadinho. Seus Cristos talhados nos púlpitos da igreja franciscana de Vila 

Rica (em pedra-sabão, c. 1770) (figura 34) e carmelita de Sabará (em madeira 

policromada, c. 1779) apresentariam tais características. Bazin os considera um 

tanto convencionais, com tipologia da época, longilínea, nariz fino, barba em dois 

rolos e ponta348. 

O “goticismo” (que viria a substituir o naturalismo) começaria com a cabeça 

de Cristo, em pedra-sabão, sob o arco da portada da igreja franciscana de São 

João del Rei (c. 1795) (figura 68). 

 

Figura 68: Cristo de Aleijadinho na portada da Igreja de São Francisco, em São João del Rei. 

Assim, a partir da anterior naturalidade, os Cristos de Aleijadinho se torna-

riam mais estilizadas, o que Bazin chama de “góticos” – principalmente as volutas 

dos cabelos e barba e, logo, os panejamentos quebrados e retos. As característi-

cas se evidenciariam nos Passos de Congonhas (1796-1799) (figura 69), onde 

também atingiriam outros personagens: 
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Nessas imagens da via crucis encontram-se, bem mais acentua-

dos que nos profetas do adro, os caracteres de estilização gótica 

(…). O progresso desse espírito “gotizante” é evidente, quando se 

comparam os diferentes aspectos do tipo cristológico durante a 

carreira do Aleijadinho349. 

 

Figura 69: Cristo da Coroação de Espinhos no Santuário do Bom Jesus de 

Congonhas. 

Nos Passos de Congonhas, a beleza divina dos Cristos, por contraste, des-

taca-se diante das expressivas características caricaturais de outros persona-

gens. Tal nobreza fisionômica não deixaria de ser encontrada em alguns Profetas, 

inclusive. Mas, além da altivez, a dor não deixaria de estar presente: 

Com os Passos de Congonhas do Campo, o Aleijadinho pôde, no 

último período de sua vida ativa, apesar da enfermidade crescen-

te, produzir, num tema à sua altura, as estátuas que são, talvez, a 

expressão suprema do seu gênio, reunindo todos os resultados de 

sua experiência, que não era somente a de artista, mas a de ho-

mem sofredor350. 
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Voltemos ao Cristo da portada franciscana de São João del Rei (figura 68), 

de execução em época próxima à dos Passos. Escondido sob o arco, sua pedra 

teria se preservado da erosão, mantendo o contato do mestre mineiro com a ma-

téria tornada sacra. Germain Bazin diria que essa “cabeça é, sem dúvida, a última 

efígie divina válida da civilização do Ocidente”351. Em comentário que poderia se 

estender ao conjunto da obra cristológica de Aleijadinho, o pesquisador francês 

ainda explanaria: 

O cristianismo propunha aos artistas um conceito de Deus, onde 

as duas naturezas, a humana e a divina, se unissem essencial-

mente. As mais belas efígies divinas realizadas pelo Ocidente (…) 

são aquelas em que, num supremo equilíbrio entre o real e o ide-

al, se percebe o inefável mistério do Homem-Deus. Raros foram 

esses momentos (…). Nos últimos anos do século “galante”, no 

momento em que a Revolução Francesa toma a Europa de assal-

to, num país perdido, do outro lado do Atlântico, um mestiço, para-

lítico das mãos ainda por cima, produz essa obra sublime, a última 

aparição de Deus evocada pela mão do homem!352 

Aleijadinho talvez não seja o melhor, mas o último grande artista da tradi-

ção cristã ocidental, herdeira de tanto. Bazin vê Aleijadinho encerrar séculos, a 

última aparição válida de Cristo na arte, fechando, de certa forma, a evolução do 

divino na cultura visual do Ocidente. Se pensarmos que depois de Aleijadinho já 

seria o século XIX, quando a arte se aburguesaria, a exaltação de Bazin talvez 

não seja tão exagerada. 
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13. Tempo dos profetas 

Os profetas inspiram em nós a fascinação por quem prevê o futuro. Sub-

mersas nessas fantasias estão as figuras das Sibilas, profetisas mitológicas da 

Antiguidade greco-romana. Vêm da época em que o patriarcalismo ainda não as 

havia substituído em nosso imaginário por figuras masculinas. Ou de momentos 

em que o patriarcalismo reinante cedeu espaço à antiga mitologia, como no Re-

nascimento. Assim, vemos as Sibilas ao lado dos Profetas no teto da Capela Sis-

tina, pintada por Michelangelo. Ou a mesma convivência na igreja romana de 

Santa Maria della Pace, em projeto que remete a Rafael. 

Mas, de certa forma, o fascínio pela profecia do futuro tende a acabar na 

cultura cristã. Vivemos após a realização das profecias. Afinal, o Messias já veio, 

esteve entre nós. Assim, o fascínio de futuro é substituído por passado cumprido. 

Ou, no mínimo, por uma dubiedade de futuro que já é passado glorioso. A obra de 

Aleijadinho, em Congonhas, ao girar o quarto e colocar os Profetas após o Messi-

as, refletiria esta dubiedade cristã. 

Para entendermos o fascínio despertado por estas figuras do Velho Testa-

mento, encanto consubstanciado na obra de Aleijadinho, devemos rever as narra-

tivas que as trazem a nosso repertório e imaginário. Independentemente de credo 

religioso, as narrativas bíblicas carregam caráter literário. As esculturas dos Pas-

sos e Profetas, ao se coadunarem a essas narrativas, constituem intertextualida-

de, o surgimento de uma forma artística a partir de outra. 

Assim, mitologia, fatos históricos e fé se misturam para contar a saga, inici-

almente, dos judeus. Originários do Oriente Médio, de forma simbólica e, mesmo, 

concreta, fundiram-se com o poderio romano – que, primeiro, tentou subjugá-los – 

para convergirem no ramo judaico-cristão, matriz do mundo ocidental. Pensando-

se no Oriente Médio, ao redor de Egito e Palestina, as bases culturais judaico-

cristãs têm raízes afro-asiáticas e não europeias, apesar de terem ganhado inter-

pretação europeia. 

Os velhos escritos judaicos refletiriam a passagem do nomadismo para o 

sedentarismo pastoril e agrícola. Presentes na Torá hebraica e editados por sécu-

los, verteram para o Antigo Testamento cristão. Nele, busca-se uma arraigada 
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genealogia desde o que se acredita o primeiro homem, passando pela destruição 

do mundo no dilúvio e além. A grande saga judaico-cristã, no fundo, é o tema dos 

Passos e Profetas de Aleijadinho. Recordaremos essa saga resumidamente para 

contextualizar nossos estudos. 

No princípio, era o Verbo. E começou uma linha que cruzaria narrativas 

tantas. De Deus descenderia Adão, que descenderia Noé, que descenderia Abra-

ão, pai de Isaac, que é pai de Jacó, também chamado de Israel. 

Esses patriarcas do monoteísmo são sagrados para judeus, cristãos e mu-

çulmanos, revelando um fundo cultural comum para o que depois seria conside-

rado antagônico. Seus descendentes herdariam terras onde correria leite e mel. 

Postos à prova, reestabeleceriam dogmas religiosos, como quando Deus pediu a 

Abraão que sacrificasse Isaac. Impedido por um anjo enviado pelo Senhor, Abra-

ão foi conduzido a um cordeiro substituto: além de indicar a condenação ao sacri-

fício humano, a cena parece estar relacionada às origens do conceito de eucaris-

tia a ser desenvolvido pelos cristãos, em que um sacrifício simbólico, carne e 

sangue, pão e vinho, é repartido em comunhão. 

Mas nos concentremos no filho que Isaac teria, Jacó. Ele é considerado o 

ancestral dos judeus. Conta-se que, de seus doze filhos, descenderiam as doze 

tribos de Israel. Jacó foi pai também de meninas, mas era uma sociedade que 

pouco destacava o papel das mulheres. 

Um dos filhos de Jacó é José do Egito. Antes de ter em seu nome a alcu-

nha da terra do Nilo, José vivia em paz com sua família, sendo o preferido do pai. 

Despertada a inveja nos irmãos, eles o venderam como escravo. 

José foi então levado ao Egito, onde se tornou decifrador de sonhos do Fa-

raó. Ele acabaria reencontrando os irmãos que, com medo da punição do agora 

poderoso José, se surpreenderam ao serem perdoados. José ainda mandaria tra-

zer toda a família para o Egito, que lá se frutificou. Foi assim que o povo de Israel 

se instalou nos domínios do Faraó, até ser escravizado. 

Então começaria uma grande marcha de libertação pelo deserto sob a lide-

rança de Moisés. Na fuga do Egito em busca de Canaã, o mar se abriu para dar 

passagem aos judeus. Vagariam até o céu se revelar no monte Sinai, onde Moi-

sés receberia as tábuas da lei, representando a aliança de Deus para com aquele 

povo. Guardadas em uma arca carregada pelo deserto, as tábuas só encontraram 
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local fixo para o culto quando aqueles nômades se fixaram na terra prometida. 

Assim, Salomão, filho do rei Davi e neto de Jessé, ergueu o templo, onde a arca 

seria depositada. Conta-se que o objeto era um canal por meio do qual se falava 

com Deus. 

Aquele teria sido o tempo dos profetas, a partir do qual os achados arqueo-

lógicos tendem a confirmar o fundo histórico, ficando as questões religiosas sujei-

tas à fé. Os profetas foram anunciadores do Messias a ser enviado por Deus. Era 

um tempo conturbado por expansões dos impérios da Antiguidade. Expansões 

tendo as terras judaicas, mais frágeis, no meio dos conflitos. Entre os candidatos 

a filho de Deus, Jesus, criador de uma seita não aceita no seio judaico da qual 

brotaria o ramo do cristianismo. 

Jesus seria descendente de Davi. Então, toda genealogia bíblica, inclusive 

a passagem do Antigo para o Novo Testamento, teria um fio condutor – como nas 

chamadas Árvores de Jessé, tão comuns na cultura portuguesa, cujo exemplar 

mais significativo está na Igreja de São Francisco, no Porto (figura 70). O Santuá-

rio de Congonhas, ao fazer a união do Antigo e Novo Testamento nas figuras dos 

Passos e Profetas, acabaria, de certa forma, refletindo a grande família judaico-

cristã. 

 

Figura 70: Árvore de Jessé, 1718-1721, Igreja de São Fran-

cisco, Porto, Portugal. 
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13.1. Novo exílio 

Voltemos ao tempo anterior dos profetas, cujos livros e narrativas estão no 

Antigo Testamento. Seus textos refletem o povo judeu longamente perseguido por 

questões étnicas e políticas, cujo monoteísmo seria a resistência cultural perante 

os impérios politeístas e idólatras ao redor. Existiria um único Deus, protetor, mas 

que também poderia ser vingativo. 

Estava para ocorrer um novo e longo exílio, em cujos períodos anteriores, 

correntes e posteriores se dividem muitos dos profetas conhecidos: anteriormente 

ao exílio para denunciarem pecados que levariam ao castigo, durante ele para 

manterem a esperança, depois dele para reunirem novamente o povo. Vejamos 

essas histórias. 

Em Israel, obras diversas do rei Salomão, como fortificações e a constru-

ção do grandioso Templo para abrigar a Arca da Aliança, foram muito dispendio-

sas. Tais obras acabariam causando aumento de impostos e precipitando discór-

dias já em andamento. Assim, após a morte de Salomão, Israel se dividiu em Rei-

no de Israel, ao Norte, com a capital em Samaria, e Reino de Judá, ao Sul, com a 

capital em Jerusalém. Os profetas circulariam pelos dois reinos. 

As relações comerciais enriqueceram Israel, mas não seu povo. Além do 

mais, as relações entre Israel e tantas civilizações ao redor trouxeram o culto a 

diversos ídolos. Ao redor de 750 AC, Amós, Oseias e Jonas denunciaram os pe-

cados dos judeus do Norte e previram punição divina. No contexto político, a Assí-

ria de Nínive invadiu o Reino de Israel. Poupou o Sul, mas o abalara. Na época de 

domínio assírio, pregou o profeta Isaías, por volta de 720 AC. 

Então entrou em cena outra potência, a Babilônia, que atacou a Assíria. A 

expansão imperialista babilônica continuou e, então, invadiu o judaico Reino do 

Sul. Na época da invasão babilônica, por volta de 600 AC, pregaram os profetas 

Naum, Habacuc e Jeremias, com seu secretário Baruc. Em seguida, os judeus 

foram deportados para as próprias terras mesopotâmicas da Babilônia, por volta 

de 550 AC. No exílio, foram novamente escravizados, sendo Jerusalém e seu 

Templo saqueados. Na época de degredo, pregaram os profetas Daniel, Ezequiel 

e Abdias. O último, inclusive, denunciou os irmanados idumeus, que se aproveita-

ram e ajudaram a Babilônia. 
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Mas como os impérios nunca são eternos e logo surgem outros, a Babilô-

nia decaiu sob a expansão da Pérsia. Ciro, rei persa, permitiu aos judeus voltarem 

para suas terras. O período pós-exílio babilônico, por volta de 500 AC, foi de en-

corajamento e conclamação de nova união entre os judeus para reconstruírem o 

Templo e tudo o que ele significava. 

O domínio persa na região foi se arrefecendo por volta de 400 AC. Era su-

postamente o tempo do profeta Joel, quando os judeus foram, aos poucos, se 

esquecendo do exílio que os tinha unido e das próprias tradições judaicas. Por 

volta de 200 AC, os judeus acabaram forçosamente inseridos na onda helenística 

de Alexandre Magno e seus generais continuadores. 

Não demoraria para a expansão do Império Romano dominar a região de 

Israel. Foi a época do domínio itálico, em que teria vivido Cristo. Essa época re-

presentaria a passagem das antigas narrativas judaicas para sua continuidade, 

sob perspectiva cristã, no Novo Testamento bíblico. 

A região permaneceria tumultuada sob o Império Romano, que já havia ab-

sorvido a cultura grega. Foi então que um ramo judaico surgiu da crença de que o 

Messias, na figura de Jesus, havia encarnado e sido crucificado como agitador, 

ramo que, separado do tronco comum, constituiu o culto cristão. O movimento 

cresceu enquanto o Império Romano decaía. Ironia ou subsistência, o fato é que 

o novo culto se tornou o oficial do Império – que, de certa forma, perdurara. As-

sim, raízes judaico-cristãs e greco-romanas se unem, de alguma maneira, até ho-

je. 

13.2. Paixão 

A chamada Semana Santa remete aos acontecimentos na vida de Jesus 

em seus últimos dias, segundo conta a tradição cristã. O período começa come-

morando a entrada de Cristo em Jerusalém, cena lembrada no Domingo de Ra-

mos, que é o anterior à Páscoa. Na recepção de Jesus, lá estaria o povo a abanar 

folhagens. 
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Figura 71: Procissão na Semana Santa de Ouro Preto. 

Naquela fatídica semana em Jerusalém, Jesus se envolveria em múltiplos 

episódios, como a expulsão dos cambistas do Templo e a contestação do poder 

estabelecido em nome de Deus. Os fatos acabariam irritando o concelho de an-

ciãos judeus, que já estavam incomodados com as crescentes especulações de 

que Jesus seria o Messias profetizado nas velhas escrituras. Se assim o povo o 

considerasse, o poder em mãos da instituição religiosa estaria ameaçado. 

Foi neste lapso que entraria Judas Iscariotes. Ele, um dos seguidores de 

Cristo, era conhecido por sua avareza. Assediado pelos anciãos, foi tentado a 

delatar Jesus, combinando-o por 30 moedas. 

A Paixão propriamente dita e, com ela, a obra dos Passos do Aleijadinho 

em Congonhas, começa com a última ceia de Cristo, lembrada na Quinta-feira 

Santa. Nela, Jesus, após lavar os pés de seus discípulos, com eles repartira o 

pão e o vinho, no que seria conhecido como a primeira missa. Desde então, es-

ses alimentos ficariam associados, eucaristicamente, ao corpo e sangue de Cris-

to, tal qual um sacrifício no altar. Durante a refeição, Jesus teria anunciado que 

um dos seguidores então presente o trairia. 

Após a ceia, Cristo foi meditar no jardim, acompanhado por Pedro, Tiago 

Maior e João Evangelista. Enquanto os apóstolos dormiam, Jesus teria tido a vi-

são do anjo segurando um cálice de fel – que Cristo, simbolicamente, beberia. 
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Jesus teria sido surpreendido pela chegada de uma multidão que vinha 

prendê-lo por instabilidade religiosa e social. No jardim escuro, o beijo de Judas 

foi o código que identificaria Cristo para os guardas. Em reação, Pedro cortaria a 

orelha de um soldado, Malco – que Jesus, milagrosamente, teria curado. Mas 

Cristo foi finalmente levado. Seus discípulos, escondidos, eram caçados pela ma-

drugada. Judas acabaria suicidando-se. 

Jesus foi apresentado ao sumo sacerdote judeu, Caifás. Então começaria 

um jogo de torturas e acusações e, ao mesmo tempo, de cinismo, em que nin-

guém queria aparecer responsabilizado pela condenação de Cristo perante a opi-

nião pública. 

Assim, Jesus foi levado ao governador romano da província da Judeia, 

Pôncio Pilatos, que o mandaria a Herodes Antipas, alegando o caso estar sob sua 

competência. Herodes era do povo idumeu, que foi judaizado, dominou a região 

por longo tempo e compactuava com os imperialistas romanos – como antes o 

fora com os babilônicos. 

Entre humilhações, inclusive vestindo Jesus com um manto luxuoso para 

ironizar o suposto Rei dos Judeus, Herodes finalmente teria devolvido Cristo a 

Pilatos. Jesus ainda teria sido flagelado e recebido uma coroa de espinhos e cana 

como cetro real nas repetidas zombarias. 

Na discussão a respeito dos tumultos causados por Jesus, visto como rei 

por parte da população, Pilatos reuniu o conselho de anciãos e disse não conside-

rar Cristo culpado. Pilatos, “lavando as mãos”, o mostraria ao povo, dizendo: 

— Ecce homo (Eis o homem). 

De acordo com um costume, a multidão poderia escolher um prisioneiro a 

ser libertado. Mas não escolheram Jesus. Assim, Cristo ainda receberia uma irô-

nica placa com a frase “Jesus de Nazaré Rei dos Judeus” e seria encaminhado 

para sua execução. 

Percorrendo a que seria chamada Via Crucis ou Via Dolorosa com a pró-

pria cruz em que seria sacrificado, o caminho foi marcado por episódios de que-

das, escárnio e misericórdia. Entre estes, passou-se a cena do encontro com as 

mulheres em lágrimas, para as quais Jesus teria pedido que chorassem pelos 

seus filhos. 
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O caminho seguiu até o Monte Calvário, onde Cristo foi desnudado entre 

soldados a rifarem suas vestes e ladrões também a serem crucificados. Sob de-

sespero de Maria Madalena, Jesus foi pregado em sua cruz. 

Nessa parte da narrativa, termina a interpretação escultórica que lhe foi 

dada pelos Passos de Aleijadinho. Para completarmos a contextualização das 

esculturas, salientamos que a continuidade redentora é subentendida no Santuá-

rio de Congonhas. Quando Jesus teria morrido, às três horas da tarde na que se-

ria lembrada como Sexta-feira Santa, conta-se que as cortinas do Templo se vol-

veram e um tremor abriu túmulos. Aterrorizado, o centurião romano presente na 

crucificação, que seria conhecido como São Longuinho, como que acordou e re-

conheceu as injustiças que fizeram contra Cristo. Em Congonhas, o Centurião, 

com toucado como que a introduzir os Profetas, é convenientemente retratado 

(figura 13), conforme vimos no capítulo 2. 

13.3. Primórdios do cristianismo 

Continuemos na Judeia, a nos desvencilhar das narrativas bíblicas. Quanto 

ao contexto histórico no começo de nossa era, a tirania do Império Romano fez 

com que as guerras contra os judeus se intensificassem. No século I, morreram 

milhares de hebreus. Jerusalém e seu templo foram destruídos, restando apenas 

o Muro das Lamentações, até hoje considerado sagrado na cultura israelita. A 

onda destrutiva fez com que fossem raros os artigos do período na Judéia, dificul-

tando o achado de provas materiais da vida de Jesus. 

De qualquer forma, o cristianismo, considerado apenas mais uma seita ju-

daica a ser perseguida, atingiu cada vez mais seguidores. Ou o Império, já fraque-

jante, mudava, ou era sufocado pela periferia. Os tumultos continuaram até as 

perseguições religiosas arrefecerem e se ter um primeiro imperador romano a 

aceitar o cristianismo, Constantino. Ele ainda mudaria a capital para Bizâncio, a 

ser chamada de Constantinopla. 

Helena, mãe de Constantino, peregrinou no começo do século IV até a Pa-

lestina. A futura Santa Helena, segundo conta a tradição, teria encontrado a dita 

verdadeira cruz de Cristo, apesar de o anúncio do achado ter sido feito pouco de-

pois de sua morte. 
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Tal viagem pode ser considerada o começo da controversa busca por relí-

quias que confirmassem as histórias contadas pelos textos bíblicos. Citamos essa 

busca por relíquias porque ela também baseia o que seriam as igrejas de peregri-

nação, desaguando séculos depois em Congonhas. 

Em Jerusalém, Helena, com apoio do filho imperador, teria mandado cons-

truir a Igreja do Santo Sepulcro no lugar tido como túmulo de Cristo. O fato é que 

os arquitetos não se inspiraram nas estruturas religiosas dos antigos deuses, mas 

na basílica, um edifício civil que, entre os romanos, servia como local de encontro, 

comércio e administração. Vale ainda lembrar que Helena teria mando construir a 

Igreja do Santo Sepulcro em substituição a um templo de Afrodite, deusa do 

amor, instalado pelo antigo imperador Adriano no local. 

A ideia de basílica influenciaria o desenvolvimento da arquitetura cristã 

posterior. À basílica seriam somados, a partir do Renascimento, principalmente, 

novos elementos da Antiguidade, mesmo que pagãos na origem. Tais circunstân-

cias revelariam as ressignificações entre simbologias greco-romanas e judaico-

cristãs. 

Mas voltemos aos primórdios da Igreja do Santo Sepulcro. Ao delimitar um 

lugar, esta atitude também nos interessa porque estabelece o final de um cami-

nho pontuado de “passos sacros”. Essa caminhada se faz coincidir com a ressig-

nificação da via chamada Dolorosa, rua na cidade velha de Jerusalém, da Porta 

do Leão até os arredores da Igreja do Santo Sepulcro. De acordo com a tradição 

cristã, foi por aquele caminho que Jesus carregou a cruz – por mais que, no co-

meço de nossa era, o traçado fosse variado e abaixo do nível atual. Ainda assim, 

a via ganhou a maioria das tradicionais estações que compõem a narrativa do 

percurso sagrado, sendo as últimas localizadas no interior da Igreja do Santo Se-

pulcro. 

A partir de procissões que começaram a ser organizadas pela Via Doloro-

sa, aos poucos replicadas em todo o mundo cristão, o percurso foi sendo reafir-

mado, estabelecendo sua iconografia. 

Além da ideia de peregrinação, outro elemento que liga a Igreja do Santo 

Sepulcro ao Santuário do Bom Jesus de Congonhas é o fato de que, no templo 

mineiro, a imagem mais cultuada pela devoção popular é a do Senhor Jacente 
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(figura 52), localizada no esquife do altar-mor e considerada milagrosa. Recria-se, 

assim, o Santo Sepulcro em terras tropicais tão distantes no espaço e no tempo. 

13.4. Peregrinações e Cruzadas 

Após a peregrinação de Helena à Palestina, no começo do século IV, o as-

sentimento ao cristianismo no Império Romano espraiou-se ainda mais. Até que, 

em 380, sob Teodósio I, o cristianismo se tornou a religião de Estado do Império. 

Foi nesse contexto que surgiu Egéria. Além de ser uma das primeiras oci-

dentais a adentrarem nos caminhos abertos por Helena, Egéria é simbólica para 

nosso estudo por supostamente ser da Galécia, região no noroeste ibérico, da 

romana Bracara Augusta, que viria a ser a atual cidade de Braga. 

Mulher independente e audaz dos começos do cristianismo, Egéria escre-

veu um relato sobre a viagem que fez ao Oriente Médio no final do século IV353. 

Ela foi a Constantinopla e, daí, a Jerusalém. De lá, foi ao Egito e Mesopotâmia, 

perfazendo grande parte dos lugares narrados na Bíblia. Assim, uma das primei-

ras peregrinas ocidentais à Terra Santa seria da região que viria a englobar o nor-

te português. Sua experiência estimularia a imaginação e mais peregrinos. 

Mas o caminho não continuaria tão aberto. O profeta de uma nova fé agita-

ria a região. Após a morte de Maomé, em 632, muçulmanos reconquistariam terri-

tórios perdidos para Constantinopla. A expansão foi gloriosa e continuou pela Ín-

dia, sul itálico e a própria Península Ibérica. Até Constantinopla começar a pedir 

reforços do Ocidente para conter a onda muçulmana em sua área. 

Entre os séculos XI e XIII, movimentos militares partiram da Europa para a 

Terra Santa com o intuito de reconquistá-la sob controle cristão. Para muitos 

aventureiros, adentrar nas Cruzadas acabava sendo uma forma de viajar em pe-

regrinação para pagar promessas ou alcançar graças, além de riquezas materiais. 

Toda violência era considerada guerra santa que também rendia novas terras e 

saques aos conquistadores. 

Assim, expulsando muçulmanos de seu próprio território ibérico ao mesmo 

tempo que entrando na rota para investidas no Oriente, Portugal despontou no 
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meio de sentimentos trazidos por cruzados e peregrinos. Afinal, o Reino portu-

guês foi fundado nesta época, em 1139. 

Voltando às peregrinações, elas não cessariam. Era um intervalo entre 

Cruzadas, em que Jerusalém estava em mãos cristãs, por volta de começos do 

século XII: Teotônio, também originário do norte luso, antes de participar da fun-

dação e priorado do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, “foi duas vezes em pe-

regrinação à Terra Santa”354. Seria, como Egéria, mais um ibérico peregrino. De-

pois, em seus relatos, Teotônio estimularia a fantasia de seus discípulos no mos-

teiro que dirigiu. Ele foi o primeiro português canonizado, então podemos imaginar 

os seguidores que teria. 

Além do mais, a expansão do culto à Santa Cruz no norte de Portugal teve 

influência direta do mosteiro de Teotônio355, expansão que encontraria um forte 

núcleo no Bom Jesus do Monte. 

Mas, retornando às Cruzadas, vitórias se tornaram frágeis e, em 1187, Je-

rusalém foi perdida para os muçulmanos. Constantinopla seria conquistada em 

1453, tornando-se muito difíceis as peregrinações cristãs à Terra Santa. Restaria 

ao Ocidente voltar-se para si próprio nos sacros montes que recriariam a Jerusa-

lém perdida e, logo, na expansão atlântica, em que a cruz também seria levada. 

Assim, o mesmo bloqueio, que impedia os peregrinos, também dificultava as rotas 

comerciais pelo Oriente. Entretanto, beneficiava as vias aquáticas de Portugal, o 

que os traria até as praias e montanhas americanas. 

13.5. Relíquias 

Depois da descoberta da dita verdadeira cruz de Cristo, pequenos frag-

mentos de madeira supostamente dela retirados foram distribuídos ao longo da 

Idade Média como relíquias para disseminar o cristianismo. Curiosamente, aque-

les fragmentos acabavam, em seus destinos, replicando lugares de peregrinação 

– tal como havia sido a própria jornada de Santa Helena à Terra Santa, quando, 

como se conta, a cruz foi encontrada. Não demoraria para críticos satirizarem so-
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bre os edifícios que poderiam ser erguidos com a madeira que se alegava da Ve-

ra Cruz, desacreditando no poder das relíquias. 

 

Figura 72: Santo Agostinho, fim do século XVIII/começo do XIX, 
madeira policromada, c. 85 cm de altura, Santuário do Bom Je-

sus de Congonhas. 

O Bom Jesus de Congonhas não chegou a ter um fragmento da suposta 

Cruz de Cristo, como o que se presume ser apontado em Bom Jesus do Monte, 

chamado de Santo Lenho356. Entretanto, o Santuário mineiro tem quatro bustos-

relicários dos Santos Doutores Ambrósio, Agostinho (figura 72), Jerônimo e Gre-

gório. Foram feitos mais quatro menores e dois deles, Santo Hilário e Athanásio, 

foram transferidos ao Museu Arquidiocesano de Mariana. Todos estes bustos-

relicários são atribuídos a Aleijadinho. 

Tais bustos apresentam orifício envidraçado no peito para exposição de re-

líquias357, que assim são ou foram apresentadas aos peregrinos do Santuário mi-

neiro. Dessa forma, Congonhas se inseriria no contexto em que o culto medieval 

às relíquias foi retomado. Era uma estratégia contrarreformista para reestimular 

ou recriar peregrinações na afirmação da fé católica. 

Interessante notar que, semelhante a Minas, as relíquias de Bom Jesus do 

Monte também eram apresentadas, desde pelo menos o século XVIII, em bustos-

relicários – como indica a legenda do desenho descritivo do santuário bracarense, 

                                            
356

 Cf. AMARANTE, Carlos in OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Op. cit., 2011, p. 160. 
357

 ELIAS, Lucienne Maria de Almeida. Metodologia de leitura e análise dimensional aplicada no 
estudo das faces de 15 esculturas de Antônio Francisco Lisboa, Mestre Aleijadinho. Belo Hori-
zonte: 2015, p. 109. 



Entre cúpulas e toucados 173 

Julio Meiron 

feito por Carlos Amarante em 1789: “muitas e preciosas relíquias engastadas em 

meyos corpos”358. 

Entretanto, o poder de atração de peregrinos em Congonhas até hoje se dá 

muito mais pelos depoimentos milagrosos que pelas relíquias em si. Assim, o 

próprio Santuário pode ser entendido como ex-voto grandioso e divulgador da 

cura de Feliciano Mendes. Ao Santuário, juntam-se os muitos pequenos ex-votos 

que nele vão se acumulando. Este processo da ação macro se replicar nos muitos 

atos micros, de certa forma, repete Helena, séculos atrás: ela que teria realizado 

a grande jornada, depois emulada nas “miniaturizadas peregrinações de substitui-

ção”. 

A Basílica de São Pedro, no Vaticano, pode ser considerada o maior tem-

plo de relíquias da Paixão de Cristo. Nos quatro pilares de sua cúpula, Bernini 

orientou a colocação de monumentais esculturas. Sobre a de Santa Helena, esta-

ria parte da Vera Cruz. Sobre a de São Longuinho, a lança que teria trespassado 

Cristo. Sobre a de Santa Verônica, o tecido com o rosto impresso de Jesus. E, 

sobre a do apóstolo Santo André, parte de seus restos mortais, recentemente do-

ados aos ortodoxos. 

Outro exemplo de coleção de relíquias, mas que estavam em mãos monár-

quicas, é a da Residenz de Munique. Até o século XVIII, entre tantos tesouros, os 

considerados mais valiosos do palácio seriam, justamente, suas relíquias, entre 

as quais se incluía o considerado crânio de João Batista, hoje musealizado (figura 

73). 
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Independentemente de charlatanices, há algo de pureza no sentimento em 

relação às relíquias, como a que se cultua em Loreto: para a pequena comuna 

italiana, acredita-se, desde a Idade Média, que os anjos transportaram a casa de 

Maria. Também encontrada por Santa Helena no século IV, a casa teria voado no 

século XIII para não ser destruída pelos conquistadores muçulmanos. 

Mas retornemos a Congonhas para concluir. Juntando relíquias, indulgên-

cias, romarias e peregrinos, além da quebra do templo cíclico com a aventura do 

passeio e a festa do Jubileu, tais conceitos, gestados ao longo de séculos ao re-

dor da Europa, atravessariam o oceano e as montanhas e chegariam às Minas 

coloniais para se recomporem no Santuário do Bom Jesus. 

Figura 73: Relíquia de João Batista, Residenz de 

Munique. 
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14. Palavra e Imagem 

Uma das fontes da ideia que se faz de profeta, no imaginário ocidental, 

vem do teatro. Foi devido ao drama litúrgico que os profetas se revelariam, icono-

graficamente, na Idade Média359. Dessa forma, o teatro colaboraria na fixação da 

imagem dos profetas, retratados com a eloquência de quem advoga. 

Tais profetas retóricos refletiriam a crença medieval no poder da palavra, 

crença que poderia ter raízes até mesmo mais profundas, como anteriormente 

referido. Não seria a palavra, a converter pagãos, no cristianismo primitivo, mais 

usada que a imagem, ainda? 

Outro elemento que, desde cedo, entraria na representação iconográfica, 

tanto de profetas como de apóstolos, seria a barba: 

Desde a Antiguidade, davam-se à barba e ao cabelo um significa-

do misterioso. Entre os hebreus, a abundância do sistema piloso 

era um sinal de força a tal ponto que eles só partiam para o com-

bate de cabelos compridos – Sansão perdeu a força quando per-

deu a cabeleira360. 

A barba era usada pelos assírios, onde era um atributo de potência. Entre 

os gregos, achava-se que a barba era um sinal de sabedoria para os mais ve-

lhos361. 

Adicionalmente, na representação de certos profetas, além da barba e da 

própria eloquência que os torna presentes, há a expressão de transe que os torna 

distantes. Na arte cristã, foi na imagem dos evangelistas que primeiro se manifes-

tou o transe. Os evangelistas seriam retratados como escribas a grafarem o que 

lhes ditava o Espírito Santo362. 

Aglutinando ideias fantasiosas cultivadas, a Alemanha dramática “e a Itália 

apaixonada da época de Dante produzirão as primeiras representações verdadei-

ramente proféticas”363. Assim, naquele imaginário teatral e ainda com característi-

cas medievais, a figura de apóstolos e profetas começou a convergir, até para 
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justificar a concordância de Antigo e Novo Testamentos. O cristianismo, ramo do 

judaísmo, que não o reconhece como sua sucessão, deveria mostrar que era a 

legítima continuidade das antigas profecias e do povo escolhido, como já mencio-

nado. Então, em exemplo medieval germânico: 

Ao redor do coro da catedral de Bamberg, esculpido cerca de 

1230, essa noção da concordância dos dois Testamentos sai do 

plano ideológico para entrar no drama. De um lado estão os após-

tolos, de outro, os profetas. Grupados de dois a dois, apóstolos e 

profetas argumentam entre si e os profetas com particular vee-

mência; enquanto os tipos fisionômicos dos apóstolos são meras 

variantes do mesmo modelo, pela primeira vez o imagineiro de 

Bamberg representou a natureza excepcional dos profetas acen-

tuando-lhes a individualidade. Os corpos em ação, os rostos ten-

sos, revelam personagens fora de si mesmos, enlevados numa 

espécie de delírio sagrado364. 

Já um exemplo itálico da Idade Média, de 1260, seria o do púlpito do ba-

tistério de Pisa (figura 74), onde Nicola Pisano “esculpe, nas cantoneiras das ar-

cadas, profetas e evangelistas”365. A obra revela, na construída convivência, a 

mesma harmonização pretendida pelo coro de Bamberg. 

 

Figura 74: Pormenor do púlpito do Batistério de Pisa, Nicola Pisano, 1260. 
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Na Renascença, enquanto o norte europeu, tardiamente gótico, reforçava 

essa iconografia de base teatral, “na Itália, Donatello, caçoando de todo esse ves-

tuário e acessórios, dava a seus profetas uma atitude de oradores romanos”366. 

Somando-se à referida convivência de sibilas e profetas nos afrescos do 

Vaticano e trazendo um segundo exemplo, agora fúnebre, de Michelangelo, Bazin 

escreve que, no “decorrer do século XVI, o teto da Capela Sistina e o Moisés do 

túmulo de Júlio II dirigiram tanto a iconografia dos apóstolos como a dos profe-

tas”367. 

A passagem da Renascença para o maneirismo, nas artes, revolveria o 

fundo medieval que, apenas pontuado por valores greco-romanos, ainda domina-

va o pensamento europeu popular, pelo menos 

até as Luzes. Dessa forma, “o maneirismo, pro-

duzido pelo choque do Renascimento brusca-

mente introduzido num meio gótico, empresta 

seu tormento, suas contorções e seus ríctus aos 

personagens do Antigo Testamento”368. 

Então, haveria toda uma dramaticidade 

que continuava a fazer parte da imagem proféti-

ca, até o barroco. Reflexos da velha crença me-

dieval no poder da palavra desaguavam nos 

profetas dos setecentos, quando já se destaca-

va, pelo menos desde a Renascença, a força da 

imagem. Entretanto, faltava uma obra que pu-

desse efetuar uma síntese entre elementos tão 

revolvidos e díspares do imaginário ocidental. 

Assim, os modelos supostamente dispo-

níveis ao Aleijadinho pela arte de seu tempo “só 

lhe puderam propor esses profetas descaracte-

rizados, em nada diferentes dos apóstolos, 

igualmente sem características pessoais. Essa 
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Figura 75: Abdias, século XVIII, Igreja 
de São Francisco da Penitência, Rio 
de Janeiro. 
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iconografia impessoal atingira o Brasil”369. 

Podemos ver tais figuras, por exemplo, em telas pintadas no século XVIII 

(possivelmente usadas, inclusive, em procissões), pertencentes ao acervo da 

Igreja de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro (figura 75). Nessas te-

las, “pela gesticulação, o artista tenta exprimir a inspiração, mas, apesar dos seus 

esforços, esses gestos são vazios e os panejamentos sem vida”370. 

Nada poderia prever “esse expressionismo sublime que uma última vez, no 

adro de Congonhas do Campo, iria animar esses profetas com um sopro vindo da 

Idade Média”371. 

Então, penetrando em camadas de imaginário, desde a retórica medieval à 

redescoberta iconográfica, uma síntese se efetivou em Aleijadinho. Ela é refletida, 

por exemplo, na relação complementar entre os luxuosos vestuários dos Profetas 

e seus desenrolados pergaminhos de escrituras. 

14.1. Fim de mundos 

Excetuando Isaías e Amós, os toucados dos Profetas de Congonhas são 

similares. Enquanto Isaías usa capuz e Amós, simples gorro, os demais persona-

gens esculpidos por Aleijadinho e sua oficina usam uma espécie de turbante, com 

certas características de mitra, vezes encimada por um tipo de botão. 

“É preciso voltar ao século XV para encontrar esse toucado em mitra, que 

era, então, o dos orientais”372, ou, melhor, dos orientais mais conhecidos pelos 

europeus, os de Constantinopla, parte leste do Império Romano que sobreviveu. 

Assim, devemos rememorar um desembarque em Veneza, em 1438. 

O exótico toucado se introduziu na Itália quando da visita do imperador bi-

zantino “João VII [sic] Paleólogo373, que viera de Constantinopla, seguido de toda 

uma corte de dignitários leigos ou eclesiásticos, filósofos e mestres”374. 

Assim, aquele luxuoso cortejo seria composto de integrantes que podemos 

considerar como dos últimos representantes da cultura clássica viva. Seu desfile 
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na Itália teria causado grande impacto na imaginação dos ocidentais, ainda eiva-

da de laços com a Idade Média. Separados desde o Grande Cisma no século XI, 

a viagem de João VIII “era motivada pelo desejo de conseguir a reconciliação das 

duas igrejas e de obter os socorros necessários para resistir aos turcos, que esta-

vam às portas de Constantinopla”375. Por isso, a viagem objetivava pedir ajuda 

militar ao Ocidente – similar ao que já havia acontecido nas Cruzadas, como vi-

mos no capítulo anterior. 

A corte, depois de passar por Ferrara, foi a Florença, onde o concílio pros-

seguiu de 1439 até 1442. É preciso imaginação para reconstituir a entrada da cor-

te oriental, herdeira de tanta cultura clássica, em Florença – cidade que seria ba-

luarte do Renascimento justamente pelo reencontro com as fontes da Antiguida-

de. Claro que o processo foi muito mais complexo e bebedor de múltiplas fontes, 

mas é fascinante imaginarmos esses dias de 1439 no mundo florentino. 

Sobre o concílio em si, o encontro não teve continuidade política e João 

Paleólogo não pôde evitar o que temia. Constantinopla foi tomada pelo Islã em 

1453 e seria rebatizada como Istambul. 

Para o Ocidente, logo o horizonte focal seria outro, não mais apenas medi-

terrâneo. Tudo se reconfiguraria. Inclusive, o fechamento de rotas orientais pelo 

conflito com o Islã – o mesmo que dificultaria idas a Jerusalém e estimularia pere-

grinações a sacros montes, como dito – motivou também a busca de caminhos 

comerciais alternativos. Nessas buscas, em 1492, um novo mundo passaria a ser 

conhecido pelos europeus e começaria a conquista das Américas e suas rique-

zas. Entre elas, o ouro das Minas Gerais seria uma das maiores. Para as novas 

terras, verteriam tradições, mesmo visuais, que se refletiriam, entre outros, nos 

Profetas de Aleijadinho, como veremos, paulatinamente. 

Voltemos à Florença de 1439. Apesar da falta de frutificação política da vi-

sita de João Paleólogo, 

(...) as consequências intelectuais dessa viagem foram importan-

tes para a Itália: os letrados que cercavam João VII [sic] assegura-

ram aos florentinos seu gosto pela cultura grega antiga e pelo pla-
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tonismo – vários permaneceram no lugar, outros refugiaram-se na 

Itália, depois da tomada de Constantinopla”376. 

Desta forma, o desfile oriental marcaria 

os artistas. Entre os vestígios registrados, um 

deles nos interessa especialmente. O pintor 

Pisanello cunhou, em Ferrara, uma medalha 

com o perfil de João Paleólogo (figura 76). Em 

tal medalha, um dos elementos retratados que 

mais chama a atenção é a forma da extrava-

gante mitra encimada por um botão e usada 

pelo imperador bizantino. 

Esse tipo de acessório e suas variações 

se tornariam, desde então, um atributo para os 

personagens do Oriente próximo na imagem que o Ocidente fazia deles. A ima-

gem se assentaria mesmo aos turcos conquistadores de Constantinopla e, portan-

to, presentes na Europa desde fins do século XV, entrando no imaginário como 

tomadores da Roma Oriental (Figuras 77 e 78). 
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Figura 77: Búlgaros, porcelana, 
modelos de Johann Friedrich 
Eberlein e Peter Reinicke,   
Meissen, c. 1748, SKD. 

Figura 78: Turco, porcelana, mo-
delo de Johann Joachim Kaendler, 
Meissen, c. 1740, SKD. 

Figura 76: Medalha de João VIII Pa-
leólogo, Pisanello, 1438-1439, 
Münzkabinett de Dresden. 
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Exemplificando o poder do que nos é exótico a influenciar nossa recepção 

e imaginação, Umberto Eco escreve sobre a linguagem: 

Que diferença separava a frase “Aquele homem vem de Baçorá” 

dita a um habitante do Iraque da mesma frase dita ao nosso ima-

ginário ouvinte europeu? Formalmente, nenhuma. A diferente refe-

rencialidade da expressão não reside, portanto, na expressão em 

si, mas no receptor377. 

Sendo Baçorá uma das maiores cidades do Iraque, a recepção fantasiosa 

de um suposto ocidental não seria absoluta, mas potencialmente construtora de 

imagens mentais. 

Quanto ao toucado, não tardaria para novas formas fantasiosas se soma-

rem ao objeto em si, criando imagens cada vez mais pitorescas e extravagantes 

para o que era mítico e mágico. Assim, esse “estranho toucado qualifica tudo 

aquilo que é distante no tempo e no espaço, aquilo que tem um caráter fabulo-

so”378. 

Podemos ver reflexos deste “exotismo” no pormenor selecionado do óleo 

sobre tela de Rembrandt, O casamento de Sansão, de 1638 (figura 79). Tal pintu-

ra, adquirida pela corte barroca de Augusto II O Forte e pertencente à coleção da 

Gemäldegalerie Alte Meister, de Dresden, apresenta, no personagem à esquerda, 

toucado atribuído aos do Oriente Próximo. 
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Figura 79: O casamento de Sansão, Rembrandt, 1638, Gemäldegalerie Alte Meister de Dresden. 

Voltando à medalha de Pisanello, qual foi nossa surpresa, também a des-

cobrimos nas coleções de Dresden, no Münzkabinett. Coleção numismática esta 

que nos informa, inclusive, que, com esta obra retratando João Paleólogo, se ins-

taurou a produção de medalhas como novo gênero artístico, com especificidades 

entre o campo bidimensional e o relevo. Assim, a medalha de Pisanello é conside-

rada a primeira de uma arte que seria muito desenvolvida na França de Luís XIV, 

de onde viria o medalhista Antoine Mengin, professor de cunhagem de João Go-

mes Batista na Casa da Moeda de Lisboa. Esse Gomes Batista que migraria para 

Minas, contratado como abridor de cunhos da Casa de Fundição, em Vila Rica, 

onde supõe-se que foi professor de desenho de Aleijadinho, como vimos no capí-

tulo 7. 

Voltando à mitra de João Paleólogo, Bazin se pergunta: por qual “interme-

diário esse toucado, esquecido por três séculos, pôde chegar até o nosso pobre 

mestiço, isolado nas montanhas de um continente longínquo?” A resposta quiçá 

seja porque talvez não se fosse tão pobre e isolado assim. E o próprio Bazin 

completa: “Só poderia ter sido através de gravuras”379. 
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O francês apresenta como hipótese uma série de gravuras florentinas (figu-

ras 80 e 81), anônimas, talvez inspiradas em teatro sacro. Impressas por volta de 

1470, representam as sibilas e os profetas. Alguns dos personagens usam touca-

dos similares ao de João Paleólogo ou de sua corte em 1439. Apesar de Bazin 

não o dizer, tais gravuras, talvez, valham mais a título de exemplo das referências 

que poderiam circular no século XVIII do que, de fato, teriam sido as gravuras vis-

tas por Aleijadinho. 

Mas Bazin insiste. Afirma que “o golfinho de Jonas das gravuras florentinas 

é semelhante ao do Aleijadinho”380. Realmente, é. Entretanto, somos mais céticos 

e essa forma de golfinho, apesar da interpretação primorosa de Antônio Francisco 

Lisboa, era recorrente, por exemplo, em fontes d’água do século XVIII. 

Ainda nos concentrando no que poderia sugerir as gravuras florentinas de 

cerca de 1470, regressaremos no tempo para buscar raízes iconográficas para os 
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Figura 80: Jonas. Figura 81: Daniel. Exemplares das gravuras 
florentinas de c. 1470 citadas por Germain 

Bazin. 
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Profetas de Aleijadinho ainda mais profundas do que os toucados do cortejo de 

João Paleólogo. 

Referindo-se a Claus Sluter (c. 1340, Haarlem, Países Baixos – 1405/1406, 

Dijon), Bazin escreve que “um artista de gênio iria dar à iconografia profética o 

estilo que alimentaria a arte gótica durante um século. No Calvário, dito Poço de 

Moisés, na Chartreuse de Champmol, perto de Dijon, oito personagens do Antigo 

Testamento, entre os quais Moisés, estão encostados no pedestal que sustenta a 

cruz”381. As figuras, na obra do Mosteiro Cartuxo da localidade francesa (figura 

82), representam, com exceção de Davi, velhos um tanto desafiadores. Há, por 

exemplo, Isaías, como em Congonhas. 

 

Figura 82: Poço de Moisés, Claus Sluter, c. 1395-
1406, criado para o Mosteiro Cartuxo de 
Champmol, França. 

Ainda quanto às figuras do Poço de Moisés, Bazin acrescentaria: 

Para acentuar o exotismo desses personagens que vêm das pro-

fundezas do espaço e do tempo, Claus Sluter reveste-os de rou-
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pas extraordinárias, pesados panejamentos com profundas pre-

gas, carregados de bordados, toucados extravagantes, cintos e 

bolsos cheios de ornamentos, tudo retirado do vocabulário dos 

mistérios e que impressionava a imaginação popular382. 

Mistérios eram como se chamavam as apresentações teatrais religiosas da 

Idade Média, na igreja ou na praça próxima, vezes depois da missa. Assim, as 

gravuras florentinas de cerca de 1470 seriam uma confluência de raízes iconográ-

ficas que refletiriam, de um lado, algo dos toucados bizantinos da corte de João 

Paleólogo. De outro, em raízes mais profundas, influências do norte europeu tar-

diamente gótico, além de marcado por um imaginário de encenações litúrgicas. 

Dessa forma, tais raízes nórdicas também se revelariam no universo de persona-

gens do Velho Testamento esculpidos goticamente e teatralmente por Claus Slu-

ter. 

Ainda, esse universo de personagens seria similar ao que vemos captado 

nas gravuras do Mestre E. S. (figura 83), gravador germânico, de época próxima a 

Sluter, que apenas nos deixou as suas iniciais – e que se presume ter sido tam-

bém ourives. 
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Figura 83: São Marcos, Mestre E. S., c.1450-1467, 
British Museum. 
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Assim, como escreve o pesquisador Lourival Gomes Machado, 

Esse “goticismo” do Aleijadinho, registrado pelos historiadores e 

críticos, muito naturalmente é levado à conta dos modelos (…). 

Num complexo artístico dominado pelo barroco e pelo rococó, jus-

tifica-se perfeitamente supor que tal desvio medievalesco se deva 

a estampas reproduzindo obras góticas383. 

Com isso, raízes nórdicas, ainda mais que os toucados da corte de João 

Paleólogo, teriam influenciado a configuração geral das gravuras florentinas de 

cerca de 1470. Justo Florença, no caminho italiano para o norte europeu. 

Essa confluência norte-sul nas citadas gravuras itálicas, sintetizando a pró-

pria complementariedade europeia, fazia parte de um universo maior de referên-

cias iconográficas que continuavam circulando no século XVIII. Inclusive nas Mi-

nas que, anexadas à economia do Ocidente, dele participava. Assim, vindos em 

subterrâneos, não é improvável que traços dessa ancestralidade profunda emer-

jam nos Profetas de Aleijadinho, que são dramáticos e um tanto exóticos. Inclusi-

ve, tal dramaticidade notada poderia estar nas raízes do adjetivo “expressionista” 

que Mário de Andrade usa ao se referir às obras do Aleijadinho em Congonhas e 

que, de início, pareceria anacrônico384. 

Se Aleijadinho não teve contato com as exatamente mesmas gravuras 

apontadas por Bazin, o que julgamos procedente, o mestre mineiro poderia ter 

tido contato com similares. Pelas proibições da imprensa no Brasil, os imprescin-

díveis missais e bíblias, vezes ilustradas, além de gravuras avulsas chamadas 

popularmente de “santinhos”, vinham importados da Europa. Não necessariamen-

te só de Portugal. Dado o internacionalismo do mundo católico permitido pelo la-

tim, produções de Flandres ou Augsburgo, no sul da Alemanha, por exemplo, 

também entravam em circulação. 

Além do mais, gravuras copiando outras gravuras, mesmo grosseiras, eram 

um procedimento relativamente comum na época, anterior à originalidade român-

tica e aos direitos autorais. Então, obras que remetiam à considerada alta cultura 

tornavam-se, de certa forma, acessíveis, mesmo que à distância de milhares de 

quilômetros. Por sua vez, a gravura original ainda poderia estar retratando uma 
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pintura, escultura, edifício. Assim, mesmo em terceira versão, as referências cir-

culavam. 

A importância das referências trazidas pelas gravuras no trabalho dos artí-

fices mineiros do século XVIII fica evidente no testamento, encontrado no arquivo 

da Cúria de Mariana, de João Nepomuceno Correia e Castro, pintor das telas late-

rais e do forro da nave do Santuário do Bom Jesus de Congonhas, que faleceu 

em 1795. Em determinado trecho deste testamento, declara-se que “Todas as 

Estampas que tenho, riscos e debuxos os deixo a Franº. e Bernardino de Senna 

meos Aprendizes”385. Não apenas as gravuras são tratadas como um bem de va-

lor a ponto de constar no testamento como também se garante sua transmissão 

entre mestre e aprendizes, então a ponto de tornarem-se novos mestres. 

Como observado por Lourival Gomes Machado sobre o Brasil colonial, “as 

gravuras haveriam de constituir os únicos elementos de informação e, por igual, 

os únicos modelos disponíveis, que não se usavam modelos naturais”386. 

Apesar de tudo, as fontes inspiradoras de Aleijadinho ainda não estão cla-

ramente identificadas e, talvez, nunca sejam. Isso tanto pela fragilidade do papel, 

em região tão úmida como Ouro Preto, quanto pela possibilidade de o mestre mi-

neiro ter realizado complexa síntese de referências. 

Se gravuras florentinas indicadas por Bazin ou similares, o fato é que Alei-

jadinho, munido de herança cultural, recriou-a em Congonhas, contribuindo para o 

veio da arte ocidental. Assim, teatral, gótico, bizantino, renascentista, barroco, 

rococó, Aleijadinho é um laboratório formal que só poderia surgir dos séculos que 

desaguaram nos subterrâneos da América Latina. Aqui, uma arqueologia das 

formas tenderia a sacudi-las da inércia, ocasionando reaparecimentos e fusões 

insuspeitas. Em Aleijadinho, na periferia do Ocidente, haveria um último canto 

daquelas formas que, após ele, caminhariam para o desaparecimento na arte 

burguesa que passamos a viver. 
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14.2. De Flandres a Congonhas 

Seguindo as raízes iconográficas para os Profetas de Congonhas traçadas 

por Bazin e que indicariam traços do imaginário norte-europeu em relação aos 

personagens bíblicos e orientais, chegamos aos estudos do pesquisador ameri-

cano Robert Smith. 

Sobre o contexto do mestre mineiro e seus Profetas congonhenses, Smith 

escreve que Aleijadinho “soube livrar-se, como em ocasiões anteriores, do manei-

rismo de sua época e transportar-se, juntamente com sua arte, a um mundo fora 

do tempo”387. 

Retrocedendo em outro exemplo, nos púlpitos de pedra da igreja francisca-

na de Vila Rica (figura 34), Smith afirma que “os drapeados assumem as dobras 

angulosas e marcadas, sugerindo convenções do final do gótico germânico que 

apareceriam novamente em Congonhas do Campo”388. 

Em relação à genealogia do universo visual que desaguaria em Aleijadinho, 

o americano escreve que: 

[as] figuras de roupagens exóticas tinham vindo para Portugal da 

Europa do Norte, especialmente dos Países-Baixos, na época de 

D. Manuel I (1495-1521), quando a nação, rica em virtude do co-

mércio marítimo com as Índias Orientais, se tornou a Meca dos ar-

tistas ambiciosos de vários pontos da Europa, mais especialmente 

pintores e entalhadores das Flandres, que fizeram os custosos re-

tábulos, cadeirais de coro e púlpitos no estilo do gótico final das 

novas igrejas manuelinas e das catedrais renovadas389. 

As afirmações ecoam nos estudos de Wolfgang Pfeiffer. O pesquisador 

alemão radicado no Brasil afirma que: 

As tradições do fim da Idade Média, da Renascença e do manei-

rismo tiveram um florescimento nas artes plásticas do mundo his-

pânico e lusitano. Havia, nesse tempo, ligações com a Itália e os 

países nórdicos a respeito da difusão das gravuras a serem re-

produzidas: o fluxo de artistas-mestre foi grande na Europa do 

tempo das descobertas390. 
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Como exemplos das estátuas flamengas em Portugal, Smith cita as figuras 

com mantos e barretes dos profetas e reis do Antigo Testamento nas paredes da 

Igreja da Ordem Militar de Cristo em Tomar (figura 84): 

Em todas estas figuras patriarcais os trajes e especialmente os 

chapéus são tirados diretamente de pinturas flamengas do final do 

século XV e primeiros anos do XVI, tendo também penetrado até 

certo ponto na arte italiana, como nas gravuras florentinas de pro-

fetas de cerca de 1470, que poderiam ter influenciado o Aleijadi-

nho391. 

A referência se coaduna com o que Germain Bazin escreve sobre tais gra-

vuras florentinas, que refletiriam certa influência nórdica, além de oriental, como já 

referido. Quanto à longa extensão espaço-

temporal da tipologia profética, Smith afirma 

que o “conceito das figuras barbudas do Velho 

Testamento, suntuosamente vestidas, muito 

comum por toda Europa nas últimas fases do 

estilo gótico, continuou vivendo na arte portu-

guesa até a época do Aleijadinho”392. O mestre 

mineiro, inclusive, como em um último sopro, 

injetaria juventude nestas figuras. Apenas seu 

Isaías e Naum, do adro de Congonhas, são 

velhos barbudos, sendo os demais ainda jo-

vens, se não imberbes, como Baruc. 

Smith cita que, na arte portuguesa, os ti-

pos pitorescos do Velho Testamento aparecem 

nas bastante lusitanas Árvores de Jessé (figura 

70), grupos escultóricos que traçam genealogi-

as bíblicas, como vimos no capítulo 13. Tais obras ajudaram a projetar “a imagem 

do patriarca ricamente vestido, barbudo e de turbante, nos séculos XVII e XVIII, 

pois o conceito medieval persistiu, assim como muitos outros em Portugal, atra-

vés dos períodos barroco e rococó”393. 
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Figura 84: Profeta Sofonias, de Olivier 
de Gand, fim do século XV/começo do 
XVI, Igreja da Ordem Militar de Cristo, 
Tomar, Portugal. 
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Quantos aos meios de propagar-se tão persistente imaginário, Smith lem-

bra-nos que: 

O principal agente de sua sobrevivência foram os azulejos decora-

tivos, sempre ligados aos gostos e tradições do povo, que manti-

veram, através dos setecentos, o que poderíamos chamar de 

“mística patriarcal”, em que os participantes continuavam a usar, 

virtualmente sem alterações, os antigos trajes do século XV em 

Flandres394. 

Os azulejos portugueses, exportáveis, foram vias pelas quais referências 

iconográficas do Reino cruzaram os oceanos, ao menos para as cidades costeiras 

do Brasil. A subida das montanhas com azulejos em lombo de burro poderia re-

presentar maior risco de quebra do que o mar. Tal fato é demonstrado pela fraca 

presença dos azulejos nas Minas coloniais, o que não se verifica em cidades co-

mo Salvador ou Rio de Janeiro. 
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Figura 85: Painel de azulejos lisboetas, do século 
XVIII, na Igreja da Saúde, Rio de Janeiro. 

Figura 86: Imagens da Capela da 
Unção, 1766, Santuário do Bom Je-

sus do Monte, Braga, Portugal. 
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Aliás, é um exemplo do Rio que Smith traz para ilustrar a presença dos tra-

jes “exóticos” na representação de personagens em azulejaria. Na Igreja da Saú-

de, no distrito carioca da Gamboa, há um revestimento de azulejos lisboetas, do 

fim do século XVIII, com cenas bíblicas. Nelas, aparecem figuras usando turban-

tes e longos casacos (figura 85). 

Outro exemplo trazido por Smith é proveniente do Santuário do Bom Jesus 

do Monte, em Braga, cujos arquivos foram por ele estudados. Na capela chamada 

da Unção, entre suas imagens de madeira policromada projetadas pelo Padre 

Silvestre de Campos e executadas em 1766 por Matias de Lis de Miranda, tam-

bém há figuras com turbante (figura 86) – provavelmente representando José de 

Arimateia e Nicodemos. 

Estas figuras de madeira não estão detalhadamente relatadas na citada 

Descripção do Sanctuario do Bom Jesus do Monte da cidade de Braga, de Mano-

el Antonio Vieira, de 1793 – nem em seu suposto manuscrito que encontramos no 

Arquivo da Universidade do Minho, apresentado no capítulo 20. Tais figuras tam-

bém não estão pormenorizadas na legenda do desenho de Carlos Amarante, ex-

pondo o Santuário do Bom Jesus do Monte, no final do século XVIII395. Entretanto, 

Smith escreve que se pode dizer que “os profetas brasileiros apresentam uma 

dependência ainda maior destes trajes das estátuas portuguesas de 1766, origi-

nárias de pinturas flamengas dos quatrocentos, do que das gravuras florentinas 

de profetas de cerca de 1470, que eram também em parte baseadas nas roupa-

gens da Europa do Norte”396, tal como Bazin sugeriu. 

Smith prossegue com exemplos no Santuário do Bom Jesus do Monte que 

iluminariam essas relações dos Profetas de Aleijadinho com iconografia derivada 

de Flandres. O americano afirma que tais relações também seriam vistas nas 

quatro estátuas de granito, representando Nicodemos, José de Arimateia, Pilatos 

e o Centurião, que ocupam pedestais no lado norte do adro bracarense (figura 

87). 
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Executadas por volta de 1770 pelos irmãos Sousa, essas esculturas de pe-

dra foram provavelmente baseados em desenhos de André Soares, que teria pro-

jetado seus característicos pedestais. 

Fato é que tais estátuas compõem uma cena 

relativa ao pedido dos seguidores de Cristo para 

que pudessem preparar seu corpo após a morte na 

cruz, tal como narrado por Bazin: “o centurião tes-

temunha, enquanto José de Arimateia, tendo na 

mão a petição judicial, encaminha-a a Pilatos (…), 

que lhe responde com um gesto de assentimento; 

Nicodemos segura uma taça”397, possível alusão 

ao Santo Graal que recolheu o sangue de Cristo 

durante a crucificação – ou mesmo aos unguentos 

para preparar o corpo. 

Entre essas quatro estátuas, José de Arima-

teia (figura 88) e Nicodemos usam turbantes semelhantes aos das imagens de 

madeira policromada de 1766 localizadas na Capela da Unção, como vimos. Com 

mantos esvoaçantes, as esculturas de Arimateia e Nicodemos “têm as proporções 
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Figura 87: Pilatos (esquerda), Nicodemos (meio) e 
Centurião (direita), Irmãos Sousa, 1770-1771, Santuá-

rio do Bom Jesus do Monte, Braga, Portugal. 

Figura 88: José de Arimateia, Irmãos 
Sousa, 1770-1771, Santuário do Bom 
Jesus do Monte, Braga, Portugal. 
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curtas das estátuas do Aleijadinho, e suas figuras gesticulando em silhueta sobre 

o parapeito do terraço do Bom Jesus (…) nos trazem à lembrança o conjunto bra-

sileiro”398. O José de Arimateia, para Smith, seria o mais parecido com os Profe-

tas de Aleijadinho399. 

Em suas pesquisas sobre Braga, Smith descobriu que essas “imagens fo-

ram curiosamente mencionadas em 1770-1771 pelo secretário da irmandade co-

mo ‘quatro estátuas de pedra de profetas’”400. Essa menção, de início, nos faz 

imaginá-las como referências diretas para Congonhas, ainda mais quando se leva 

em consideração suas características indumentárias, tais como seus mantos e 

toucados. 

Entretanto, como “profetas”, também são chamados alguns personagens 

da Capela da Unção na citada Descripção de Manoel Antonio Vieira, de 1793: “a 

justa comitiva unanimes na execução daquelle piedoso funebre acto do enterro de 

Christo; o qual se compõe dos Profetas ungindo ao Senhor (...)”401. 

Percebe-se, então, que “profeta” era um termo genérico para se referir a 

personagens bíblicos, mesmo do Novo Testamento. Resta-nos pensar na distri-

buição espacial das quatro esculturas de pedra no Santuário do Bom Jesus do 

Monte ao longo do tempo. 

Essas estátuas ornamentavam a escadaria que conduzia aos Passos do 

cume da montanha. “No século XIX foram trazidas para o adro da igreja de Ama-

rante onde lhes acrescentaram outras quatro, nelas inspiradas”402, configuração 

mantida até hoje. 

Assim, para concluir, como demonstrado por Smith, tais estátuas trazem, 

de fato, relações iconográficas com os Profetas de Aleijadinho, apesar de não 

estar clara sua via de transmissão. Entretanto, como conjunto, esses exemplos 

bracarenses não podem ter sido referência para a colocação dos Profetas no adro 

de Congonhas, já que, no século XVIII, além de serem apenas quatro, nem se 

localizavam no adro de Bom Jesus do Monte. Sendo a concentração e coesão 

acessível ao visitante um dos aspectos mais notáveis dos Profetas de Aleijadinho, 
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tais esculturas mineiras, apesar de enraizadas e com paralelos na iconografia, 

apresentam características únicas. 

14.3. E além 

Em artigo publicado na revista Barroco, de 1975, e republicado na coletâ-

nea Barroco: Teoria e Análise, de Affonso Ávila, de 2013, a norte-americana Nan-

cy Davenport, que foi orientanda de Robert Smith, traz novas proposições quanto 

a referências para Congonhas. Buscando fontes europeias alternativas para os 

Profetas de Aleijadinho, além das gravuras florentinas anônimas de cerca de 

1470, já indicadas por Germain Bazin, Davenport sugere a influência de Rafael 

sobre a escultura do Isaías mineiro. 

Davenport cita uma gravura setecentista de Giovanni Volpato (figura 89), 

que reproduzia o Oseias esboçado por Rafael e pintado por Timoteo Viti, em 

afresco na Igreja de Santa Maria della Pace, Roma. A pesquisadora acredita que 

tal gravura, mesmo por vias tortuosas, poderia ter chegado até Aleijadinho. Ela 

aponta os círculos acadêmicos portugueses em Roma como possível conexão 

para a passagem desta gravura ao mundo luso-brasileiro403. 
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Nancy Davenport vai além e sugere que Rafael, na época que esboçou seu 

Oseias, estava influenciado por Michelangelo, que tinha acabado de pintar os 

afrescos da Capela Sistina404. Nesse jogo de influências indiretas, resquícios re-

nascentistas teriam chegado a Aleijadinho. Da Capela Sistina ao adro de Congo-

nhas. 

A tese é bonita, apesar de controversa. Myriam Andrade Ribeiro de Olivei-

ra, em artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em 1979, já a contestava: 

A análise estilística da autora, baseada em fotografias e sem con-

fronto direto com as obras, pareceu-nos entretanto pouco convin-

cente. Além dos dois profetas diferirem em aspectos essenciais 

relativos à composição e mesmo à iconografia, o escorço dos om-

bros do profeta de Rafael, artifício destinado a compensar visual-

mente a altura da pintura na parede da igreja romana e reproduzi-

do na gravura supostamente vista pelo Aleijadinho, não pode ser 

invocado como explicação para as deformações do torso do Isaías 

de Congonhas. Com efeito, deformações deste tipo são frequen-
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Figura 89: Gravura de Giovanni Volpato, c. 1772, 
reproduzindo afresco da Igreja Santa Maria della 
Pace, com Oseias à esquerda, Roma. 
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tes na obra do artista mineiro, acusando geralmente a colabora-

ção de seu ateliê particularmente ativo no conjunto de Congonhas, 

em razão do grande número de imagens executadas”405. 

No mesmo artigo, Oliveira sugere como fonte iconográfica alternativa para 

Aleijadinho os irmãos Klauber, hipótese que nos parece mais convincente e que 

apresentaremos no próximo capítulo. 

Apesar do interesse das genealogias iconográficas, o fato de artistas como 

Aleijadinho terem ou não utilizado como referenciais gravuras europeias não di-

minui ou aumenta seu mérito. O que faz uma obra de arte é a constituição formal 

encontrada pelo realizador. Em um paralelo com a literatura, não importaria se o 

que autor reconta é um episódio da mitologia grega, por exemplo. A importância, 

mais do que no tema, estaria na maneira de recontar essa história. 

Para concluir, escavar o imaginário em busca da formação iconográfica dos 

Profetas de Aleijadinho não é trabalho que apenas está em fontes materiais vezes 

esquecidas, mas também em camadas dentro de nós mesmos. Afinal, é de nosso 

imaginário que se trata. A ideia que fazemos de alguém que vem de um reino dis-

tante refletida na imagem dos Reis Magos do presépio, por exemplo, pode beber 

da mesma fonte que Aleijadinho e seus Profetas. 

Apesar do fascinante trabalho de cavar raízes cada vez mais profundas pa-

ra o mestre mineiro, o mundo de referências a se cogitar beira ao gigantesco. O 

imaginário da arte chamada ocidental tende a um universo de referências icono-

gráficas compartilhadas em que trabalharam tantos artistas – referências, inclusi-

ve, que vão além do Ocidente. A arte justamente cristalizaria o que nos é mais 

caro, daí sua importância e a de tentar cavar esse legado. 
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15. Klauber e rokoko 

A identificação de gravuras europeias como modelos iconográficos para os 

artistas do século XVIII mineiro é terreno movediço devido aos poucos estudos 

existentes. Tal identificação exigiria grande trabalho arquivístico em acervos civis 

e religiosos, que estão, muitas vezes, desorganizados ou em mau estado de con-

servação. 

O clima úmido das cidades históricas mineiras, como Ouro Preto, certa-

mente favoreceu a perda de papel, como já dissemos. Além do mais, como as 

gravuras bíblicas e registros de santos avulsos, chamados “santinhos”, tendiam a 

se tornar objeto de devoção privada e individual, muitas destas gravuras, prova-

velmente, foram submetidos à grande manipulação piedosa. 

Em meio às orações, a fragilidade do papel manipulado levava a seu con-

sumo, fator, inclusive, que devia entrar na conta dos produtores europeus e seus 

distribuidores. Devido à proibição de imprensa no Brasil até 1808, tais gravuras 

eram importadas de Portugal e seus fornecedores. Augsburgo, como já indicado e 

que agora desenvolveremos em mais detalhes, se dedicava especialmente a esta 

indústria gráfica para o mundo católico. 

Trabalho pioneiro no Brasil quanto à identificação de fontes iconográficas 

europeias via gravura foi realizado pela judia alemã, então refugiada em nosso 

país, Hanna Levy. A pesquisadora publicou, na Revista do SPHAN, número 8, de 

1944, estudo que incluía o Santuário do Bom Jesus de Congonhas. Ela escreveu, 

por exemplo, que o painel de Caim e Abel, de João Nepomuceno Correia e Cas-

tro, teve, como modelo, ilustrações da Bíblia ilustrada pelo germânico Christoph 

Weigel (Figuras 90 e 91). Bíblia esta que Levy, inclusive, localizou na Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro406. Nesse caso, o pintor pouco teria modificado a refe-

rência original. 

Já encontrar modelos iconográficos em gravuras europeias para Aleijadi-

nho é tarefa mais complexa. O poder criador de Antônio Francisco Lisboa prova-

velmente bebia de múltiplas fontes e atingia uma aglutinação metamórfica de difí-

cil comparação, como referido. 
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Figura 90: Caim e Abel, de João Nepomuceno Correia e Castro, 1778-1787, Santuário do Bom 

Jesus de Congonhas. 

 

Figura 91: Gravura Caim e Abel, da Bíblia de Wei-

gel, Nuremberg, 1712. 

Mas, mesmo assim, algumas aproximações são possíveis. Falemos dos 

irmãos Joseph Sebastian Klauber (1710-1768) e Johann Baptist Klauber (1712-

1787), gravadores germânicos de Augsburgo, cidade fundada pelo Imperador 
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Romano Augusto, na Suábia, sul da hoje Alemanha. A região, apesar das revira-

voltas, historicamente se comportou como frente de defesa do catolicismo em um 

mundo germânico dividido, como veremos. 

Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, estudando iconografia sacra na Biblio-

teca Nacional de Lisboa407, já havia apontado similaridades entre gravuras dos 

irmãos Klauber (figura 92) e certas imagens dos Passos de Congonhas. Em artigo 

publicado em 1979, a pesquisadora chamava a atenção para possíveis influências 

desses registros na arte de Aleijadinho408. 

 

Figura 92: São Jerônimo, dos Irmãos Klauber, sé-

culo XVIII, Biblioteca Nacional de Lisboa. 

Comparando as gravuras dos irmãos Klauber encontradas em Lisboa aos 

trabalhos do mestre mineiro em Congonhas, Oliveira relata que o mais interessan-

te são: 

[as] características comuns de estilo, traduzindo uma caligrafia 

bastante próxima, entre os registros de santos alemães e as ima-
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gens dos Passos. Os movimentados panejamentos apresentam 

sulcos e dobras tratados de forma semelhante, os rostos largos 

são emoldurados pelas mesmas madeixas esvoaçantes, e os 

pescoços e membros possuem a mesma compleição atlética409. 

As comparações feitas por Oliveira com as gravuras da Biblioteca Nacional 

de Lisboa ainda se estendem aos Profetas: 

Na gravura de São Jerônimo (…), chamou-nos a atenção sobretu-

do a figura de leão, com feições simiescas análogas às dos quatro 

leões esculpidos pelo Aleijadinho para suporte da eça [sic, essa] 

da Matriz de Antônio Dias de Ouro Preto, e à daquele que serve 

de atributo ao profeta Daniel do adro da igreja de Congonhas410. 

Quanto ao uso de modelos na arte colonial, Oliveira destaca que o fato na-

da tem de extraordinário: a utilização de gravuras era processo rotineiro na época, 

em nada diminuindo o mérito de Aleijadinho, muito menos explicando o alto grau 

poético atingido pelo mestre411. 

Entretanto, além de não haver documentação arquivística que comprove 

cabalmente o uso de impressões europeias como modelos para Aleijadinho, a 

própria passagem da gravura à escultura já comporta grandes modificações412. 

Sobre a possibilidade de circulação dessas gravuras, atingindo terras colo-

niais, apesar da ausência de levantamentos completos, existem exemplares com 

a subscrição de origem e autoria Klauber Cath. (Catholici, Católico) Sc. et exc. A. 

V. (Augusta Vindelicorum, Augsburgo) tanto na Biblioteca Nacional do Rio de Ja-

neiro quanto nos arquivos da Cúria de Mariana413. 

15.1. Augsburgo 

Os irmãos Klauber, em Augsburgo, beberam de uma tradição que essa ci-

dade já trazia há algum tempo: 

Desde fins do século XVII, Augsburgo assumira posição de lide-

rança no mercado internacional da estampa, principalmente no se-

                                            
409

 Idem. Op. cit., 1979, p. 4. 
410

 Ibid. 
411

 Ibid. 
412

 Ibid., p. 3. 
413

 JUSTINIANO, Fátima Auxiliadora de Souza. As imagens da Paixão de Cristo na procissão do 
Triunfo. Lisboa: 2016, p. 243 e OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Op. cit., 1979, p. 4. 



Entre cúpulas e toucados 201 

Julio Meiron 

tor das gravuras ornamentais, vendidas em folhas soltas ou em 

séries destinadas a servir de modelo aos estucadores, pintores, 

ourives, marceneiros e outros profissionais das chamadas “artes 

decorativas”414. 

Tais modelos, ainda funcionando como noção aristotélica de “autorida-

de”415, já representavam a predominância cultural que a França, desde ao menos 

Luís XIV e sua corte em Versalhes, vinha assumindo na Europa, no lugar do ante-

rior domínio italiano. França que tinha se sofisticado justamente absorvendo in-

fluência da Itália desde o Renascimento. 

Sobre o contexto artístico de Augsburgo, Oliveira continua: 

Os pintores, desenhistas e gravadores foram os primeiros a contar 

com a possibilidade de formação regular em uma instituição de 

ensino acadêmico, a Academia Municipal de Augsburgo, que re-

sultou da fusão no ano de 1710 de duas escolas de arte separa-

das para católicos e protestantes416. 

Para dimensionarmos o que ecoa essa certa pacificação pela arte na fusão 

das escolas católica e protestante em Augsburgo, temos que voltar ao século XVII 

e pensar na cisão provocada em terras germânicas pela Reforma religiosa inicia-

da por Martinho Lutero. 

A região já não era unificada desde antes da Reforma, sendo composta de 

vários reinos que, apesar das afinidades cultural e linguística, eram governados 

por diferentes príncipes-eleitores e similares. Subordinados ao Imperador do Sa-

cro Império Romano Germânico, que o conselho de príncipes elegia, tal represen-

tação central era mais simbólica do que efetiva. 

Assim, a Reforma promovida por Lutero causou grandes conflitos e mais 

divisões. Apesar da temporária Paz de Augsburgo, os conflitos se imiscuíram na 

Guerra dos Trinta Anos do século XVII. Ao final, foi permitido a príncipes protes-

tantes continuarem suas práticas religiosas. Mas tal fato gerou polarizações, refle-

tidas em especial fervor religioso nas regiões católicas germânicas. 

Os conflitos da Guerra dos Trinta Anos se arrefeceram apenas na segunda 

metade do século XVII e, no alvorecer do XVIII, as reconstruções marcaram a 

afinal grande adentrada do barroco em terras germânicas. Tal fato trouxe um bar-
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roco com características tardias em relação aos centros geradores do estilo, no-

tadamente italianos. Mas, em relação a Minas Gerais, o barroco germânico se 

tornou relativamente sincrônico, já que também apresentamos características tar-

dias, mas por razões diversas, como a distância dos centros geradores e mesmo 

do litoral. Essa sincronia, juntamente com o interesse comum pelo rococó, permiti-

ria algumas possíveis aproximações entre o contexto germânico e o notadamente 

mineiro: aproximações como a propiciada pela circulação de gravuras dos Klau-

ber, que veremos adiante. 

Voltemos ao arrefecimento da Guerra dos Trinta Anos. Apesar de temporá-

ria trégua de conflitos, isso não signi-

ficou unificação política ou religiosa, 

já que cada reino continuava, geral-

mente, seguindo a religião de seu 

príncipe. Entretanto, o barroco e ro-

cocó germânicos acabaram favoreci-

dos pela concorrência entre as diver-

sas cortes e pela polaridade espiritu-

al. Como consequência, o barroco e, 

logo, o rococó, floresceram nos sete-

centos, na região. 

Escrevendo sobre as trocas 

culturais no período, Bazin escreve 

que esse “internacionalismo não foi 

reprimido pelas diferenças de credo 

religioso”417, fazendo com que tenhamos, também, um barroco protestante. Um 

exemplo é o do arquiteto Georg Bähr (1666-1738), que projetou a luterana Frau-

enkirche de Dresden (1726-1743) (figura 93) – onde, inclusive, refletindo os avan-

ços na música, Johann Sebastian Bach se apresentou. Com o espírito reformista, 

a arquitetura da igreja traz o púlpito centralizado, como proa a avançar em direção 

aos fiéis, sob a cúpula. 

Voltando a Augsburgo de 1710, a final fusão católica e protestante para o 

estabelecimento da Academia Municipal de Arte daquela cidade representou 
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Figura 93: Frauenkirche, Dresden, Georg Bähr, 
século XVIII (destruída na II Guerra Mundial e 
reconstruída entre 1993 e 2005). 
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“grande importância na formação de artistas da Baviera e da Suábia” e “a influên-

cia dessa instituição acabaria alcançando outras partes da Europa, por intermédio 

das estampas gravadas"418. 

Foi nesse contexto que nasceram os irmãos Klauber. Joseph Sebastian, 

em 1710, e Johann Baptist, em 1712. Contexto em que logo estariam atuando. 

15.2. Zeitgeist 

Os príncipes germânicos, principalmente os do sul, para não sucumbirem à 

ideia de que seriam periféricos, contratavam artistas franceses ou com laços em 

regiões francófonas, tal como antes já acontecia com os italianos. Um exemplo 

desses artistas é François de Cuvilliés (1695-1768), contratado pela corte de Mu-

nique. 

Tais artistas, no século XVIII, já haviam evoluído para o “regência” – estilo 

da época em que se esperava a maioridade de Luís XV, na França – e rococó 

propriamente dito, do reinado dele. O estilo se relacionava à maior necessidade 

de conforto na decoração das moradas da alta burguesia e recintos privativos 

aristocráticos (figuras 94 e 95). Um tanto mais leve comparada à oficialidade e 

ornamentação barroca, a linha sinuosa era a marca de identidade visual roco-

có419. 
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Figura 94: Decoração setecentista de aposentos da Residenz 

de Munique. 

Absorvido nas terras que comporiam a Alemanha, logo o rocaille francês se 

tornaria o rokoko germânico, com suas ca-

racterísticas próprias, quais sejam “o mode-

lado vigoroso da rocalha e demais temas or-

namentais, traduzidos em escala monumen-

tal na decoração”420. 

A produção de gravuras de Augsburgo 

captou o Zeitgeist. Se, inicialmente, a produ-

ção reeditava artistas ornamentistas france-

ses, sendo um meio de receber e propagar 

sua influência, em seguida, como forma de 

devolvê-la germanizada, foi fruto de artistas 

locais. Assim, estabelecia-se, divulgava-se e 

exportava-se pelas gravuras a versão alemã 

do rococó. 

Referindo-se à passagem do estilo re-

gência para o rococó propriamente dito, Oli-

veira escreve: 

Se os ornamentistas franceses continuaram a ser publicados co-

mo na época anterior, foram entretanto as criações dos próprios 
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arredores de Munique. 
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alemães que deram um impulso decisivo à elaboração do rococó 

germânico, principalmente no campo da arte religiosa421. 

Foi justamente nesse campo religioso que adentrou a produção dos irmãos 

Klauber. Pela excelência de sua arte tornados gravadores oficiais do bispo de 

Augsburgo, “notabilizaram-se sobretudo no setor da estampa religiosa figurativa, 

representando santos, cenas bíblicas e outros temas da iconografia cristã, desti-

nados à ilustração de bíblias, missais e outros livros sacros, ou à edição de ‘regis-

tros’ avulsos”422. 

   

Figura 96 (esquerda): Natividade, 12,8 x 8,6 cm. Figura 97 (direita): Santo Antônio, 13 x 8 cm. 
Ambas gravuras de Klauber, publicadas em Augsburgo, c. 1750, British Museum. 

 

Tais registros, vulgarmente conhecidos como “santinhos”, logo caíram no 

gosto popular. Facilmente transportáveis, “as estampas religiosas cumpriam a 

principal função de suprir, de forma barata, a necessidade de as pessoas possuí-

rem um objeto para a devoção particular”423. 
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Com produção módica, traduzíveis e exportáveis para toda a rede católica, 

cuja língua franca ademais era o latim, as gravuras marcadas como Klauber “fo-

ram um veículo importante de divulgação internacional do rococó religioso germâ-

nico”424. 

Suas bases e molduras em rocaille como que digeriam a produção erudita 

dos ornamentistas e representavam, portanto, “um dos aspectos mais genuínos 

do estilo, ou seja, sua forte base popular, ao contrário do barroco, tradicionalmen-

te identificado com clientelas mais aristocráticas”425. 

Assim, sobre os registros avulsos dos irmãos Klauber, Oliveira nos informa 

que “gozaram os mesmos de tal popularidade, que praticamente dominaram o 

comércio internacional de estampas religiosas, a partir de meados do século 

XVIII, atingindo inclusive as Américas hispânica e portuguesa”426. 

Como que se referindo a Minas colonial, Oliveira escreve que, particular-

mente na Alemanha do Sul, no século XVIII, “as populações viviam num mundo, 

sob diversos aspectos, ainda bem próximo das tradições medievais. Entre esses 

aspectos, a sobrevivência das corporações de ofícios e um forte religiosismo po-

pular, vinculado à intervenção miraculosa das imagens e das relíquias dos santos, 

cultuados em múltiplas peregrinações”427. Deste contexto, brotou um rococó origi-

nal, refletindo raízes que, se seguidas, vão até a Idade Média – o que não deixa-

ria de ser similar às Minas de Aleijadinho, como visto. 

15.3. Circulação 

A circulação de muitos artigos no Brasil colonial se dava até porque os na-

vios, como lastro de equilíbrio, vinham cheios, inclusive, de mercadorias, caras 

por aqui – como as publicações. Afinal, a imprensa era proibida na colônia, tal 

qual já citado. Assim, além dos navios voltarem abarrotados de produtos para a 

Europa, a venda de artigos como impressos em nosso monopolizado mercado 

interno tornava a jornada duplamente lucrativa. 
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De qualquer forma, materiais impressos na Europa encontravam múltiplas 

formas de circular nas possessões coloniais, como sugere, por exemplo, Clarisse 

Martins Villela quanto ao livro Clamores feitos ao Ceo, suspiros dados na Terra 

Santa de Jerusalem, de frei Miguel das Almas Sanctas, publicado no Porto, em 

1739. 

Exemplares daquela publicação teriam sido distribuídos pela rede francis-

cana dos Hospícios da Terra Santa no Brasil colonial. Tal rede possuía unidades 

coletoras de esmolas para obras na Palestina, tradição que remonta aos Cruza-

dos. Entre esses Hospícios, unidades em Ouro Preto e Salvador, além de em ou-

tras localidades pelo mundo lusitano. 

Villela pesquisou os arquivos dessa rede conservados na Torre do Tombo, 

em Portugal. E acrescenta quanto à provável circulação do livro de frei Miguel das 

Almas Sanctas: 

Esta logística está demonstrada na remessa feita para a Bahia, na 

qual estavam incluídos 2 caixotes: nº 1 para Goa; nº 2 para Ma-

cau428. 

Fato é que o Brasil estava na rota de Portugal para o Oriente, perfazendo a 

circunavegação da África, para onde, aliás, iam produtos coloniais para dinamizar 

o tráfego humano, criando tristes bases do comércio mundial. Então tudo estava 

em contato, podendo, inclusive, algumas novidades chegarem primeiro ao Brasil 

que na metrópole, rompendo com a ideia de isolamento em que se vivia – ima-

gem associada especialmente às Minas, situadas além das montanhas. 
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16. Dança das pedras 

Alguns pesquisadores trazem como analogia ao barroco justo o balé – que 

foi, basicamente, desenvolvido na corte de Luís XIV, na França. Quais caracterís-

ticas traria essa arte? A dança cortesã, especialmente o balé, seria a “corporifica-

ção da instabilidade, da leveza, da fugacidade”429. 

Pode-se dizer que, a partir do século XVII, o próprio princípio da 

composição barroca é o balé. É por correspondência, oposições e 

compensações, segundo as leis da rítmica, e não mais da geome-

tria, que se ordenam as igrejas do século XVII e, mais ainda, nas 

do século XVIII, os gestos e os atributos das representações pin-

tadas e esculpidas. O que em aparência e isoladamente não é 

mais que contorção responde a uma necessidade essencial, à do 

ritmo (…). Desse concerto de atitudes, de gestos, de gritos e de 

mímicas nasce uma harmonia que “encanta” o espectador430. 

Continuando no mesmo raciocínio, Germain Bazin nota que, em Congo-

nhas, “Abdias, de braço estendido, ergue para o céu o dedo de justiceiro, do qual 

depende, para o mundo, o perdão ou a maldição; por esse gesto, como pelo do 

chefe do balé, todos os outros coordenam as respectivas atitudes”431. Por exem-

plo, o braço dobrado de Ezequiel, como semeador de maldições, seria prolongado 

por Habacuc. 

Tal como Bazin traz a metáfora do balé para descrever as relações dos 

Profetas no adro de Congonhas432, a coreógrafa Soraia Maria Silva escreve que 

tais esculturas realizam uma “dança de vida, de pecado e absolvição, em que o 

intento é envolver os fiéis que por ali passam na revolução espiral de suas postu-

ras”433. 

Sobre as relações entre dança e outro projeto barroco, a Colunata de Ber-

nini na Praça de São Pedro, no Vaticano, Affonso Romano de Sant’Anna escreve 

que, ao se movimentar e começar a andar, 
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(…) as colunas que estavam ocultas vão saindo de trás umas das 

outras. O seu movimento de espectador é o movimento delas. 

Abre-se o leque, ou melhor, abrem-se os leques das colunas de 

mármore. A arquitetura – se era arte estática – começa a mover-

se num balé de plenos e vazios, luz e sombra. Então, a pedra 

dança. (...) [Assim, ao caminhar,] o movimento do corpo se trans-

fere para os objetos e figuras do cenário434. 

Se a arte, no século XVII, tinha ainda uma função expressiva, derivada do 

teatro, no século XVIII passou a ter uma função rítmica. “A imaginação dos artis-

tas é então governada não mais pelo teatro, mas pela música, ou essa música 

configurada que é a dança”435. 

Dessa forma, sobre o século XVIII, não se teria como metáfora das artes 

apenas o teatro ou mesmo a dança, mas também a música. Tal manifestação ar-

tística, justamente, se construiria ao ordenar micro-silêncios no macro da obra 

musical. O efeito seria 

comparável à escultura em 

suas ordenações de vazios 

– e à dança, que cria es-

paços negativos. O domí-

nio do teatro, anterior, po-

deria ser eco do poder da 

palavra medieval, da orató-

ria, que depois se deixaria 

levar pela sedução da ima-

gem, como já referido. 

Assim, o “balé sacro desenrolando-se num adro de igreja é um tema que 

se encontra algumas vezes na arte barroca. Há vários deles na Sicília”436. Segun-

do Bazin, o balé de estátuas mais semelhante ao de Congonhas se encontra no 

adro da Igreja de São Sebastião, em Acireale, no sul itálico. De 1754, o adro foi 

executado por Giovan Battista Marini sob projeto de Pietro Paolo Vasta, com está-

tuas de personagens do Antigo Testamento (figura 98).  

                                            
434

 SANT’ANNA, Affonso Romano de. Op. cit., 2000, pp. 17-19. 
435

 BAZIN, Germain. Op. cit., 1990, p. 308. 
436

 Ibid., p. 309. 

Figura 98: Adro da Igreja de São Sebastião, em Acireale, Itália, 
1754. 
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Mas Bazin ainda traz outra variação do modelo, também na Itália: 

Esse balé, às vezes, é representado pelos anjos que seguram os 

instrumentos da Paixão (…). O mais belo balé dos instrumentos 

da Paixão é o dos Dez Anjos dispostos na ponte do Castelo de 

Santo Ângelo, em Roma, por uma equipe de escultores romanos 

sob a direção de Bernini437. 

 

Figura 99: Ponte do Castelo de Santo Ângelo, com esculturas do século XVII, Roma. 

Outro exemplo, ainda na capital italiana, é trazido pelo pesquisador John 

Bury. O britânico escreve que se pode “comparar as estátuas de Congonhas às 

onze [sic] que se encontram no topo da fachada da igreja de São João de Latrão, 

em Roma, de meados do século XVIII, pois em ambos os grupos as figuras gesti-

culantes desempenham uma função de equilíbrio na composição arquitetônica”438 

(figura 100). 
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Figura 100: Arquibasílica de São João do Latrão, com fachada do século XVIII, Roma. 

Tomando-se como paradigma formal para o adro dos Profetas mineiros tal 

exemplo romano, o movimento que, ademais, aconteceria, em Congonhas, seria 

uma ação dupla e imaginária em relação ao coroamento do Latrão – onde suas 

estátuas avançariam diante da fachada e, em seguida, desceriam ao nível do 

adro, tornando-se acessíveis ao visitante. 

A aproximação entre Congonhas e Latrão não é tão alheada porque, na 

verdade, essa igreja romana é a mais importante e antiga do Ocidente, portanto 

exemplar. Latrão é a Sé do bispo de Roma, o Papa, e, em hierarquia, acima até 

da Basílica de São Pedro. O edifício, ainda com resquícios românicos, teve seu 

interior reformado por Borromini. A fachada, porém, onde as estátuas coroam, 

verticalmente, é de Alessandro Galilei. O movimento imaginário de trazê-las para 

o nível da entrada contraporia certa horizontalidade às linhas do templo – o que, 

de fato, acontece em Congonhas, colaborando no equilíbrio arquitetônico. 

Comparação similar poderia ser feita entre o Santuário mineiro e a Hofkir-

che de Dresden, catedral católica da cidade alemã, arquitetada pelo romano Gae-

tano Chiaveri e construída entre 1738 e 1751. Seu coroamento é marcado por 

balaustrada habitada por eloquentes estátuas de Sandstein, a pedra local, escul-

pidas cerca de 1740 por Lorenzo Mattielli. Mas, nas alturas, as estátuas deixam 

de participar da vivência urbana e tendem a uma distanciada santidade (figura 

101). 
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Figura 101: Coroamento da Hofkirche de Dresden, Alemanha, século XVIII. 

 

Figura 102: Fachada e Colunata da Basílica de São Pedro, Vaticano, século XVII. 

Ainda poderiam ser tecidas comparações com as estátuas que coroam a 

fachada e a Colunata da Basílica de São Pedro, no Vaticano (figura 102). Ou 

mesmo as estátuas ao redor da cúpula da igreja de Santa Maria della Salute, em 

Veneza. Entretanto, buscando referências mais próximas, citemos, novamente, o 

Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga. As esculturas do Escadório dos 

Cinco Sentidos (figura 103) representariam, nos patamares – o que, em si, já se-

ria coreográfico – as figuras de um balé439. 
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Figura 103: Escadório dos Cinco Sentidos, do século XVIII, no Santuário de Bom Jesus do Monte, 

nos arredores de Braga, Portugal. 

Ainda focados no Bom Jesus do Monte, ideia coreográfica também poderia 

estar presente nos anjos com instrumentos da Paixão que adornavam a balaus-

trada do telhado, na igreja antiga, mandada construir por D. Rodrigo, em começos 

do século XVIII. Na referida Descripção do santuário bracarense, de Manoel An-

tonio Vieira, publicada em 1793, ao se relatar a parte externa dessa igreja, há a 

seguinte passagem: 

À roda do perfil, e remate do corpo da Capella, em huma varanda 

de pedra com seus balaustes, que servem de guarda aos telha-

dos, se achão em volta delle, na distancia de cincoenta e quatro 

varas em cada pilastra entalhadas na cornija, oito Anjos com os 

martyrios de Christo nas mãos440. 

Considerando a possibilidade de influência direta do Bom Jesus do Monte 

setecentista na configuração do Santuário de Congonhas, a relação entre tais an-

jos e a coreografia dos Profetas mineiros pode ser levantada. A antiga igreja bra-

carense, com seu grupo angélico, foi demolida apenas em fins do século XVIII – 

sendo então substituída pelo templo neoclássico de Carlos Amarante que lá se 

encontra, como já referido. 

Entretanto, independentemente de mais exemplos, até o século XIX, a ar-

quitetura estava subordinada a similares elementos clássicos – perpetuados, ain-

da mais, pelos tratados arquitetônicos ou equivalentes, como apontamos no capí-
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tulo 5. Construir era compor com tais elementos, de cujos reflexos não se esca-

pava nem na distante Congonhas. Contudo, o entendimento imaginário dado à 

“descida” do grupo escultórico ao espaço mortal do adro – ou o “salto” da fachada 

e portada, se assim se prefere, dando circularidade aos Profetas – é tacada de 

mestre em sua frontalidade. 

 

Figura 104: Adro dos Profetas no Santuário do Bom Jesus de Congonhas, fim do século 

XVIII/começo do XIX. 

Desta forma, “pode ser reconhecida no conjunto de Congonhas a culmi-

nância das experiências do Aleijadinho no desenho tridimensional e decoração de 

fachadas”441. 

No Santuário do Bom Jesus de Congonhas, a movimentação ondulante, 

que estaria destinada ao frontispício de certas igrejas mineiras setecentistas, 

avançaria para o sutil jogo curvilíneo presente no adro e sua escada de acesso. 

Quanto a essa arquitetura, John Bury escreve que “o traçado dessas paredes se-

gue um ritmo alternado côncavo-convexo muito semelhante ao da fachada de 
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Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto”442, na qual Aleijadinho tinha trabalha-

do, como antes citado. 

O movimento arquitetônico de avançar elementos frontais aconteceria tam-

bém com a decoração do Bom Jesus de Congonhas que, de certa forma, é trans-

ferida aos Profetas: 

Contido na ornamentação e escultura em relevo da fachada, o im-

pulso decorativo em Congonhas, recusando essas limitações, ir-

rompe em esculturas e se projeta para o exterior, até os parapei-

tos do adro e a ladeira de acesso443. 

Assim, “as figuras dos profetas assumem um valor arquitetônico paralela-

mente ao escultórico, e o efeito global atingido é autenticamente barroco”444. 

Mesmo não sendo o desenho arquitetônico do adro congonhense de autoria do 

Aleijadinho, como visto no capítulo 10, seria justamente sua parte escultórica que 

evidenciaria a complexa relação com o frontispício. 
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17. Estetizando 

17.1. Ladeira 

Lourival Gomes Machado destaca uma especificidade que se soma à sín-

tese escultórico-arquitetônica operada pelo complexo do Bom Jesus mineiro. O 

pesquisador paulista escreve que: 

Não é apenas pela beleza estranha de seus profetas que Congo-

nhas forma caso à parte, pois lá o observador encontra o que não 

vê nas outras igrejas da região, a organização vestibular da pai-

sagem subjacente445. 

Em digressão para situar seu pensamento, Machado observa que, “no bur-

go vindo da civilização feudal, na asfixiada cidade do século XVI, o palácio e a 

igreja deveriam buscar meio de tornarem-se o foco polarizador da atenção visu-

al”446. 

Já no Brasil colonial, sem o congestionamento medieval anterior, e sem 

grandes palácios, mas com a luxuriante natureza tropical e, em Minas, com o re-

levo montanhoso, nosso barroco não precisou de pesada carga para se destacar 

externamente. Pôde a pedra-sabão decorativa se espraiar sobre superfície caiada 

de branco, por exemplo. 

Assim, estetizando a ladeira (figura 105), o complexo do Bom Jesus de 

Congonhas acaba se constituindo como estetização dos últimos passos do pere-

grino até a chegada ao templo. 
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Figura 105: Jardim dos Passos na subida para o Santuário do Bom Jesus, Congonhas. 

A experiência de envolvimento do entorno encontra paralelos em Portugal, 

como demonstra John Bury: 

Condizendo com as aspirações dos arquitetos barrocos de criar 

efeitos espetaculares, as vias de acesso para as construções im-

portantes eram planejadas e executadas com cuidado (…). Após a 

aceitação do barroco em Portugal, as encostas montanhosas de 

acesso às igrejas de peregrinação, notadamente as de Braga e de 

Lamego, foram monumentalizadas com escadarias e fontes, inter-

ligando capelas da Via Sacra ou Passos447. 

Apesar do paralelismo português, a articulação urbana parece mais desen-

volvida em Minas quando comparamos, especificamente, os dois famosos Santu-

ários cristológicos: há inserção do complexo congonhense na cidade – diferente-

mente do distanciado Bom Jesus do Monte em relação ao centro de Braga. De 

qualquer maneira, simbolicamente, em ambos conjuntos, há uma coincidência 

dos passos dos visitantes com os últimos de Cristo, na Via Crucis. Tal justaposi-

ção, em Minas, só poderia se dar na ladeira – que representa uma das mais ca-

racterísticas formas de ocupação urbana das povoações coloniais. Compostas 

para destacar igrejas no topo, onde toda visualidade converge, as ladeiras se tor-

nariam uma espécie interpretação local dos eixos barrocos que mudavam cidades 

europeias como Roma e Paris448. 
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Figura 106: Jardim dos Passos e igreja em maquete do Santuá-

rio do Bom Jesus, no Museu de Congonhas. 

Ocupando plataformas no cume de morros, “o sítio da igreja mineira exclui, 

naturalmente, o problema do enriquecimento da fachada”449. Então, a respeito do 

frontispício destas igrejas, Lourival observa que: 

Há (…) uma contenção na arquitetura religiosa da zona do ouro 

que equivale a uma profunda modificação do barroco europeu, 

sobretudo quando considerado em suas típicas expressões italia-

nas (…). A igreja barroca de Minas deveria ter uma fachada linear, 

simples e grandiosa, de cor clara e contrastante com a verdura 

circundante, cuja eventual ornamentação deveria acompanhar es-

se caráter severo, imponente mas regrado, que constitui a única 

maneira de destacar a obra do homem no seio de uma natureza 

ciclopicamente barroca450. 

Sobre o barroco instalado nos trópicos, e suas possíveis relações com es-

se meio, o pesquisador italiano Riccardo Averini, em coletânea de textos organi-

zada por Affonso Ávila, afirma que: 

A exuberância da decoração barroca não excede o verdor impetu-

oso e desordenado da vegetação tropical, pelo contrário adapta-

se-lhe perfeitamente, e, nos seus esquemas compositivos, oferece 

um critério de seleção e um registro de ordem451. 
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Quanto à monumentalidade atingida pela estetização da ladeira, se não é 

como em Roma ou Versalhes, não deixa de ter caráter próprio. Não se impondo 

pelo tamanho, as fachadas de Aleijadinho, por exemplo, teriam qualidades escul-

tóricas. Levadas ao extremo do desdobramento formal no adro de Congonhas, 

tais qualidades então atingiriam sua máxima grandiosidade. Consegue-se, assim, 

“nos modestos limites de uma testada que não se aproxima, sequer, dos trinta 

metros e numa profundidade que pouco passa dos oito, organizar um espaço ver-

dadeiramente monumental”452. 

 

Figura 107: Destaque para o adro, à esquerda, em maquete do Santuário do Bom Jesus, no Mu-
seu de Congonhas. 

Isto posto, nas dimensões tanto pequenas mas majestosas dos templos 

mineiros do século XVIII, haveria algo de caráter precioso – como caixinha de 

joia, ourivesaria, relicário, presépio ou oratório. 

Já sobre a luz mineira, a refletir e sombrear todos os elementos estéticos, 

Bazin escreve que Aleijadinho soube jogá-la “nos côncavos ou nas saliências dos 

concheados e nas pregas flexíveis das écharpes drapeadas dos anjos”453. 

Tais habilidades de lidar com a luz seriam explicitadas com os Profetas de 

Congonhas, em ambiente externo e circulável. A pedra-sabão foi objeto de esfor-

ços inovadores de quem antes trabalhou com as figuras dos Passos, em madeira, 

a conviverem com a relativa penumbra das capelas. 

Mas a experiência matérica não era nova. Essa passagem, entre a madeira 

em sombra e a pedra em luz, o mestre mineiro já havia experimentado na meta-

morfose das formas retabulares em portadas. 
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Na estetização da ladeira, a pedra-sabão capta a luz franca de Minas, fa-

zendo-a, ludicamente, chicotear e quase chispar nas fachadas em final de rua e 

topo de morro. Tudo levaria à composição de focos nas montanhas. 

Múltiplos eixos, pelas diversas igrejas, em diversas zonas, puxam o casario 

a diferentes níveis topográficos do relevo acidentado. Os espaços e precipícios 

vazios são preenchidos por vegetação ou neblina, despontada por coqueiros ou 

araucárias. Assim se compõe a paisagem da cidade colonial mineira, em genuína 

versão do urbanismo barroco. 

Logo, o Santuário de Congonhas poderia ser entendido como o melhor 

exemplo de gênese, para a arte brasileira, de uma simbiose entre escultura, arqui-

tetura e paisagem. Pensando-se… 

 a escultura como arte tridimensional que solicita também a dimensão tem-

poral para que possamos fruí-la integralmente, 

 a arquitetura como manifestação artística habitável, mesmo seu exterior, 

que parte da escala humana para integrá-la ao ambiente – inclusive urba-

nístico, e 

 a paisagem como dado perceptivo que humaniza nossa relação com a to-

talidade do espaço, tornando-nos pertencentes, 

…teremos a possibilidade de analisar um complexo artístico como o San-

tuário de Congonhas, cujo cerne se exterioriza para o sujeito em percurso simbó-

lico. 

17.2. Paisagem 

Sobre o conceito de paisagem, Joel Neves escreve que ela “brota neste 

primeiro instante do significar. O homem, ao estar no meio das coisas, estrutura-

as como seu campo de habitação. Tal instituição estruturadora é cultura por exce-

lência”454. Logo, a paisagem seria onde habitamos, mas não dominamos total-

mente. Por isso, ela é atravessada pelo respirar da terra em massas vaporosas 

de neblina, ou raios no céu e inundações na terra, para citar eventos recorrentes 

em Minas. 
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Assim, em relação ao Santuário de Congonhas: 

A transgressão operada no plano original do adro não teve por ar-

gumento apenas o conjunto arquitetural. Sugerimos, se podemos, 

que as estátuas foram elaboradas na altura e no volume “ótimos” 

para uma composição com a paisagem. 

Vistos de frente, a partir do “ponto privilegiado” de foco, os profe-

tas se integram perfeitamente ao bloco arquitetural. Se instituir-

mos outros “pontos-de-vista privilegiados” às costas das escultu-

ras, teremos uma composição perfeitamente integrada no horizon-

te. Montanhas e a própria cidade tornam-se integrantes extensivas 

das imagens. Cria-se um campo de proximidade com os elemen-

tos distantes; um aconchego afetivo; um sentimento de pertença 

comum; uma afirmação de permutas que institui um mundo co-

mum, consolidado como “nossa habitação” (fosse dado a uma es-

tátua falar)455. 

Portanto, os Profetas reafirmariam, para nós, o próprio conceito de paisa-

gem, já que se instalam perfeitamente em seu meio (figura 108). Integrando-se 

em sua morada constituída neste Novo Mundo, séculos de tradição cultural se 

assentariam, a refletirem a própria saga da mineração, em que “meio Portugal” se 

deslocou para estas terras. Não é à toa que a pedra local, a sabão, se revelaria 

para as necessárias metamorfoses. 

 

Figura 108: Profetas diante das montanhas circundantes, no adro do Santuário do Bom Jesus, 

Congonhas. 
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Façamos um paralelo com o interior da Baviera, com a Igreja de Wies, que 

é um templo de peregrinação, como Congonhas. Arquitetada por Dominikus Zim-

mermann (1685-1766), a “linha do teto acompanha a formação dos Alpes, ao fun-

do, numa perfeita integração da igreja na paisagem”456. A correspondência entre 

elementos humanos e naturais, tão diversos, não deixaria de lembrar algo de 

Congonhas. 

Em acepção fenomenológica, Carmen Aranha e Catharina Pinheiro escre-

vem que a paisagem pode ser entendida como “um ‘campo de presença’, ou seja, 

uma extensão de mundo que faz o indivíduo compartilhá-la como uma transição 

entre visto, vivido e construção cultural”457. 

Já quanto ao conceito de Maurice Merleau-Ponty de “campo de presença”, 

Andrea Matos da Fonseca nos esclarece que é “um entendimento amplo do pre-

sente atual enquanto um presente efetivo, o qual também envolve um passado 

imediato e um futuro próximo”458. 

Assim, a relação simbiótica entre escultura, arquitetura e paisagem no 

complexo de Congonhas é levada à experiência temporal, a transcorrer instantes. 

Tal dado acaba se constituindo como quarta dimensão para a tridimensionalidade 

do espaço. A partir do referencial de nossos corpos, vivemos uma duração que 

coincide com a persistência da matéria do Santuário. 

Sobre o céu de Congonhas, Maldiney escreve que, tanto “as nuvens, mais 

sombrias, passam na cor dos ornamentos, enquanto que os rasgos mais claros 

do céu colocam-se no tom das superfícies brancas”459. Logo, paisagem e obra se 

emprestariam. 

Maldiney vê, no modo de construção e nos blocos sobrepostos dos Profe-

tas, sua evocação, para além de personagens, de presenças matéricas significati-

vas em si mesmas460. Os blocos superpostos ou monolíticos de Aleijadinho, ao 

respeitarem, até certo ponto, a materialidade da pedra-sabão, lembrariam grupos 

de menires – em que a massa vertical pétrea remeteria a origens profundas e ir-

manadas da arte e religião. Assim, integrando-se na paisagem, os Profetas se 

confundiriam com o instituir da natureza em cultura – como nos megálitos. 
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18. Conjunções proféticas 

Ao adentrarmos no adro dos Profetas de Congonhas, à experiência descri-

tiva das esculturas logo se soma a vivência conjuntiva, o que não passou desper-

cebido pelo pesquisador Percival Tirapeli. Assim, caminhando, entre níveis e pa-

tamares, 

Os pedestais que suportam as esculturas em tamanho natural 

obrigam o peregrino a fixar o olhar primeiro nos pés dos profetas. 

O caminho por eles percorrido para as suas prédicas é evidencia-

do no primeiro plano visual461. 

Logo, imersos na escadaria do adro, quando temos diante de nós as mure-

tas e pedestais sobre as quais avançam as botas de certo Profeta, Baruc, por 

exemplo, outro aparece, acima e adiante – como Jonas, pronunciando seu busto. 

A impressão é de que suas metades se fundem. Blocos sobre blocos de pedra, 

reconstroem-se mutuamente. O jogo lúdico se abre na tábula do adro. Assim, en-

quanto “nos deparamos com cada um deles, o outro surge em partes e completa-

se em um novo duo ou trio sincronizados”462. Dessa forma que: 

O adro de Congonhas é rico a partir dos vários pontos de vista: 

tanto da visão frontal única, privilegiando a globalidade do conjun-

to, como também privilegiando os “olhares” que partem do obser-

vador inserido no contexto físico da obra463. 

Fazendo paralelo com as múltiplas visões também na literatura barroca, o 

escritor Affonso Romano Sant’Anna escreve que, nos “sermões de Vieira, o ora-

dor lança um tema e a seguir começa a reconsiderá-lo sob vários pontos de vis-

ta”464. 

No adro dos Profetas de Congonhas, em semelhante experiência de múlti-

plas visualidades, nossos corpos perceptivos são tornados centro da obra, que 

transcorre a nosso redor. Assim, podemos ser guiados “pelo perder-se naquele 

estado de imersão”465. 
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18.1. Campo de obra 

Referindo-se aos relevos de púlpitos, lavabos e portadas de Aleijadinho 

que levariam ao adro de Congonhas, Lourival Gomes Machado percebe um ca-

minho formal. O pesquisador afirma que, primeiro, há a “criação de um verdadeiro 

espaço artístico, apesar das injunções materiais do plano de fundo ou até contra 

esta imposição concreta”. Segundo, haveria a “aspiração de soltar as figuras que, 

desses espaços supostos, passam progressivamente a projetar-se no espaço re-

al”466. 

Sobre esse percurso artístico, Machado escreve que tal desdobramento 

das formas aspira: 

(…) ao vulto pleno, à massa solta no espaço que se anima de um 

movimento inerente e, cada vez mais, se desprende do fundo, do 

muro, do nicho. Afinal, haverá de afirma-se contra o espaço ilimi-

tado. E a prova de seus direitos dará quando, no infinito espaço 

natural, determinar seguramente seu próprio espaço escultórico. 

Como sucedeu, afinal, em Congonhas467. 

Machado reflete se exigiu “a prevista obra do adro uma meditação mais 

profunda, para a qual o Aleijadinho reservou os três ou quatro anos de trabalho 

nos ‘Passos’”. Seria quando “mais apuraria na madeira sua segurança visual e 

conceptiva, antes de atirar-se às figuras de pedra”468. 

Assim, tal questionamento de Machado se coaduna com o fato de que Alei-

jadinho começou sua empreitada para o Santuário congonhense, surpreendente-

mente, pelos Passos da Paixão, sem capelas construídas – enquanto o adro já 

estava pronto para receber as imagens, como visto no capítulo 10. 

Certo é que a empreitada de Aleijadinho “começou por um Novo Testamen-

to talhado em madeira, onde a vibração mística da paixão de Deus feito Homem 

prepara o acesso, mais sutil, à transcendência dos profetas judeus”469. Logo: 

Há (…) uma orgânica e substancial ligação entre os “passos” e o 

adro, tanto na sua adequação material no conjunto arquitetônico 

quanto no conteúdo significativo de sua intenção470. 
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Nos Passos, Aleijadinho “pôde desenvolver à vontade essas figuras que, 

embora presas à composição de quadros destinados à visão frontal, se realizam 

em forma plena e em espaços livres”471. 

Bazin já dizia, quanto aos Passos, que: 

(…) a posição dessas imagens de madeira nas capelas não fazia 

o Aleijadinho sair das formas plásticas das estátuas encostadas, 

às quais ele se habituara, enquanto que os profetas no adro, livres 

no espaço, deixam-no a resolver, sem qualquer recurso possível, 

o problema da figura de relevo472. 

Assim, toda a “experiência de uma atividade artística laboriosa e super-

consciente concentra-se na etapa final quando o Aleijadinho, já entrando nos ses-

senta e talvez pressentindo que será essa a sua última obra de grande vulto, co-

meça seus profetas”473. 

Então, o caminho a ziguezaguear pelo jardim levaria às figuras de pedra. 

Mais, levaria a uma plataforma escultural em que os Profetas, em conjunção, 

constroem-se mutuamente. O espaço entre eles, estetizado, também se comporia 

de forma artística. Tal campo ainda se estenderia à parte introdutória que são os 

Passos. Assim, todo um campo de obra, tornada conjunta, se ativa ao redor de 

quem a visita. 

18.2. Visões 

Obras da envergadura de Aleijadinho não poderiam deixar de causar dis-

cussões entre os especialistas. Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira indica um 

ponto de visão privilegiado para observar os Profetas de Congonhas, que seria 

externo, frontal e centralizado em relação ao adro em que as obras se encontram. 

Em seu livro Passos e Profetas, Oliveira escreve: 

Os gestos e atitudes individuais de cada uma das estátuas foram 

portanto simetricamente ordenados com relação ao eixo da com-

posição. As correspondências não se fazem entretanto de forma 

geométrica, mas por oposições e compensações de acordo com 
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as leis rítmicas (musicais) da composição barroca. Um gesto de 

aparência aleatória, quando visto isoladamente como a ampla fle-

xão do braço direito do profeta Ezequiel, adquire extraordinária 

força expressiva quando relacionado com o seu prolongamento 

natural, constituído pelo braço esquerdo de Habacuc. 

Cumpre entretanto salientar que a ordenação geral da composi-

ção, tal como a descrevemos, só se revela integralmente ao es-

pectador que, respeitando as regras do jogo da cenografia barro-

ca, posicionar-se corretamente para a observação da obra. Com 

efeito a arte barroca, de características eminentemente teatrais, 

sempre tem um ponto de visão privilegiado, concebido pelo artista 

criador como uma espécie de “loggia” de teatro, a partir da qual 

deverá ser visto o espetáculo. Em Congonhas este ponto situa-se 

aproximadamente a meia encosta da esplanada, entre o jardim 

dos Passos e a escadaria de acesso ao adro, devendo o especta-

dor colocar-se em posição central, face ao portão474. 

A experiência em si de visitar o complexo do Santuário do Bom Jesus de 

Congonhas nos revelaria outras perspectivas, entre as quais não deixaria de estar 

a vibrante visão indicada por Oliveira. A visita também se dá em uma dimensão 

temporal a percorrer pelos elementos compostos. Assim, acaba-se não privilegi-

ando um ponto de vista que, pela tendente estaticidade do observador, inclinaria a 

destacar apenas a dimensão espacial então vivida. 

Referindo-se às sobreposições de vistas dos Profetas que temos ao nos 

movimentarmos pelo conjunto, Lourival Gomes Machado nota que, no adro de 

Congonhas, “mergulhamos na noção desse espaço único que envolve as peças 

num mesmo todo, e as coloca em constante inter-relação”475. 

A evidência deste espaço inter-relacional no adro de Congonhas já nos le-

va a relativizar a visão externa, frontal e centralizada privilegiada por Oliveira para 

fruição dos Profetas. A posição recomendada não diminuiria a importância do an-

dar errante que é, justamente, a nosso ver, o aproximar de nossos corpos com a 

matéria vivificada por Aleijadinho – aproximação que se constituiria como uma 

das mais significativas experiências estéticas que se pode ter com a obra. 

Quanto a essa experiência, Machado comenta sobre a sensibilidade que 

levou à distribuição geral das partes do grupo: “não tanto pela simétrica disposi-

ção no plano horizontal, mas principalmente pela variedade com que, nas distân-
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cias relativas, se interpenetram, no plano vertical, as figuras das três grandes filei-

ras paralelas”476. 

A respeito do encontro das imagens verticais dos Profetas no adro, Macha-

do percebe que ele ocorre “quando, já fatigados do esforço analítico que impede a 

simples fruição, os olhos passam a dar-se conta da conjunção, por assim dizer 

espontânea, das figuras”. Tal sintaxe aconteceria “em grupos parciais de três e 

quatro estátuas, cujas massas e cujas linhas acabam sempre se pondo em con-

cordância, seja qual for o ponto do adro em que se coloque o visitante”477. 

 

Figura 109: Profetas no adro de Congonhas. 

Assim, articulam-se, no adro, sobreposições verticais. Como nos citados 

grupos de menires478, elas ecoam fundo na constituição do vulto da pedra em fato 

cultural – ou, mais especificamente, em fato escultural. É a maior afirmação da 

pedra-da-terra em arte. Do pré-formal ao mais formal. 
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18.3. Durações 

Joel Neves parece concordar com a experiência de duração no adro de 

Congonhas. O autor escreve que, “mesmo sob a ordenação de uma lógica ou lei 

norteadora do ponto-de-vista, acreditamos, porque experienciamos, em um ‘inédi-

to’ da rítmica a impor outros ângulos de visão, também eles ótimos e corretos. 

Afinal, ali é um espaço-que-se-cria”479. 

Ainda, em fala no IX Congresso Internacional do Centro de Estudos da 

Imaginária Brasileira, em São Paulo, o pesquisador Percival Tirapeli expôs seus 

estudos para amparar a plataforma de visita virtual aos Profetas de Aleijadinho 

em tecnologia 3D desenvolvida pelo Museu de Ciências da USP. Tirapeli enfati-

zou que tais ferramentas “não são entendidas como um substituto, mas como 

complemento ou mesmo convite à vivência física” do Santuário. Assim, levando 

em conta todo o complexo de Congonhas, Tirapeli também citou que as “linhas 

sinuosas entrecruzadas que interligam as capelas dos Passos dificilmente levari-

am o fiel a uma estabilidade de um ponto de vista apenas para a contemplação 

dos Profetas”480. 

Já o escritor Affonso Romano de Sant’Anna, ao comparar os universos re-

nascentista e barroco, escreve que o primeiro privilegiaria a centralização. O se-

gundo, ao contrário, tenderia a descentralizar as formas481. Justo esta falta de 

centralidade que, diante do adro de Congonhas, é operada pelo corpo do visitan-

te, ao ser o que tece os elementos da composição quando, errantemente, aden-

tra-a. 
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Figura 110: Visitantes no adro de Congonhas, entre os Profetas. 

É interessante a citada comparação feita por Oliveira do adro de Congo-

nhas com a música barroca ao se referir a correspondências rítmicas entre os 

Profetas de Aleijadinho482. Pensemos em Bach, por exemplo. A relação entre no-

tas e intervalos musicais se aproxima dos cheios e vazios da escultura e, mesmo, 

da ocupação espacial promovida pela dança. 

Tais aproximações se dão ainda mais em uma obra relacional como os 

Profetas de Congonhas, em que a massa pétrea de cada um é posta em relação 

à dos demais. Criam-se intervalos ritmados, tal como na imersão promovida pela 

música, onde a distância entre notas é que dá o tom. Dessa forma, o tom seria o 

intervalo de um percurso sequencial e melódico, como também simultâneo e har-

mônico. A organização dos intervalos sonoros leva em conta o repouso necessá-

rio para que uma nota se desintensifique o bastante até desaparecer – e reapare-

cer com sua repetição. 

Já na dança, no balé, por exemplo, tensão e relaxamento se relacionam à 

ocupação e à desocupação espacial – ritmando, assim, o vir à tona da espaciali-

dade proposta. 

Na escultura, é nas zonas intervalares, então estetizadas pelo campo de 

presença da obra, que se dinamiza o espaço e, por extensão, o visitante. O ocu-

par matérico, qual o cheio da obra, se dá em relação a seus vazios, prolongados 

nos arredores frequentados pelo público – ainda mais quando se trata de um gru-
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po escultórico coerente como os Profetas de Congonhas. Afinal, conceituando o 

fenômeno como o visível, Carmen Aranha observa ser “no intervalo das positivi-

dades do mundo, nas suas correlações que o fenômeno surge”483. 

Assim, a percepção da obra se daria em desenvolvimento e não estatica-

mente. Tecendo semelhante paralelo, quanto a um dos principais arquitetos ger-

mânicos setecentistas, Balthasar Neumann (1687-1753), Max Nauenberg escre-

ve: 

Criando uma obra compreensível somente pela movimentação do 

espectador, Neumann conseguiu o milagre de introduzir o tempo 

como quarta dimensão na arquitetura, fazendo ligação com a arte 

predileta da época: a música484. 

Tais observações também podem, parcialmente, ser empregadas na análi-

se das massas de madeira policromada de cada Passo de Congonhas, apesar de 

sua frontalidade, essa sim, acentuada. Imersas na relativa penumbra das capelas, 

as massas se ordenam para que nossos olhos por elas vaguem em busca da lu-

minosidade conjugante. Esse vagar é amplificado por se tratar de ricas relações 

volumétricas e narrativas. 

Por mais que haja possível variação de posições esculturais, o que só au-

menta a riqueza do trabalho, cada Passo recebeu um sentido organizador autoral 

– indicado, inclusive, em zonas de maior acabamento a receberem destaque. As-

sim, todas essas relações artísticas já estão presentes quando se trata de fruir um 

Passo. Relações que se potencializam quando percorridos os sete em seis cape-

las. Mesmo estando os Passos imersos em recintos, a ideia de forma se coaduna 

com a narração. 

Logo, aquecidos pelos ziguezaguear em exercícios visuais e corporais com 

as esculturas dos Passos e desaguados nos Profetas, ou mesmo vice-versa, a 

obra total de Congonhas é plataforma para o visitante. Revela o entendimento 

complexo que Aleijadinho teve a partir do adro, elemento pré-existente, diante de 

um vazio, tanto dos Profetas como dos Passos, quando naquele alto ele chegou. 

Desse modo, a visão em eixo indicada por Oliveira não diminuiria a impor-

tância de olhares como o oblíquo, muito menos a imersão no adro. Imersão que, 
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além do mais, permite a leitura complementar de elementos plásticos e iconográ-

ficos relevantes para a apreensão da obra. 

Assim, sobre os Profetas de Congonhas, vistos de frente, pelo eixo central 

da composição, eles “refletem uma oposição, uma recusa ao mundo dado”. Entre-

tanto, na observação contrária, “pela qual o horizonte aparece, os profetas nos 

permitem constatar a união, a concordância, a aceitação afetiva e, assim, a con-

quista de um mundo não mais recusável”485. 

Seria desta forma que o ponto privilegiado por Oliveira para observar o 

adro de Congonhas, externo, frontal e centralizado em relação aos Profetas, favo-

receria suas relações com a Igreja e a arquitetura, mas negligenciaria a integra-

ção com a totalidade da paisagem habitada. 

18.4. Teatro 

Levemos em conta a outra analogia usada por Oliveira quando escreve so-

bre o ponto de visão privilegiado para fruir os Profetas de Aleijadinho: a analogia 

com o teatro barroco486. Observamos que, na arte cênica, a visão central não se-

ria a única possibilidade elencada pelos realizadores do período. Isso tanto em 

relação à cenografia quanto à audiência. 

Sobre a cenografia barroca, “Bibiena inventou o ‘cenários de vários focos’, 

criando distintos pontos de observação e fugindo do ângulo único de visão da 

perspectiva clássica (…). Acabou criando uma ‘perspectiva diagonal’, um jeito de 

olhar de viés a cena”487. 

Assim, a veduta per angolo (figura 111) de Ferdinando Galli Bibiena (1657-

1743) foi teorizada em tratado de 1711 chamado L’architettura civile preparata su 

la geometria e ridotta alle prospettive. Com a publicação, Bibiena, que já era um 

dos principais arquitetos teatrais de seu tempo, ampliava ainda mais sua referen-

cialidade. 
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Figura 111: Gravura de veduta per angolo para cena teatral no tratado de 

Bibiena. 

Quanto à arquitetura da audiência, por mais que houvesse uma vista con-

siderada ilustre (dada ao camarote-mor diante do palco, muitas vezes dedicado à 

família real ou governante), tal composição não eliminava as outras vistas – obti-

das da plateia baixa como também das laterais galerias cortesãs. 

Inclusive, o citado Ferdinando é pai de Giuseppe Galli Bibiena (1696-1757), 

que, em 1744, com seu filho, projetou o interior da Ópera Margrave de Bayreuth, 

na Alemanha, um dos poucos teatros barrocos sobreviventes até hoje – e que tem 

sua audiência como descrita acima. 

Configuração análoga para o lugar do público se encontra no Teatro da 

Residenz de Munique, desenhado pelo já referido François de Cuvilliés e inaugu-

rado em 1753 (figura 112). Para citar um exemplo mais próximo, o Teatro de Ouro 

Preto, construído entre 1746 e 1770, um dos mais antigos das Américas, também 

incorpora, de forma simplificada, a mesma estrutura de audiência (figura 113). 
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Figura 112: Teatro da Residenz de Munique, François de Cuvilliés, 1753. 

 

Figura 113: Teatro de Ouro Preto, 1770. 

Assim, a observação externa, frontal e central seria distanciada como a vi-

são do governante, mas não refletiria por completo a experiência fenomenológica 

que se tem de obras como os Profetas de Aleijadinho. Desta forma, concordamos 

que buscar um eixo de contemplação não diminui o vagar corporal que incute à 

carne do olho novas perspectivas. 
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18.5. Rotundidade 

Em publicação de 2011, Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira retoma o as-

sunto de como apreciar o adro de Congonhas. Anos depois de seu livro Passos e 

Profetas, a pesquisadora mineira volta a destacar ponto fixo, afastado e centrali-

zado de observação das esculturas, embora não se refira mais a “posicionar-se 

corretamente”: 

O Aleijadinho, sem dúvida, presidiu pessoalmente a colocação 

dos Profetas nos pedestais, uma vez que ainda se encontrava em 

Congonhas no momento (…). O resultado não podia ser mais im-

pressionante, já que as esculturas relacionam-se umas com as 

outras em extraordinária coreografia, na qual os gestos e atitudes 

individuais de cada Profeta foram ordenados em função do con-

junto. Observe-se que essa ordenação não é feita de modo simé-

trico, mas por oposições e compensações, e que sua percepção 

global exige afastamento do espectador e seu posicionamento em 

ponto fixo, em situação mais baixa e centralizada. 

A percepção a partir de um ponto fixo é típica da estética barroca 

da arte vista como espetáculo, com impacto global e imediato, fa-

vorecendo a apreensão do conjunto488. 

Se assentimos com o benefício a certos aspectos grupais ao ver o adro de 

Congonhas a partir do ponto indicado, também observamos que esse foco não 

seria esgotante. Tal “ponto fixo” já não favoreceria a apreciação de outros aspec-

tos da obra, tal como a rotundidade escultórica indicada, inclusive, pela colocação 

lateral das esculturas de Daniel e Oseias. Ou ainda pelo destacado perfil de Joel. 

Os três com suficiente espaço ao redor para o deslocamento fruitivo do visitante. 

Novamente recorrendo a Joel Neves quanto ao adro de Congonhas, o au-

tor afirma que até mesmo “a incidência do sol, o sombreado de dias nublados, a 

indefinição das formas em momento de densa bruma sugerem um outro ‘ponto-

de-vista’, independente do eixo da composição, da fixidez material da obra e das 

próprias leis barrocas”489. 
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19. Percursos corporais no Santuário do Bom 
Jesus de Congonhas 

19.1. Espaço e tempo 

Seria anacrônico falar sobre barroco no início do século XIX, já que os Pro-

fetas foram concluídos por Aleijadinho e sua oficina em 1805? Não nos parece, 

até porque as esculturas culminariam um projeto do século XVIII mineiro – que, 

pela situação colonial e, mais, interior, não deixaria de apresentar certos aspectos 

de temporalidade estendida. Inclusive, como visto na introdução, Myriam Andrade 

Ribeiro de Oliveira, grande estudiosa do rococó, concorda que as obras em Con-

gonhas se caracterizam como barrocas. A autora escreve que, se como ornamen-

tista sacro Aleijadinho foi rococó, no campo da escultura religiosa o mestre se 

afasta, entretanto, deste estilo para retomar a tradição barroca, “ainda viva na Pe-

nínsula Ibérica no século XVIII”490. 

Assim, tanto as obras dos Passos, iniciadas em 1796, como as dos Profe-

tas, em 1800, podem ser consideradas entre as últimas manifestações de quali-

dade do longo ciclo barroco, na arte ocidental. Sobre este estilo e entendendo 

“abertura” como ambiguidade da mensagem artística491, Umberto Eco, em seu 

livro Obra Aberta, escreve que: 

Num rápido escorço histórico encontramos um aspecto evidente 

de “abertura” (na moderna acepção do termo) na “forma aberta” 

barroca. Nesta, nega-se justamente a definitude estática e inequí-

voca da forma clássica renascentista, do espaço desenvolvido em 

torno de um eixo central, delimitado por linhas simétricas e ângu-

los fechados, convergentes para o centro, de modo a sugerir mais 

uma ideia de eternidade “essencial” do que de movimento. A for-

ma barroca, pelo contrário, é dinâmica, tende a uma indetermina-

ção de efeito (em seu jogo de cheios e vazios, de luz e sombra, 

com suas curvas, suas quebras, os ângulos nas inclinações mais 

diversas) e sugere uma progressiva dilatação do espaço; a procu-

ra de um movimento e da ilusão faz com que as massas plásticas 

barrocas nunca permitam uma visão privilegiada, frontal, definida, 

mas induzam o observador a deslocar-se continuamente para ver 
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a obra sob aspectos sempre novos, como se ela estivesse em 

contínua mutação. Se a espiritualidade barroca é encarada como 

a primeira manifestação clara da cultura e da sensibilidade mo-

dernas, é porque nela o homem se subtrai, pela primeira vez, ao 

hábito do canônico (garantido pela ordem cósmica e pela estabili-

dade das essências) e se defronta, na arte como na ciência, com 

um mundo em movimento que exige dele atos de invenção492. 

Por razões similares, contrárias ao cânone, Maurice Merleau-Ponty elege o 

olhar dos artistas, mais maleável, e não o cartesiano, como preferível em sua lei-

tura fenomenológica de mundo. A flexibilidade revelou-se necessária. Com a de-

sordem cósmica, pelo menos desde Copérnico, no século XVI, o homem foi desti-

tuído do centro do universo. Assim, se em um primeiro momento as investigações 

científicas possibilitadas pela Renascença empoderaram a humanidade, depois 

elas mesmas a destronaram. Justamente pela humanidade descobrir-se como 

não sendo a obra divina central, certa inocência foi perdida. 

Se o fato não for visto como desgraça, tivemos um novo mundo de possibi-

lidades e, principalmente, um novo olhar, que, séculos depois, a imersão no adro 

de Congonhas poderia refletir. 

Então, a arte barroca acabou sendo uma das principais beneficiárias das 

mudanças modernas. E, além de beneficiária, ao propagá-las e aprofundá-las, a 

arte barroca se revelou, também, como provocadora destas mudanças. 

Assim, “a poética do Barroco, no fundo, reage a uma nova visão do cosmo 

introduzida pela revolução coperniciana, sugerida quase em termos figurais pela 

descoberta da elipticidade das órbitas planetárias realizada por Kepler – desco-

berta que põe em crise a posição privilegiada do círculo como símbolo clássico de 

perfeição cósmica”493. 

Desta forma, a elipse, tão presente em obras barrocas, relativizaria justa-

mente a centralidade tal como se dá no círculo. Uma descentralização, ou centro 

móvel, se, em primeiro momento, foi apenas uma questão estética, acabaria por 

revelar profundo arcabouço filosófico. Assim, “o barroco não é só herdeiro da cri-

se da Idade Moderna, mas, nele, a crise dá prosseguimento”494. 
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Entretanto, adverte-nos Umberto Eco, “estas são conclusões alcançadas 

pela crítica hodierna e que a estética, hoje, pode coordenar em leis: porém seria 

leviano ver na poética barroca uma teorização consciente da obra ‘aberta’”495. Lo-

go, com o cuidado de não sermos anacrônicos, o barroco possuiria características 

formais apenas hoje identificáveis com maior profundidade – e que seriam passí-

veis de revisão crítica. Assim, “é típico da obra de arte o pôr-se como nascente 

inexaurida de experiências”496. 

Sobre a relação da forma artística com o sujeito, Eco escreve que “a aber-

tura é a condição de toda fruição estética, e toda forma fruível como dotada de 

valor estético é ‘aberta’ (…), mesmo quando o artista visa a uma comunicação 

unívoca e não ambígua”497. 

Logo, mesmo preso a amarras de mensagens iconográficas e religiosas do 

Santuário encomendante, Aleijadinho poderia revelar, na composição de orga-

nismo complexo que é a obra de arte, ainda que de forma não intencional, carac-

terísticas de “abertura”. Assim, tais características seriam vivenciadas pelo visitan-

te de Congonhas, há mais de dois séculos. Isso porque a “abertura” não estaria 

apenas no artista ou mesmo na obra, mas também na relação com quem a frui. 

Desta maneira, escrevendo a respeito de esculturas modernas de Gabo ou 

Lippold, Eco afirma que, quando “o fruidor circunavega a forma, ela lhe aparece 

como várias formas. O mesmo já se dava parcialmente com a construção barroca 

e com o abandono da perspectiva frontal privilegiada”498. 

                                            
495

 ECO, Umberto. Op. cit., 1991, p. 45. 
496

 Ibid., p. 68. 
497

 Ibid., p. 89. 
498

 Ibid., p. 152. 



Entre cúpulas e toucados 238 

Julio Meiron 

 

Figura 114: Visitantes no adro de Congonhas, ao entardecer. 

19.2. Fenômeno 

Como que se referindo a um fenômeno, Henri Maldiney escreve que: 

Um evento constitui um rasgo no curso das coisas e da história e 

no curso do conhecimento. No claro deste rasgo um mundo abre-

se, novo. Assim ocorre com toda obra de arte que produz ela pró-

pria, em si, todas as virtualidades. É um evento-advento. É o que 

foram e são ainda, cada vez que um homem as acolhe segundo a 

si próprias, as obras de Aleijadinho499. 

Assim, em sua obra Fenomenologia da Percepção, Maurice Merleau-Ponty 

escreve que “o sistema da experiência não está desdobrado diante de mim como 

seu eu fosse Deus, ele é vivido por mim de um certo ponto de vista, não sou seu 

expectador, sou parte dele, e é minha inerência a um ponto de vista que torna 

possível ao mesmo tempo a finitude de minha percepção e sua abertura ao mun-

do total enquanto horizonte de toda percepção”500. 

Relacionando estas observações com fruir o adro de Congonhas, um pos-

sível olhar para a obra não deixaria de privilegiar outros; pelo contrário, seria pla-

taforma para novos olhares. O fenomenólogo francês ainda afirma que “a percep-

ção do mundo é apenas uma dilatação de meu campo de presença, ela não 

transcende suas estruturas essenciais, aqui o corpo permanece sempre agente e 
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nunca se torna objeto. O mundo é uma unidade aberta e indefinida em que estou 

situado”501. 

Sobre a duração em que transcorre a experiência, se “devemos encontrar 

uma espécie de eternidade, será no coração de nossa experiência do tempo e 

não em um sujeito intemporal que estaria encarregado de pensá-lo e de pô-lo”502. 

Assim, ao ver Congonhas, há um compromisso com a relatividade de nosso cor-

po, que carrega nosso olhar a uma experiência não-absoluta, entretanto única – 

para nós. 

Ainda segundo o pensamento de Merleau-Ponty, no posterior texto O olho 

e o espírito, a respeito do olhar do pintor, basta “que eu veja alguma coisa para 

saber juntar-me a ela e atingi-la (…). Meu corpo móvel conta com o mundo visí-

vel, faz parte dele, e por isso posso dirigi-lo no visível”503. Seria justamente este 

olhar criador que estaríamos buscando para ver a obra de Aleijadinho em Congo-

nhas. Habitamos um corpo caminhante – e é por ele que percebemos a realidade, 

inclusive, estética. 

 

Figura 115: Visitantes no adro de Congonhas. 

Sobre a unidade corpo-visão, Merleau-Ponty afirma que tudo “o que vejo 

por princípio está ao meu alcance (…). O mundo visível e de meus projetos moto-

res são partes totais do mesmo Ser”504. Carregando esta carne do olhar entre os 

Passos e Profetas do Santuário, essa “extraordinária imbricação (…) proíbe con-
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ceber a visão como uma operação de pensamento que ergueria diante do espírito 

um quadro ou uma representação do mundo, um mundo da imanência e da idea-

lidade. Imerso no visível por seu corpo, ele próprio visível, o vidente não se apro-

pria do que vê; apenas se aproxima dele pelo olhar, se abre ao mundo”505. Assim, 

“meu corpo, ele próprio se movo, meu movimento se desenvolve. Ele não está na 

ignorância de si, não é cego para si, ele irradia de um si…”506. 

Então nós nos vemos vendo Congonhas, adquirimos consciência da carna-

lidade de nossos pontos de vista, para além do quadro. Ativando mais uma vez as 

possibilidades de “abertura” da obra de Aleijadinho no Santuário, vagamos entre 

cúpulas e toucados: 

O enigma consiste em meu corpo ser ao mesmo tempo vidente e 

visível. Ele, que olha todas as coisas, pode também se olhar (…). 

Ele se vê vidente, ele se toca tocante, é visível e sensível para si 

mesmo. É um si (…), inerência daquele que vê ao que ele vê, da-

quele que toca ao que ele toca, do senciente ao sentido – um si 

que é tomado portanto entre coisas, que tem uma face e um dor-

so, um passado e um futuro…507 

Enfim, duração. Como que finalmente habitando os espaços que a obra 

nos reservava, visível e móvel, “meu corpo conta-se entre as coisas, é uma delas, 

está preso no tecido do mundo (…). Mas, dado que vê e se move, ele mantém as 

coisas em círculo a seu redor, elas são um anexo ou um prolongamento dele 

mesmo, estão encrustadas em sua carne, fazem parte de sua definição plena, e o 

mundo é feito do estofo mesmo do corpo”508. 

Retomando o olhar do artista, olhar criador, que propomos para ver Con-

gonhas, Merleau-Ponty ainda escreve: 

Já que as coisas e meu corpo são feitos do mesmo estofo, cum-

pre que sua visão se produza de alguma maneira nelas (…). Qua-

lidade, luz, cor, profundidade, que estão a uma certa distância di-

ante de nós, só estão aí porque despertam um eco em nosso cor-

po, porque este as acolhe509. 
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Merleau-Ponty, em seus estudos, opõe-se a certo cartesianismo, como já 

dito, e elege, para uma apreensão fenomenológica da experiência, a visão do ar-

tista – que preservou algo de ôntico em sua percepção de mundo. Assim, sobre 

Merleau-Ponty, a pesquisadora Carmen Aranha, em sua obra Exercícios do 

Olhar: conhecimento e visualidade, afirma que: 

O filósofo evocará o cogito cartesiano em contraponto ao cogito 

fenomenológico. Reflete sobre o primeiro, afirmando que, ao es-

truturar o conhecimento humano, provoca uma divisão entre per-

cepção e razão porque descarta, diferentemente do último, a ex-

periência-vivida como gênese de um conhecimento que, ao mes-

mo tempo, é contato com a coisa, consciência e construção do 

imaginário510. 

Desta forma, o foco no pensamento conceitual foi eliminando o corpo como 

fonte de conhecimento, a ser resgatado se quisermos uma compreensão mais 

holística da realidade. Assim, “a visão é um pensamento condicionado, nasce ‘por 

ocasião’ do que acontece no corpo, é ‘excitada’ a pensar por ele”511. 

Logo, de forma semelhante à “abertura” por Umberto Eco, a “própria obra 

inaugurou o campo onde se mostra sob uma outra luz, ela é que se metamorfo-

seia e se torna a sequência”. Então, “as reinterpretações intermináveis das quais 

ela é legitimamente suscetível não a transformam senão em si mesma”512. Assim, 

o risco de incorrer em “erros” (ao extrair da obra congonhense de Aleijadinho o 

que nosso corpo-olho vê) é diminuído. Afinal, as informações conceituais e icono-

gráficas, por exemplo, são apenas parte do significado estético total. Desta ma-

neira, justamente pela falta do que é cabal, que o “erro” se relativiza. 

Sobre a apreensão dos fenômenos, Carmen Aranha escreve que “o sujeito 

não é um observador absoluto que (…) equaciona um desenho-modelo e realiza 

determinadas transferências, muitas vezes inadequadas para os atos de conhe-

cimento do mundo”513. Tendendo ao múltiplo, olhamos algo e nos aproximamos: 

“esse ato já faz parte do ver”514. 

Assim, ver-nos vendo pressupõe o compromisso com nosso ponto de vista, 

não com o ponto de vista, o que equivale dizer que outros pontos de vista, ao vê-
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los vendo, ou a se verem vendo, também são válidos. O essencial seria compre-

ender que o visto está comprometido com o vidente, o que não o invalida, apenas 

balanceia sua universalidade: 

O ver se move no movimento do corpo e os deslocamentos tenci-

onam e inquietam o ser, penetram na atmosfera da consciência 

projetando traçados essenciais ou cifras visuais da vivência pró-

pria. É nesse movimento tensionado e inquietante que a ordem vi-

cária vai-se dissolvendo, que um princípio de desordem se instala 

para, logo adiante, recompor-se em nova ordem, mais pessoal, re-

flexo de uma experiência visual genuína515. 

Desta forma, a “percepção, para o barroco, é vivida, o que revela o espec-

tador como parte integrante do sistema de experiências”516. Logo, na leitura das 

obras de Aleijadinho em Congonhas, ao propormos acrescentar tempo ao estático 

espaço, destacamos o fenômeno de sua duração para conosco. 
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20. Um manuscrito nas prateleiras de Braga 

O pesquisador inglês John Bury já dava notícia do citado livro Descripção 

do Sanctuario do Bom Jesus do Monte da cidade de Braga, de Manoel Antonio 

Vieira, publicado em Lisboa, em 1793. Este apontamento do inglês aparece em 

sua coletânea de artigos Arquitetura e Arte no Brasil Colonial, com organização 

de Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, editada pelo Programa Monumenta, do 

IPHAN, em 2006. Mais especificamente, o apontamento aparece no artigo desta 

coletânea intitulado Santuários do norte de Portugal e sua influência em Congo-

nhas517. 

A coletânea republicava obra homônima de 1991, sobre a qual Oliveira nos 

conta que, “após a primeira edição do livro, o autor encaminhou à organizadora 

seu artigo sobre o Santuário de Congonhas, recomendando sua inserção caso 

fosse feita uma segunda edição”518, fato que se deu em 2006519. 

Enfim, no artigo, Bury nos fornece subsídios para cogitarmos a possível 

circulação de informações utilizadas pela arte entre o norte português e Minas no 

século XVIII. Mais especificamente, entre os santuários de Bom Jesus do Monte, 

em Braga, e o Bom Jesus de Congonhas. 

Para o desenvolvimento de tais hipóteses, além de termos consultado a 

Descripção de 1793 apontada por Bury, também encontramos um manuscrito, no 

Arquivo Distrital de Braga, da Universidade do Minho, que pode ser seu original. 

Neste manuscrito, de 1787, consta, em sua capa, parcialmente rasgada, 

além do nome de Manoel Antonio Vieira, o de Pedro José de Souza Rosa. Logo 

em seguida, há, qual foi a nossa surpresa, em suas primeiras páginas, um texto, 

também manuscrito, com o que parece outra tinta, nomeado Notícia do Brasil (in 

Anexo 1). 

Quanto a Manoel e Pedro, pouco se sabe, além de Manoel ser bracarense. 

Já no referido texto de Notícia, são tecidos elogiais ao Império colonial português 

que, em escala planetária, conectava Europa, América, África e Ásia. Transcre-
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vemos abaixo trecho que, em português paleográfico, refere-se especificamente 

ao Brasil: 

Nenhuma Nação tem hum terreno tão creador como a America 

Portug.za. Ella se comprehende nos dous milhores climas das zo-

nas torrida e temperada: o q’ falta em hum, sobeja em outro: e 

ambos entre si, produzem mais do q’ todos os outros da Europa 

juntam.te. 

O Rio grande produz todos os frutos da Europa, mto. milhores, e 

em maior abund.cia: só elle he capas de dar trigos a todo Portu-

gal, e mta. pte. da Europa: da mesma sorte o linho Canemo pa. 

sua Marinha: e outros generos da 1ª necess.de. 

O Brasil setuado na pte. mais oriental da Europa [sic], quasi no 

meio do mundo está como olhando pa. Africa, com h’pé em terra, 

e outro no mar: e com os braços estendidos, hum pa. a Europa, 

outro pa. a Azia: tem os seus portos sempre abertos em todos os 

tempos, sem gellos nem furacoes de ventos, dando huma nave-

gação mais comoda, e mais breve: de sorte, q’ se pode dizer, q’ a 

riqueza e abund.cia q’ a Provid.a espalhou em todas as partes, as 

unio no Brasil, como em seu centro. 

No manuscrito, após esta parte transcrita, discorre-se sobre a África, inclu-

sive o tráfego de escravos. Além do mais, relata-se posses na Índia, com desta-

que para Goa, e na China, abordando as vantagens portuguesas no comércio 

internacional em relação às demais nações europeias. 

Apesar de a Notícia não trazer maiores referências, apenas algumas indi-

cações de notas não presentes, nossa pesquisa descobriu que este texto do ma-

nuscrito equivale a trechos de uma publicação de 1794. Tal publicação (que con-

ta, inclusive, com as notas do manuscrito desenvolvidas), de autoria de D. José 

Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, é intitulada Ensaio Economico sobre o 

comercio de Portugal e suas colonias. 

Nascido em Campos dos Goitacases, no Rio, em 1742, e filho de senhores 

de engenho, D. José Joaquim foi Bispo em Pernambuco e Inquisidor Geral do 

Reino. A Notícia está espalhada em trechos compreendidos na parte II, capítulo I, 

entre os parágrafos VII e XXVII dessa obra econômica. 

Voltemos ao manuscrito encontrado no Arquivo Distrital de Braga. Após a 

Notícia, o manuscrito apresenta, de fato, o relato que, em geral, confere com a 

obra Descripção do Sanctuario do Bom Jesus do Monte da Cidade de Braga im-

pressa em Lisboa em 1793. 
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A possibilidade de ser o original do autor, Manoel Antonio Vieria (ou cópia 

do original por Souza Rosa, também nomeado na capa), reforça-se, inclusive, 

pelo fato de, neste manuscrito, datado de 1787, haver os acusados “paganismos” 

do Santuário – que, depois, foram cristianizados. Para clarearmos a questão, de-

vemos contextualizá-la. 

Aconteceu algo muito curioso no Santuário do Bom Jesus do Monte, em 

Braga. Algumas esculturas de granito do Escadório dos Cinco Sentidos (que, a 

partir do final dos setecentos, passaram a ser conhecidas como representações 

de personagens cristãos) foram criadas, no começo do século XVIII, como perso-

nagens da mitologia greco-romana. 

Tais esculturas eram reflexos de certo humanismo cristão, uma espécie de 

conformidade “do paganismo e da religião revelada”520, ou, em outro ponto de 

vista, da Igreja finalmente triunfante sobre as antigas crenças – que eram, assim, 

representadas ao lado dos personagens bíblicos. O atual complexo do Bom Jesus 

do Monte ainda guarda resquícios deste projeto humanista, como suas fontes de-

dicadas a Mercúrio e Júpiter, por exemplo. 

Aconteceu que tudo isso, no contexto português setecentista (mais do que 

poderia ser no contexto italiano, por exemplo, acostumado a ondas mitológicas), 

causou bastante controvérsia, à época. Começou-se uma ressignificação das es-

culturas, como a de Ganímedes, efebo de Zeus, que virou de José do Egito, patri-

arca bíblico (in Anexo 2): 

Sem mudá-los, rebatizaram, então, todas as estátuas centrais – 

as mitológicas – modificando-lhes as inscrições, para o que fize-

ram novos pedestais em magnífico estilo rococó521. 

As controvérsias e acusações atingiram, inclusive, o status do Santuário 

bracarense e de seu planejado Jubileu, como referido no capítulo 9. Em 1773, D. 

Gaspar, que foi Arcebispo de Braga, havia conseguido do papa os breves que 

concediam ao Bom Jesus do Monte os mesmos privilégios que possuía Santiago 

de Compostela, na Espanha – não distante dali e onde estaria o corpo do apósto-

lo Tiago Maior, irmão de João Evangelista. O status dos breves, em tese, poderia 

fazer do Bom Jesus do Monte um local de peregrinação tão popular como o vizi-
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nho espanhol. Tal conquista, de certa forma, recuperava, para Braga, considerada 

sede do primeiro bispado ibérico, protagonismo supostamente perdido. 

Mas esses breves foram, surpreendentemente, anulados logo no ano se-

guinte, em 22 de abril de 1774. Para apoiar esta decisão, justificaram-na com “a 

finalidade comercial muito evidente do assunto”, já que a elevação do status de 

Bom Jesus do Monte aumentaria os peregrinos e, em consequência, seus donati-

vos. Além do mais, pesava “o caráter indecente e irreverente da vizinhança de 

Cristo, dos apóstolos e dos profetas com estátuas profanas”522. 

A anulação também poderia esconder rivalidades, que seriam eclesiásticas 

e, indiretamente, mesmo estéticas, já que, “depois de um concurso, a irmandade, 

na reunião de 22 de junho de 1781, pediu ao arquiteto Carlos da Cruz Amarante, 

o instigador da reforma neoclássica em Braga, para edificar, sobre um terraço 

superior, o templo atual, de plano quadrangular, cuja primeira pedra foi colocada a 

1º de junho de 1784”523. Este fato selou a demolição da igreja elíptica construída 

pelo antigo arcebispo, D. Rodrigo de Moura Teles, igreja esta que, inclusive, os-

tentava seu nome gravado em mármore, como atesta a Descripção de 1793: 

(…) sobre a principal virada ao Poente se vê gravado em huma 

marmorea pedra o honroso letreiro, que no vulgar idioma diz: Cru-

cifixo Domino Sacratum hoc templum posteritati commendat, ani-

mam suam Illustrissimus Dominus Rodericus a Moura Telles Ar-

chiepiscopus Braccharensis Hispaniarum Primaz, anno Domino 

nostri Jesu Christi millessimo septinquesimo vigesimo quinto524. 

Essa antiga igreja, elíptica, junto com a construção da nova, estão bem in-

dicadas na Descripção de Vieira. Quando o relato foi finalmente impresso, em 

1793, a reforma física do Santuário também se converteu em reforma verbal do 

livro, principalmente na substituição e ênfase de personagens mitológicos por bí-

blicos. 

Desta forma, o manuscrito que encontramos no Arquivo Distrital de Braga 

(possivelmente escrito ainda sob influência de tantas reviravoltas, já que, nele, a 
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 Ibid., pp. 242-243. 
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 Ibid., pp. 244-245. 
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 VIEIRA, Manoel Antonio. Op. cit., 1793, p. 176. 
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escultura de José do Egito ainda é descrita como de Ganímedes, por exemplo) 

pode muito bem ser o original de Manoel Antonio Vieira525. 

Pesquisas adicionais a partir deste manuscrito (que não estão no âmbito da 

presente investigação) poderiam, inclusive, ao compará-lo a fundo com a obra 

impressa de Vieira e com o Santuário em si, revelar, em mais detalhes, como se 

deu a cristianização do profano presente no Bom Jesus do Monte. 

Quanto à Notícia do Brasil, no mesmo manuscrito, paira mistério. Por que 

estaria ali? Copiada posteriormente, já que seria do Ensaio Economico publicado 

em 1794? Supomos isso mais provável, apesar de a Notícia manuscrita parecer 

ser de alguém com um português mais arcaico do que o revelado por D. José Jo-

aquim em seu livro. 

20.1. Delubrum 

Esqueçamos o manuscrito do Arquivo Distrital de Braga temporariamente e 

voltemos ao citado artigo de John Bury, publicado em sua coletânea do Programa 

Monumenta. 

Neste artigo, o pesquisador inglês pede que prestemos atenção à igreja de 

D. Rodrigo em Bom Jesus do Monte, demolida no final do século XVIII, já que ela 

poderia ter influenciado no fenômeno das igrejas elípticas de Minas, como vería-

mos na de Nossa Senhora do Rosário de Ouro Preto (figura 116). Se a influência 

teria ido tão longe, poderia muito bem ter instigado o complexo-irmão congonhen-

se: 

A possibilidade dos Passos de Congonhas sofrerem a influência 

dos de Bom Jesus de Braga reforça-se pela hipótese provável da 

Descripção de Manoel Antonio Vieira ter sido conhecida em Minas 

Gerais. Observe-se, ainda, que esse livro tem um interesse adici-

onal para os pesquisadores da arquitetura religiosa em Minas Ge-

rais, pelo fato de incluir o desenho526 da “igreja antiga” do Bom Je-

                                            
525

 Na versão impressa, o autor apenas subsidiariamente faz referência às renomeações das es-
culturas. 

526
 Respeitosamente, gostaríamos de apontar um lapso na louvável tradução e publicação do arti-
go de John Bury. De fato, Carlos Amarante teve o cuidado de fazer uma grande vista aquarelada 
(figura 44), “que nos mostra o aspecto da montanha, em fins do século XVIII”, antes da demoli-
ção da igreja de D. Rodrigo, ao se iniciar a nova (BAZIN, 1990, p. 245). Entretanto, o desenho 
de Carlos Amarante, de 96 x 61 cm, preservado no Arquivo da Confraria do Bom Jesus do Mon-
te, em Braga, não está reproduzido na Descripção de 1793 de Vieira. Tal livro não é ilustrado, tal 
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sus de Braga, construída em 1722-1725, e de planta oval, um 

exemplo pioneiro do uso da planta curvilínea no mundo portu-

guês527. 

 

Figura 116: Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos,      
século XVIII, Ouro Preto. 

De fato, a Descripção de Vieira contém, em seu capítulo XVI, entre as pá-

ginas 175 e 177, uma caracterização da igreja antiga “pela parte de fora”. Naquele 

relato, além de se descrever a placa de mármore com o nome de D. Rodrigo, co-

mo anteriormente exposto, enuncia-se o seguinte: “E discorrendo pelo artefacto 

extraneo deste Delubro, se acha elle feito à Romana, de forma quasi redonda”528. 

A palavra “Delubro”, do latim delubrum, lugar de purificação, provavelmente 

derivada de delùere, lavar, refere-se ao templo em si. Nota-se que Vieira, inclusi-

ve, registra estranhamento em relação à igreja mandada construir por D. Rodrigo, 

“quasi redonda”, diferente da tradição portuguesa, que tendia à planta quadrangu-

lar preenchida por talha. 

Ainda mais, Vieira descreve o templo como “feito à Romana”, em provável 

alusão ao Panteão (figura 117), do século I/II, um dos únicos templos da Antigui-

dade que sobreviveu quase que por inteiro – e cuja planta da parte principal, re-

almente, é circular. Adaptado como uma das igrejas de Roma, o Panteão e sua 

arquitetura, de fato, continuaram a influenciar o mundo católico e além, no decor-

rer da História. 

                                                                                                                                    
como o consultamos, apesar dos dois documentos (desenho de Amarante e livro de Vieira) se-
rem da mesma época. Com efeito, em versão do artigo de Bury em inglês, sua língua materna, o 
lapso associativo não ocorre (in OLIVEIRA, 2011, pp. 174-177). 

527
 BURY, Jonh. Op. cit., 2006, p. 235. 

528
 VIEIRA, Manoel Antonio. Op. cit., 1793, p. 175. 
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Figura 117: Panteão, século I/II, Roma. 

Assim, convertida em variação de modelo clássico, a planta tendente ao 

circular do Panteão ressurgiu em diferentes momentos e em diferentes condições. 

Tais reflexos, mesmo que indiretamente, poderiam muito bem fazer parte dos re-

ferenciais estéticos da “igreja antiga” do Bom Jesus do Monte. 

Atravessando o oceano, mesmo que a partir de outras fontes não portu-

guesas, ou fontes paralelas, tais referenciais estéticos poderiam ter chegado na 

concepção de igrejas como Nossa Senhora do Rosário, na antiga Vila Rica, como 

citado. 

Desde o Renascimento e nos tempos maneiristas e barrocos, tratados ar-

quitetônicos ricamente ilustrados com gravuras faziam circular as fontes clássicas, 

como dissemos no capítulo 5. Joaquim José da Silva, o vereador de Mariana, em 

seu texto de 1790, já se referia à igreja de Nossa Senhora do Rosário de Ouro 

Preto como “ao gosto da rotunda de Roma”529. O fato só atesta a circulação de 

referenciais estéticos por vias múltiplas como a Descripção de Vieira. Referencia-

lidade esta ou semelhante que poderia muito bem chegar a Congonhas, influenci-

ando outros aspectos – como o declive e percurso dos Passos em relação à es-

cadaria do adro. 
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 SILVA, Joaquim José da in BRETAS, Rodrigo José Ferreira. Op. cit., 1951, p. 30. 
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20.2. Mundo luso 

Mesmo sem ser ilustrada, é grande a possibilidade de a Descripção, ou 

mesmo obra similar anterior, ter chegado a Congonhas e, com sua exposição de-

talhada do Bom Jesus do Monte, ter influenciado na configuração do Santuário 

mineiro equivalente. Minas colonial, com seus milhares de imigrantes portugue-

ses, não seria tão diferente de uma província portuguesa, como o Minho, cujas 

dificuldades de acesso por terra vezes eram difíceis como o mar. 

A possibilidade de circulação, no fundo, é o tema da Notícia no manuscrito 

que esta pesquisa encontrou no Arquivo Distrital de Braga. Se bem que pedindo 

estudos adicionais, a Notícia mostra um universo português extremamente dinâ-

mico, em que, pelas rotas cuja motivação principal era a econômica, a informação 

artística poderia chegar, como que “de reboque”. Enfim, talvez possamos encarar 

o mar e seus ventos como caminhos coloniais, e não como barreiras. 
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21. Considerações finais 

O profeta Daniel, quando estava no cativeiro babilônico, interpretou sonho 

sobre os reinos que viriam sobre a terra. O último, o de Deus, não seria destruído. 

Reflexos daquelas visões se imiscuíram na ânsia portuguesa de ser o último im-

pério. A esperança se refletiu na escrita barroca do padre Antônio Vieira, no sécu-

lo XVII, em Salvador e Lisboa. Previa a missão evangelizadora nas mãos de Por-

tugal. O novo tempo viria sob o avatar de Dom Sebastião, monarca português 

desaparecido em batalha na África. Dom Sebastião ressurgiria para salvar o reino 

da melancolia. Reverberações do sebastianismo atravessaram a cultura portu-

guesa e, inclusive, desaguaram na brasileira. Na esperança de redenção sobre a 

morte dos peregrinos de Congonhas, pode haver algo disto. 

Como seria visitar o Santuário? A experiência religiosa, assim como a artís-

tica, é múltipla e aberta, já que, parcialmente, se refere a cada indivíduo. A con-

clusão tardia das obras de Congonhas, em 1872, aconteceu quando a experiência 

religiosa tendia a diminuir – e a artística a aumentar. Assim, Congonhas se abriu 

para um novo sentido, mais estético. 

A obra dos Passos congonhenses pode trazer características de observa-

ção frontal herdadas desde o teatro barroco ou mesmo antes, mas tal frontalidade 

não seria exclusiva na fruição dos Profetas. Pelo contrário, os Profetas represen-

tariam uma culminância da liberalidade das formas para que, com elas, coabite-

mos o adro. 

Apesar de Aleijadinho trazer uma relação com a imagem e talha retabula-

res, além de ornamentos de frontispício, que tinham sido majoritários no trabalho 

do mestre até Congonhas, sua obra é um esforço imenso de deslocar da superfí-

cie e da fachada o que deixa de ser decorativo para o que passa a ser escultural. 

No caso dos Profetas, ao ar livre. Congonhas foi a primeira e única tentativa do 

mestre nesse sentido estrito. O que se atenta é para a direção de tal esforço, que 

se revela em todo seu processo, inclusive em suas falhas. 

Assim, o próximo passo da forma livre no espaço é nos convidar para cir-

cunavegá-la. A tridimensionalidade espacial conquistada completa-se com a quar-
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ta dimensão, temporal, que seria ativada a partir do deslocamento de nossos cor-

pos ao redor da obra. 

Tais qualidades se intensificam ainda mais quando se trata de um campo 

de obras artisticamente relacionadas como se vê no trabalho do Aleijadinho em 

Congonhas. Nesse caso, o centro estético se desloca do trabalho artístico para o 

visitante, já que a obra passa a transcorrer a seu redor. 

Em um conjunto como o dos Profetas de Congonhas, em que a massa pé-

trea de cada um é posta em relação à dos demais, criam-se intervalos ritmados 

entre cheios e vazios. Na arte espacial da escultura, seria nesses espaços inter-

valares, então estetizados pelo raio da obra, que se locomove o visitante. 

Se isso fica mais evidente no adro dos Profetas, tais qualidades podem 

ainda ser parcialmente observadas em sua obra introdutória que constitui os Pas-

sos. Em exercícios do olhar530, acompanhamos os focos luminosos na relativa 

penumbra das capelas – focos incitados pelas protuberâncias escultóricas vistas 

dos portões. 

Além do mais, em ziguezague, deslocamos-nos entre as câmaras visuais – 

tornando-se o caminho parte da obra, já que o percurso narrativo só se completa 

com o percurso corporal. Justamente para sentir no próprio corpo o deslocamento 

do principal personagem da Paixão. 

Nos percursos pela encosta, tem-se, ao fundo, o cume estético dos Profe-

tas que, assim, já são vistos em múltiplos pontos de vista, mesmo antes de aden-

tramos o adro531. Seria justamente um elemento urbanístico tão peculiar das cida-

des históricas das Gerais, a ladeira, sendo especialmente estetizada no trecho 

final que marca a chegada ao templo das promessas e peregrinações. 

Vinha gente de fé. Gente mestiça de tantos pontos da teia de ocupação 

mineira. Gente que já tinha passado pela aventura ou violência de terem sido 

transplantados para a nova terra em ocupação tão rápida pela urgência do ouro – 

mesmo que o esquecimento também tenha sido rápido, tornando-se simplesmen-

te mineiros. 

Assim, afinal chegados e abrigados esteticamente no adro, mesmo que vi-

rassem as costas, o que se veria é a integridade dos Passos e Profetas na povo-
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ação e na paisagem. Integração da pedra da terra, a sabão, a carregar milênios 

de signos, expostos ou velados. O mesmo que se deu com a madeira nativa, 

acaiacá, chamada de cedro, nas imagens da Paixão. 

Esse consubstanciar em matéria local não diz menos que a história deste 

povo. Mesmo explorado, passaria a contribuir com o veio do Ocidente no que, 

apesar de tudo, ele tinha de mais nobre: arte. 

21.1. Sistema de formas 

Se o encerramento das eras estéticas tende a aprofundar seus vícios, Alei-

jadinho, 

(…) tendo aparecido no final da tradição barroca da escultura eu-

ropeia, foi capaz, perto do fim de sua vida, de dar à sua arte um 

novo significado, adotando fórmulas de expressão que não têm 

nenhuma relação com os maneirismos de sua época (…). Existe 

em todos os profetas de Congonhas um sentimento de vida e ca-

ráter individual que é de fato muito diferente dos rostos idealiza-

dos e sem alma, bem como das atitudes graciosas convencionali-

zadas, da maioria dos escultores do século XVIII532. 

Assim, o longo ciclo barroco que Aleijadinho encerra é considerado o último 

dos grandes estilos universais de arte. “É possível manter um conceito unitário de 

barroco?”, pergunta-nos Norberg-Schulz533. 

Apesar de sua grande diversidade, todos os sistemas barrocos se valem de 

persuasão, integração e extensão espacial, além de participação, já que pressu-

põem um embate corporal com o espectador. Nosso corpo lê a obra. 

De sua época, o barroco herdou sistemas filosóficos racionalistas e concei-

tos científicos como infinito e movimento, elementos que entraram na composição 

de seu espaço existencial. 

Focando a escultura, a paisagem ou o edifício, o barroco materializou-se 

em diferentes ambientes, de acordo com o contexto. Entretanto, a ideia de articu-

lação espacial sempre esteve presente, seja nos caminhos uniformizadores fran-

ceses e germânicos (figura 118), seja nas concavidades das igrejas de Roma que 

                                            
532

 SMITH, Robert. Op. cit., 1973, p. 34. 
533

 NORBERG-SCHULZ, Christian. Op. cit.,1972, p. 352. 



Entre cúpulas e toucados 254 

Julio Meiron 

fazem com que elas compactuem com o entorno, seja na instalação dinâmica das 

esculturas e capelas na montanha peregrina, Sacro Monte de Congonhas (figura 

119). 

 

Figura 118: Jardim do Palácio de Schönbrunn, Viena, século XVIII. 

 

Figura 119: Jardim dos Passos, Congonhas, projeto do século XVIII finalizado no XIX. 

Dessa forma, o legado barroco ocupa lugar importante como sistema de 

formas que estendem o espaço existencial humano, conectando centros significa-

tivos que, assim, tendem à pluralidade. Estudar o barroco não como fenômeno 

isolado, mas nesse universo de influências, torna-se altamente desafiador. 

Justamente o ouro saído ou contrabandeado de Minas, terra de um dos re-

conhecidamente maiores artistas brasileiros, o Aleijadinho, voltou como influência 
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artística, adaptada aos trópicos e respondida com sofisticada inventividade. As-

sim, para além dos embates representados pela Reforma e Contrarreforma, cujo 

barroco foi estratégico para garantir almas e controle, da Europa às Américas, a 

arte surgiu com diferentes respostas. 

Como a América Latina representava vasto território para a expansão da fé 

católica abalada na Europa desde a Reforma e com as Luzes, essa fé, metafori-

zada em percurso peregrino, se adequaria perfeitamente à constituição do siste-

ma de povoações mineiras. Constituía-se um povoamento inédito em um Brasil 

acostumado a apenas pontuar seu litoral. 

É o rosário de vilas em conexão espalhadas pelas Minas e singradas por 

estradas vigiadas. Pontos de caminhos cujo ápice simbólico, momento fecundo, 

seria a chegada à montanha mística de Congonhas – mesmo que a linha material 

fosse uma que escorria o ouro pelo oceano. Em Congonhas, todo o engenho e 

arte foram empregados para ritualizar e dramatizar ainda mais aquela sociedade 

tardiamente barroca, recebida no cume pelos Passos e Profetas de Aleijadinho. 

21.2. Viva o Divino 

A tese não esgota o assunto. Novas pesquisas podem, e devem, trazer à 

luz aspectos da obra manancial e universal de Antônio Francisco Lisboa. Referin-

do-se ao Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga, Germain Bazin escreve 

que, “no próprio tempo de Voltaire, (…) antes que ver apagar com a arte moderna 

toda a forma artístico-religiosa, a Igreja cria um vasto universo cênico” e “mobiliza 

a arte contra a filosofia”534. Estendendo a citação ao Bom Jesus de Congonhas, 

observamos que, apesar de se tratar do encerramento de era estética, o final do 

século XVIII também representaria o início de novos tempos – em que a Igreja 

começaria a ser contra a História e decairia, pelo menos artisticamente. Mas, tal-

vez, até a construção do Santuário de Congonhas, a Igreja, mesmo com todos 

seus erros, ainda poderia representar a História. A ela ainda estarem ligadas as 

obras avançadas de seu tempo, como a de Aleijadinho, refletiria isso. 

Assim, há chamas que demoram para desaparecer. Era quando o barroco 

morria no mundo todo, inclusive em Minas, suplantado pelo rococó e, logo, pelo 
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neoclássico. Na última obra de vulto de Aleijadinho, seus Passos e Profetas de 

Congonhas, como que o mestre mineiro elevaria o barroco a seu canto final para 

daí encerrá-lo magistralmente. Tal como o ano da morte de Bach, 1750, é consi-

derado o fim da música barroca, propomos o ano da morte de Aleijadinho, 1814, 

como o do encerramento do barroco nas artes visuais. Ao que nos consta, a pro-

posta é inédita. Seriam quase dois séculos de cultura visual do Ocidente morren-

do em uma cama improvisada sobre dois cepos de pau em Ouro Preto535. 

Entretanto, mesmo com todas as circunstancialidades, Aleijadinho perdu-

rou. No Brasil, quanto ao fato de Aleijadinho ser mestiço, a arte, historicamente, 

tem sido o abrigo e realização de muitos que, sem ela, estariam em maior vulne-

rabilidade – seja por questões étnicas, sexuais e outras. E, para a arte, os “des-

classificados” talvez possam trazer sua experiência, inclassificável, como motor 

criativo. Do vazio de oportunidades, foram criadores de possibilidades. Quanta 

gente boa nós devemos ter perdido no caminho – o que, por si só, já denuncia as 

falácias da meritocracia. 

Bonito seria ver uma congada em festa do Divino no Santuário de Congo-

nhas, não raras na região. O mesmo catolicismo popular brasileiro que ajudou a 

preservar os Passos de Aleijadinho celebrando, em bailado dramático, a coroação 

de um rei do Congo. São as forças populares deste país que sempre ouviram a 

fala do corpo em suas leituras de mundo. Viva Mário de Andrade! Viva o Divino! 

Quanto ao fim, Manoel da Costa Athaíde enviou, em 1818, “uma petição a 

D. João VI para a criação de uma escola oficial de artes em Ouro Preto”536, como 

já referido. A petição não foi atendida. O monarca no Brasil acabou apoiando a 

Missão Artística Francesa e fortalecendo o neoclassicismo. Era o desfecho da 

grande arte colonial mineira que, em pouco mais de um século, tanto deixou. 

Só um exercício de imaginação para pensar sobre as artes no Brasil se a 

escola de Ouro Preto tivesse logrado. Certamente, nosso difuso sentimento naci-

onal teria sido mais escutado que com as formas neoclássicas. Talvez fosse 

mesmo para esperarmos até a chegada de Guignard na antiga Vila Rica, depois 

de 1944. Guignard, que viveu em Munique e pintou Minas flutuante, com suas 

massas vegetais se coadunando com as atmosféricas. Coqueiros e araucárias 
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irmãos a furarem a neblina. Nuvens que descem e templos que sobem a serpente 

da ladeira, com o casario empurrando e não deixando cair. Chuva que mistura 

tudo. Guignard que foi professor de Amilcar, Farnese, Lygia e tantos outros. 

 

 

Figura 120: Noite de São João, Alberto da Veiga Guignard, 1961. 
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Anexo 1  ̶  “Notícia do Brasil” 

Primeiras páginas do suposto original da Descripção do prodigioso augusto Sanc-
tuario do Bom Jesus do Monte da cidade de Braga, de Manoel Antonio Vieira, pu-
blicada em Lisboa, em 1793 (conforme nosso capítulo 20): 



Entre cúpulas e toucados 265 

Julio Meiron 

  



Entre cúpulas e toucados 266 

Julio Meiron 

  



Entre cúpulas e toucados 267 

Julio Meiron 

  



Entre cúpulas e toucados 268 

Julio Meiron 

  



Entre cúpulas e toucados 269 

Julio Meiron 

  



Entre cúpulas e toucados 270 

Julio Meiron 

Anexo 2  ̶  “Descripção do… Sanctuario…” 

Páginas manuscritas (1787) e impressas (1793) da Descripção do prodigioso au-
gusto Sanctuario do Bom Jesus do Monte da cidade de Braga, de Manoel Antonio 
Vieira. Como exemplo de combate português ao profano, percebe-se, neste recor-
te, sobre a “Quinta fonte, e quarto sentido” do Escadório, a renomeação da está-
tua mitológica de Ganímedes pela bíblica de José do Egito (conforme nosso capí-
tulo 20): 
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