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AS PRIMEIRAS CONSTRUÇÕES  

Quando em 1500 a Frota de Cabral avistou as terras brasileiras, iniciou-se oficialmente a posse de um 

vasto território. O que fazer? Como povoar toda aquela vastidão territorial? Como proteger? Ou 

melhor, como construir casas, igrejas, fortes e outros prédios, que garantissem a proteção e o 

povoamento daquele lugar e de seus novos habitantes? 

As primeiras construções realizadas foram às fortalezas, erguidas com o objetivo de defesa das vilas e 

cidades litorâneas. Os arquitetos eram militares e, posteriormente, padres jesuítas, que fundaram vilas e 

construíram igrejas e conventos. As construções dos Séculos XVI e início do XVII possuem uma 

arquitetura simples de inspiração Maneirista, estilo arquitetônico que traz do Renascimento tardio a 

preferência por linhas geométricas, de visão prática, que simplifica as formas e não permite caprichos 

estéticos. 

TIPOS DE ARQUITETURA 

- Arquitetura Civil 

A arquitetura civil pertence ao período colonial brasileiro é composta por modelos arquitetônicos distintos e 

específicos. Ainda que em pouca quantidade, cada edifício possuía uma função específica dentro do sistema 

sociopolítico. Podemos destacar, entretanto, as tipologias que figuram em maior importância dentro deste 

cenário. 

 

1- Casas de Câmara e Cadeia 

 

Possuía função administrativa e representava o poder real 

sobre a colônia. Acumulava além de suas funções 

administrativas, funções judiciárias e penitenciárias. 

Dependendo das necessidades, o projeto arquitetônico 

poderia ser muito extenso, incluindo salas de audiência, 

arsenal de milícia, sala do juiz, plenários, etc. 

 

 

  



2- Casa Térrea e Sobrados 

As casas térreas, 

ou habitações 

urbanas de único 

pavimento, eram 

residências de 

cidadãos da 

colônia. 

Possuíam janelas 

e porta para a 

rua, com telhado predominantemente dividido em duas águas. Janelas de 

madeiras pintadas com verniz de navio e paredes brancas (caiadas). 

 

Os sobrados por sua vez, constituíam a moradia de cidadãos com maiores recursos financeiros. Neles, as salas da 

frente do piso superior tinham a função de receber. Percebem sacadas das quais as pessoas que frequentavam a 

sala de receber poderiam observar a movimentação da rua. 

 

- Arquitetura Religiosa 

Os primeiros templos religiosos construídos no Brasil seguiram o estilo 

tardio-renascentista ou maneirista português. Este estilo é caracterizado 

por possuir fachadas geometrizadas, com formas geométricas básicas, 

frontões triangulares, janelas simples e paredes marcadas pelo contraste 

entre pedra e superfícies brancas (paredes). A decoração, inicialmente, 

é quase inexistente. Os elementos decorativos existentes estão 

normalmente fixados nas portadas, nos altares interiores com pinturas 

e azulejos.  

Características: 

* Ausência de ornamentação na fachada, inspiração Maneirista. 

* Austeridade, rigidez formal. 

* Traçado geométrico, arcos plenos, linhas retas, frontão triangular, janelas retangulares. 

 

- Arquitetura Militar 

Nos primeiros anos da colonização uma das maiores preocupações da metrópole portuguesa era asseguração a 

vigilância e proteção da do território, ou seja, a posse das terras brasileiras.  As primeiras fortificações foram 

povoadas com muralhas. Os fortes ou fortalezas apresentavam simplicidade em suas formas, ausência de 

decoração e contraste entre paredes brancas e pedras 

aparentes. 

Características:  

* Simplicidade das Formas 

* Ausência de Decoração. 

* Racionalidade. 

* Emprego de formas geométricas. 

* Formas Estáticas, Regulares e Equilibradas. 

 



O BARROCO BRASILEIRO 

O Barroco no Brasil foi o estilo artístico com maior expressão durante a maior parte do período 

colonial, encontrando um terreno receptivo para um rico florescimento. Este estilo chaga ao Brasil no 

século XVII, introduzido por missionários católicos, especialmente jesuítas, que para cá se dirigiram. 

Ao longo do período colonial vigorou uma íntima associação entre a Igreja e o Estado, mas como na 

colônia não havia uma corte que servisse de mecenas, a vasta maioria do legado barroco brasileiro está 

ligada a arte sacra: estatuária, pintura e obra de talha para decoração de igrejas e conventos ou para 

culto privado. A participação da sociedade para a construção de Igrejas de Ordem Terceira (igrejas que 

não são ligadas diretamente ao Vaticano, mas são construídas por grupos de pessoas devotas) também 

são muito representativas neste período. 

O Barroco é descrito usualmente como um estilo dinâmico, narrativo, ornamental, dramático, 

cultivando contrastes e uma plasticidade sedutora, possuindo um conteúdo programático 

articulado com requintes de retórica e grande pragmatismo. A arte barroca foi uma arte em 

essência funcional, prestando-se muito bem aos fins a que foi posta a servir: além de sua função 

puramente decorativa, facilitava a absorção da doutrina católica e dos costumes tradicionais, 

sendo eficiente instrumento pedagógico e catequético. Logo os índios pacificados mais habilidosos, e 

depois os negros importados como escravos, expostos maciçamente à cultura portuguesa, de meros 

espectadores de suas expressões artísticas passaram a agentes produtores, sendo responsáveis, 

principalmente os negros, por grande parte do acervo barroco produzido no país. Eles, os negros e 

mestiços, que eram os artesãos populares, numa sociedade em processo de integração e 

estabilização, começaram a dar ao Barroco europeu feições novas, originais, e por isso se 

considera que esta aclimatação constitua num dos primeiros testemunhos da formação de uma 

cultura genuinamente brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O MODELO EUROPEU 

O Barroco nasceu na Itália, na passagem do século XVI para o século XVII, em meio a uma das maiores crises 

religiosas que a Europa já enfrentara: a Reforma Protestante, que cindiu a antiga unidade religiosa do continente 

e provocou um rearranjo político internacional em que a Igreja Católica, outrora todo-poderosa, perdeu força e 

espaço. Foi um estilo de reação contra o classicismo do Renascimento, cujas bases giravam em torno da simetria, 

da proporcionalidade, da economia, da racionalidade e do equilíbrio formal. Assim, a estética barroca primou 

pela assimetria, pelo excesso e dinamismo das formas, pela dramaticidade e pela irregularidade, tanto 

que o próprio termo "barroco", que nomeou o estilo, designava uma pérola de formato bizarro e irregular. Além 

de uma tendência estética, esses traços constituíram uma verdadeira forma de vida e deram o tom a toda a 

cultura do período, uma cultura que enfatizava o contraste, o conflito, o dinâmico, o dramático, o 

grandiloquente, a dissolução dos limites, junto com um gosto acentuado pela opulência de formas e 

materiais, tornando-se um veículo perfeito para a Igreja Católica da Contrarreforma e as monarquias 

absolutistas em ascensão expressarem visivelmente seus ideais de glória e pompa. As estruturas monumentais 

erguidas durante o Barroco, buscavam criar um impacto de natureza espetacular e exuberante, propondo uma 

integração entre as várias linguagens artísticas e prendendo o observador numa atmosfera envolvente e 

apaixonada. Essa estética teve grande aceitação na Península Ibérica, especialmente em Portugal, cuja cultura, 

além de essencialmente católica e monárquica, em que se uniam oficialmente Igreja e Estado e se delimitavam 

fronteiras frouxas e indistintas entre o público e o privado, estava impregnada de milenarismo e misticismo, 

favorecendo uma religiosidade onipresente e supersticiosa, caracterizada pela intensidade emocional. E de 

Portugal o movimento passou à sua colônia na América, onde o contexto cultural dos povos indígenas, marcado 

pelo ritualismo e festividade, forneceu um pano de fundo receptivo. 

ORIGINALIDADE DO BARROCO BRASILEIRO 

O Barroco se desenvolveu no Brasil quando já se haviam passado cerca de cem anos de presença colonizadora 

portuguesa no território. A população já se multiplicava nas primeiras vilas e alguma cultura autóctone já lançava 

raízes, embora os colonizadores ainda lutassem por estabelecer uma infraestrutura essencial  até onde permitisse 

sua condição de colônia pesadamente explorada pela metrópole. O Barroco no Brasil foi formado por uma 

complexa teia de influências europeias e adaptações locais, embora em geral coloridas pela interpretação 

portuguesa do estilo. É preciso lembrar que o contexto em que o Barroco se desenvolveu na colônia era 

completamente diferente daquele que lhe dera origem na Europa. Aqui tudo ainda estava "por fazer". Por isso o 

Barroco brasileiro, apesar de todo ouro nas igrejas nacionais, já foi acusado de pobreza e ingenuidade quando 

comparado com o Barroco europeu, de caráter erudito, cortesão, sofisticado, muito mais rico e sobretudo 

branco, pois grande parte da produção local tem de fato uma técnica rudimentar, criada por artesãos com 

pouco estudo, incluindo escravos, muitos mulatos forros e até índios. Mas essa feição mestiça, ingênua 

e inculta é um dos elementos que lhe empresta originalidade, tipicidade e grande valor. 

No fim do século XVIII o Barroco já estava perfeitamente aclimatado ao contexto nacional, tendo produzido 

inumeráveis frutos. Foi quando apareceram em Minas Gerais — um dos principais polos culturais e econômicos 

do Brasil naquela época — as duas figuras célebres que o levaram a uma culminação como corrente estética 



Outeiro da Glória - RJ 

dominante: Aleijadinho na arquitetura e na escultura, e na pintura, Mestre Ataíde. Eles sintetizam uma arte que 

havia conseguido amadurecer e se adaptar ao ambiente de um país tropical e dependente da Metrópole, ligando-

se aos recursos e valores regionais e constituindo um dos primeiros grandes momentos de originalidade nativa, 

de brasilidade genuína. 

ARQUITETURA 

Durante o século XVII a Igreja teve um importante papel como mecenas na 

arte colonial. Algumas ordens religiosas como beneditinos, carmelitas, 

franciscanos e jesuítas que começaram a se instalar no Brasil desde a metade 

do século XVI desenvolveram uma arquitetura religiosa sóbria e muitas vezes 

monumental, traços de gosto europeu eram reconhecidas nas fachas e 

plantas retilíneas de grande simplicidade ornamental. O barroco acaba se 

desenvolvendo com maior destaque no nordeste e no sudeste do país, porém 

a primeira manifestação de traços barrocos, se bem que misturado ao estilo 

gótico e românico pode ser encontrada na arte missionária dos Sete Povos 

das Missões na região da Bacia da Prata no Rio Grande do Sul, nessa região 

durante um século e meio padres missionários ensinaram índios guaranis 

uma síntese artística com base em modelos europeus. 

Em meados do século XVII, manifestações de espírito barroco são vistas no resto do país, presentes em 

fachadas e frontões. Construída entre 1633 e 1691 a Igreja e Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, possuí 

talha barroca dourada em ouro em estilo português. Os motivos folheares, a multidão de anjinhos e pássaros, a 

figura dinâmica da Virgem no retábulo-mor, projetam um ambiente barroco no interior de uma arquitetura 

clássica. Na Bahia no fim do século XVII é introduzido na decoração o barroco, um exemplo disso é antiga 

Igreja dos Jesuítas, hoje a Igreja Catedral Basílica. Os traços barrocos 

podem ser identificados na capela-mor, com seus cachos de uva, pássaros, 

flores tropicais e anjos-meninos. 

Entre 1700 e 1730 uma onda de pedra esculpida tende a se disseminar nas 

fachadas, como imitação dos retábulos, seguindo a lógica da ornamentação 

barroca. Somente em 1703 que o dinamismo do estilo conquista o exterior 

de um edifício, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência 

em Salvador. É importante observar que o barroco brasileiro apresenta uma 

exceção, mesmo em um período grandioso das igrejas barrocas nacionais, 

essas são marcadas por um contraste entre a relativa simplicidade entre 

seus exteriores e suas ricas decorações internas, sinalizando com isso, a 

virtude de recolhimento, requisito necessário à alma cristã.  

Por meados de 1730 e 1760 surge um novo ciclo de desenvolvimento do barroco, com a construção de naves 

poligonais e plantas em elipses entrelaçadas. Destacam-se também nesse período os artistas portugueses 

Manuel de Brito e Francisco Xavier de Brito. Na metade do século XVIII, ocorre uma certa estagnação no 

Nordeste das construções barrocas devido a perda de força econômica e política. O foco do estilo barroco volta-

Ig. São Francisco Assis – Ouro Preto,  
MG- Aleijadinho. 



Ascensão de Cristo, Matriz de Santo Antônio em 
Santa Bárbara. 

Nossa Senhora do Carmo, 
Mestre Ataíde - 

Museu da Incofidência 

se para o Rio de Janeiro, transformada em capital da colônia em 1763 e a Região de Minas Gerais cujo 

desenvolvimento foi forçado pela descoberta de minas de ouro e diamante. Por isso que é exatamente 

nesse período que os maiores artistas barrocos brasileiros se revelam, o Mestre Valentim no Rio de Janeiro, e 

Antônio Francisco Lisboa o Aleijadinho na região de Ouro Preto e seu entorno.  

A partir de 1760 é na suavidade do estilo mineiro que se encontra a linha mais autentica do barroco brasileiro. A 

extrema religiosidade popular é expressa em um espírito contido e elegante, constituindo templos de arquitetura 

em planos circulares e  de índole harmônica e dinâmica, com uma bela decoração em pedra-sabão. As 

construções monumentais são então substituídas por templos mais intimistas, de proporções singelas e 

decoração requintada, voltados para a espiritualidade e condições materiais da região. Na Igreja da 

Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência encontra-se um dos melhores exemplos desse estilo, 

cujo risco, frontispício, retábulos laterais, altar-mor, púlpitos e lavabo são de autoria de Aleijadinho. No teto da 

nave encontra-se uma pintura ilusionista de um dos mais talentosos pintores barrocos Manoel da Costa Athaide. 

Outra grande parceria desses dois artistas está representado aos Passos da Paixão de Cristo para o Santuário do 

Bom Jesus dos Matozinhos em Congonhas do Campo, e é nesse mesmo santuário que Aleijadinho deixa o 

testemunho mais adorável de seu talento artístico, seus 12 profetas de pedra-sabão. 

PINTURA 

A pintura e a escultura barrocas se desenvolveram como artes coadjuvantes 

para obtenção do efeito cenográfico total da arquitetura sagrada, a igreja, onde 

todas as especialidades conjugavam esforços em busca de um impacto 

sinestésico. Grande parte das pinturas barrocas brasileiras foi realizada em 

têmpera ou óleo sobre madeira ou tela, e inserida na decoração em talha. 

Sobrevivem alguns raríssimos exemplos da técnica do afresco no Mosteiro de 

São Bento no Rio e na Igreja dos Terésios em Cachoeira do Paraguaçu, mas 

não há registro de popularização da técnica.  

O século XVIII viu a pintura florir em quase todas as regiões do país, 

formando os germes de escolas regionais 

e sobrevivendo maior número de 

identidades individuais conhecidas. A 

esta altura já circulava uma vasta 

quantidade de gravuras europeias, que 

reproduziam obras de mestres célebres ou ofereciam outros modelos 

iconográficos. Essas gravuras foram a principal fonte de inspiração para 

os pintores coloniais brasileiros, vários estudos já documentaram sua 

apropriação massiva de tais modelos,  adaptando-os às necessidades e 

possibilidades de cada local. Serviam-lhes mesmo de escola, uma vez que 

não havia academias formais de arte e poucos eram os artistas bem preparados. Destes, quase só os missionários 

educados na Europa, os primeiros professores de pintura do Brasil. Contudo, como esse acervo iconográfico 

importado tinha um perfil muito heterogêneo, composto de imagens de diferentes épocas e estilos, decorre que a 



pintura barroca brasileira tem um caráter igualmente dinâmico e multifacetado, não sendo possível estudá-la sob 

um prisma de unidade e coerência formal. 

 No Rio, no Nordeste, em São Paulo, já havia em meados do século XVIII ativas escolas regionais. Mas foi em 

Minas que nasceu e atuou Mestre Ataíde, o maior mestre da pintura barroca brasileira e tido como um dos 

pioneiros na organização de uma estética nativa; pintou um teto muito louvado na Igreja de São Francisco 

de Ouro Preto, além de ter deixado muitas outras obras. 

ESCULTURA 

Com a chegada do barroco ao Brasil, originou-se uma produção estatuária sacra, que foi difundida por uma parte 

do litoral e interior do Brasil. As esculturas eram símbolos de devoção, por isso, eram encontradas tanto nas 

igrejas quanto nas casas. As primeiras esculturas barrocas que chegaram ao Brasil eram de origem portuguesa, e 

ao longo do período barroco, as importações continuaram. Entretanto no século XVII foram criadas ,pelos 

religiosos Franciscanos e Beneditinos , escolas que ensinavam a arte de esculpir, e o suporte usado por eles era o 

barro. Já os Jesuítas, que também criaram escolas, juntamente com os índios usavam a madeira como suporte. 

Nas esculturas produzidas pelos índios santeiros, predominavam traços indígenas. 

As esculturas se tornaram um bem de amplo consumo com modelos de grande e pequeno porte (no caso de 

viagens). As escolas mais importantes estavam localizadas em Salvador e Pernambuco, as mesmas produziam 

peças de alta qualidade. Por falta de assinaturas, algumas esculturas permanecem anônimas, pois somente a 

análise de estilo não são suficientes para determinar o autor da obra.  

Em meados do século XVII os artistas se preocuparam com a estética das obras, nesse período nota-se um 

crescente refinamento e acabamento das peças. Além disso, existia uma aparente preocupação em se reproduzir 

movimentos de conteúdo dramático. O uso de linhas e curvas foram essenciais para o impacto visual, 

capaz de chamar atenção dos admiradores. Porém essas mudanças não  foram capazes de chamar atenção das 

classes superiores, que preferiam obras importadas, pois tinha um melhor acabamento e artistas eruditos. 

O escultor, arquiteto e decorador Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho e Mestre 

Valentim são os principais representantes da Estatuária Barroca no Brasil. Ambos criaram estilo próprio que 

eliminou qualquer tipo de proximidade com obras do barroco europeu. As obras eram feitas em pedra-sabão e 

madeiras, materiais mais usados pelos artistas. Minas Gerais foi o lugar de grande produção barroca, pois era um 

estado rico e cheio de minas, por esse motivo o século em que o barroco brasileiro estava no auge foi chamado 

de século do ouro (XVIII). 

As esculturas eram pintadas com cores fortes e comumente douradas, além de serem ornamentadas com coroas 

de ouro e prata, olhos de vidro, dentes de marfim, vestimentas de tecidos e cabelos reais. Tudo isso para 

enfatizar o aspecto Ilusório. Antes da pintura havia um procedimento para preencher os poros da madeira ou 

barro, deixando a superfície da peça lisa. Existia também outros tratamentos estéticos como: o douramento, que 

consistia na aplicação de finíssimas folhas de ouro à peça, podendo também serem polidas dando um tom fosco; 

e o prateamento que era o processo raríssimo e muito caro.   



 

 

 

 

 

 PRINCIPAIS ARTISTAS 

 

- Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho) 

Nasceu em Vila Rica no ano de 1730. Era filho de uma escrava 
com um mestre-de-obras português. Iniciou sua vida artística 
ainda na infância, observando o trabalho de seu pai que também 
era entalhador. Por volta de 40 anos de idade, começa a 
desenvolver uma doença degenerativa nas articulações. Não se 
sabe exatamente qual foi a doença. Aos poucos, foi perdendo os 
movimentos dos pés e mãos. Pedia a um ajudante para amarrar 
as ferramentas em seus punhos para poder esculpir e entalhar. 
Demonstra um esforço fora do comum para continuar com sua 
arte. Mesmo com todas as limitações, continua trabalhando na 
construção de igrejas e altares nas cidades de Minas Gerais.  
  

As informações disponíveis sobre sua história dizem que 
Aleijadinho começa cedo a trabalhar como artesão e a fazer 
serviços nas igrejas de Ouro Preto e nas de cidades vizinhas, 
como Mariana e São João del-Rei. Por ser filho bastardo de pai 
português e mãe escravizada, encontra dificuldades para ser 
valorizado nos primeiros anos em que exerce seu ofício. 
Mesmo assim, suas obras ganham reconhecimento e realiza 
trabalhos grandes, como a fachada e a decoração da Igreja de 
São Francisco de Assis, em Ouro Preto, concluídas nos anos 
1790. Embora siga o traçado português das igrejas matrizes, 
abandona o chamado estilo jesuítico, característico das 
construções religiosas da primeira metade do século XVIII no 

Brasil. Nesse estilo, as fachadas são retilíneas com elementos 
decorativos o simplificados e escassos. A decoração feita por 
Aleijadinho, que talha pedra e madeira, é marcada pela 
presença do dourado e repleta de detalhes, como rocalhas e 
querubins.  
Na fase anterior a doença, suas obras são marcadas pelo 
equilíbrio, harmonia e serenidade. São desta época a Igreja São 
Francisco de Assis, Igreja Nossa Senhora das Mercês e Perdões (as 
duas na cidade de Ouro Preto). Já com a doença, Aleijadinho 
começa a dar um tom mais expressionista às suas obras de arte. É 
deste período o conjunto de esculturas Os Passos da Paixão e Os 
Doze Profetas, da Igreja de Bom Jesus de Matosinhos, na cidade 
de Congonhas do Campo. O trabalho artístico formado por 66 
imagens religiosas esculpidas em madeira e 12 feitas de pedra-sabão, é considerado um dos mais importantes e 
representativos do barroco brasileiro.  
  

Talha dourada é uma técnica escultórica em que madeira é talhada 

(esculpida) e posteriormente dourada, ou seja, revestida por uma película 

de ouro. Esta técnica, principalmente associada à arquitetura, teve um 

período de grande aplicação na península Ibérica e respectivas colônias 

durante o barroco onde se dá destaque ao jogo de volumes. Tornou-se um 

das principais características do barroco português, assim como o azulejo, 

nos séculos XVII e XVIII, especialmente no interior de igrejas e capelas 

em altares e retábulos. Para uma encomenda de talha dourada era 

necessário o trabalho de vários artesãos sob a orientação de um mestre. 
Detalhe da talha Ig. N. Sra de Montserrat - RJ 



- Mestre Valentim  

Filho de um fidalgote português contratador de 
diamantes e de uma mulher filha de pessoas 
escravizadas no Brasil,  Valentim da Fonseca e Silva, 
comumente conhecido como Mestre Valentim, 
destaca-se como um dos artistas mais originais em 
atuação no Rio de Janeiro entre o último quartel do 
século XVIII e o início do XIX. Seu estilo sinaliza os 
processos de aculturação ocorridos nessa cidade desde 
sua proclamação a capital do vice-reino. Entre os 
principais nomes da arte colonial brasileira, diferencia-
se por ser o único a desenvolver, paralelamente aos 
trabalhos em igrejas, obras no campo da arte civil. 

Em 1748 Valentim é levado a Portugal por seu pai, onde permanece até os 25 anos, retornando ao Brasil por 
volta de 1770. Naquele país aprende o ofício de escultor e entalhador. Não se sabe ao certo quais são seus 
mestres. Mas é preciso lembrar que durante o período de formação em Portugal o jovem presencia o 
desenvolvimento do estilo pombalino.  Para o plano de reconstrução de Lisboa, após seu incêndio em 1755, o 
Marquês de Pombal, então ministro das Finanças de Dom José, privilegia partido arquitetônico e decorativo mais 
sóbrio, excluindo a dispendiosa talha dourada. O modelo seguido é a arte italiana, que, em fusão com tradições 
da arquitetura portuguesa, dá origem às igrejas pombalinas. O ideário iluminista despótico de Pombal logo chega 
à capital do Brasil pelo governo do vice-rei, Dom Luís de Vasconcelos e Sousa (1740 - 1807). Mas se em 
Portugal o gosto italiano toma a dianteira, no Rio de Janeiro as igrejas com fachadas pombalinas (como é o caso 
da Ordem Terceira do Carmo e de São Francisco de Paula) não abandonam a talha dourada da tradição luso-
brasileira, abrindo caminho para o desenvolvimento de uma versão regional de grande delicadeza e requinte do 

estilo rococó, principalmente pelas mãos de Mestre Valentim. 

No âmbito da arte civil, o artista realiza tanto obras de embelezamento 
público quanto de saneamento e abastecimento de água, executando 
trabalho originalmente de engenheiros militares. Seu principal solicitante é o 
vice-rei, Dom Luís de Vasconcelos e Sousa. De todas as suas obras, a mais 
marcante, sem dúvida, é o conjunto formado pelo Passeio Público (1783), 
primeiro jardim de lazer do carioca, e pelo Chafariz da Pirâmide (1789). Seu 
projeto reporta-se às idéias iluministas de bem-estar, civilidade, higienização, 
progresso, que deveriam transformar a capital brasileira numa cidade 
moderna. Tal projeto simboliza também uma natureza dominada pela razão 
e ação do homem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Mestre  Athaíde 

Manoel da Costa Athaíde destaca-se como um dos 
principais nomes da pintura mineira. A exemplo 
dos artistas da época, sua atividade como pintor 
abarca o exercício de douramento e encarnação de 
imagens e elementos decorativos em talha, pinturas 
em paredes e sobre painel, mas fundamentalmente 
pintura decorativa de forros e tetos de igrejas. As 
mais antigas notícias sobre seu trabalho como 
artista datam de 1781 e referem-se a obras de 
pintura e douramento de retábulos. Contudo é já 
adentrando o século XIX que realiza trabalhos de 
vulto como, a encarnação das estátuas em madeira 
dos Passos da Paixão, esculpidas por Aleijadinho e 

seu ateliê, o retoque da pintura do teto da nave e a pintura das Capelas dos Passos do Horto e da Prisão no 
Santuário do Bom Jesus dos Matosinhos, em Congonhas do Campo, entre 1799 e 1819. Seu mais bem-sucedido 
trabalho é novamente realizado com Aleijadinho, na Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto: entre 1801 
e 1812, Athaide pinta o teto da nave da capela representando como tema central a Assunção da Virgem, legando-
nos um dos exemplares mais perfeitos da pintura de perspectiva do período colonial brasileiro. 
 
Como os artistas-artesãos da época, Athaide segue cânones importados de 
Portugal. Em geral, as cenas a serem executadas eram copiadas de gravuras 
e estampas de livros, sendo o artista responsável apenas pela adaptação da 
imagem ao espaço e aos recursos técnicos disponíveis. Por exemplo, no 
caso dos seis painéis imitando azulejo (executados entre 1803 e 1804), que 
representam cenas da vida de Abraão e decoram a capela-mor da Igreja de 
São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Athaide copia seis gravuras de 
uma edição francesa da Bíblia ilustrada por Demarne. Tal fato não 
representa demérito nenhum ao artista colonial, pois seu talento se revela 
exatamente na sabedoria com que faz tal transposição, simplificando as 
composições originais a fim de adaptá-las ao reduzido espaço. Em 
comparação com elas, percebe-se um caráter intimista no tratamento das 
cenas e uma maior expressividade do desenho, que elimina o aspecto 
solene presente no modelo. Essa linha expressiva que tende a criar corpos volumosos e lânguidos, que quase não 
conhece ângulos retos e transforma a anatomia dos corpos em traços curvos, é uma das características mais 
marcantes da obra de Athaide. 

 
No que diz respeito à pintura de perspectiva de forro, o artista mineiro 
segue esquema elaborado em meados da segunda metade do século XVIII, 
em Minas Gerais: medalhão em forma de "quadro recolocado" 
emoldurado de rocalhas e colocado no centro do teto, sendo sustentado 
por maciços elementos arquitetônicos (pilastra, coluna, arco e frontão 
curvilíneo), que assentam na parte média das paredes reais da igreja. O 
espaço arquitetônico ilusório tende a ser recheado de anjos, figuras 
bíblicas, concheados, laçarias, ramalhetes de flores e outros motivos 
delicados que se prendem uns aos outros por curvas e contracurvas, dando 
leveza e ritmo à totalidade da composição. Do mesmo modo, a paleta do 
artista, rica em tons de vermelho, azul, branco, amarelo, sépia e marrom, 
deve ser compreendida segundo os padrões do período. O alto valor 
artístico de Manoel da Costa Athaide encontra-se na superioridade técnica 
de suas realizações, marcadas pelo perfeito desenho de perspectiva e 
corpos em escorço, pela harmonia cromática e pelo já citado desenho 
altamente expressivo. No entanto, o artista também ficou conhecido por 

seus anjos e virgens mulatos, cuja inspiração teria encontrado em sua companheira e seus filhos. 
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