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RESUMO 

Arte, Religião e Conquista: os Sistemas Simbólicos do Poder e o Barroco na Paraíba 

O Barroco existente na Paraíba pode ser considerado, se contraposto ao de outras 

localidades, seja no próprio Nordeste ou no Centro-Sul do Brasil, como um referencial por 

sua peculiaridade no universo da conquista, ocupação e dominação portuguesa no litoral 

nordestino. O objetivo deste trabalho é estudar as ocorrências do Barroco em território 

paraibano, promovendo a discussão sobre o tema e resgatando aspectos até hoje relegados 

ao esquecimento, tal como a utilização do espaço sagrado como elemento incutidor de temor 

religioso e de hierarquia social, a partir da distribuição de elementos arquitetônicos 

imponentes num meio rústico como o da Colônia. A abordagem teórica que tentamos 

cristalizar teve como base a visão de Pierre Bourdieu sobre o alcance dos símbolos na 

estruturação da sociedade, o conceito durkheimiano de representações individuais e 

coletivas e o entendimento de Michel Foucault sobre o poder e suas relações de força dentro 

da sociedade. Ao esmiuçarmos as pinturas e os monumentos, ao interpretá-los sob uma ótica 

simbólica e sociológica, pretendíamos estar também esmiuçando as relações de poder 

existentes na Paraíba Colonial construindo, assim, uma percepção mais nítida daquele 

período que continua nos sussurrando suas verdades através da arte barroca com que 

esbarramos no dia-a-dia e à qual nem sempre damos atenção em meio ao burburinho da vida 

urbana. Ao retomar as idéias de alguns autores que trataram da estética barroca tivemos por 

objetivo revê-las sob o prisma da contemporaneidade, traçando um painel de como foram 

surgindo as diferentes “concepções” sobre o Barroco, das idéias que se tornaram paradigmas 

dentro do estudo da estética barroca e que, de certa forma, influenciaram um considerável 

número de críticos e estudiosos da Arte. Desse modo, traçamos uma discussão sobre as 

relações de poder circunscritas no campo da dominação simbólica e da imposição de idéias 

como uma disciplinarização dos fiéis. Em síntese,  tentamos mostrar os motivos que nos 

levam a ver o Barroco nordestino - e especialmente o da Paraíba - como uma forma de 

expressão artística e cultural diferenciada do Barroco das regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste. 



 

 

ABSTRACT 

Art, Religion and Conquest: the Power Symbolic Systems and Baroque in Paraíba 

The Baroque Art in Paraíba state can be considered, if be opposed to the one of other 

localities, either in the proper Northeast or the Center-South of Brazil, as a referential for its 

peculiarity in the universe of the conquest, occupation and Portuguese domination in the 

Brazilian north-eastern coast. The objective of this work is to study the occurrences of the 

Baroque in Paraíba’s territory, promoting the quarrel on the subject and rescuing aspects 

until today relegated to the forgetfulness, such as the use of the sacred space as suggesting 

element of religious fear and social hierarchy, from the distribution of imponent architectural 

elements in a rustic way as of the Colony. The theoretical boarding that we try to crystallise 

had as base the vision of Pierre Bourdieu on the field of the symbols in the society’s structure 

building process, the Durkheim’s concept of individual and collective representations and 

the agreement of Michel Foucault on the power and its relations of force inside of the society. 

When we analyse the paintings and the monuments, when interpreting them under a 

symbolic and sociological point of view, we intended to be also analysing the relations of 

being able existing in the Colonial Paraíba constructing, thus, a clearer perception of that 

period that continues in whispering the its truths through the Baroque Art with that we 

strike in day-by-day and to which nor always we give attention in the noisy way of urban 

life. When retaking the ideas of some authors who had dealt with the Baroque aesthetics we 

had for objective to review them under the prism of  contemporaneous age, tracing a board 

of as the different “conceptions” had been appearing about the Baroque, of the ideas that if 

had inside become paradigms of the study of Baroque aesthetics and that, of certain form, 

had influenced a considerable number of studious and Art critics. In this mode, we trace a 

quarrel on the relations of being able circumscribed in the field of the symbolic domination 

and the imposition of ideas as a disciplinary process of the Catholic devotees. In synthesis, 

we try to show the reasons that in take to see them the Baroque north-eastern - and 

especially in Paraíba state - as a form of differentiated artistic and cultural expression of the 

Baroque of the Brazilian regions South, South-Eastern and Center-West. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A memória é redundante: repete os símbolos 
para que a cidade comece a existir.” 

Ítalo Calvino. 
As Cidades Invisíveis. 
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INTRODUÇÃO: 
O BARROCO NA PARAÍBA E SEUS SINAIS 

“Bem vejo que me podeis dizer, Senhor, 
que a propagação da vossa Fé e as obras de 
vossa glória não dependem de nós, nem de 
ninguém, e que sois poderoso, quando faltem 
homens, para fazer das pedras filhos de 
Abraão.” 

Pe. Antonio Vieira, 
Sermão pelo bom sucesso das armas de 

Portugal contra as da Holanda. 
 

 

De que modo o nosso olhar recai, no dia-a-dia, sobre os monumentos 

barrocos que remanesceram na Paraíba? Na maioria das vezes, os percebemos 

apenas como detalhes na paisagem, caça-níqueis para o turismo, fósseis de 

pedra e cal no meio do esquecimento e do burburinho da vida moderna. Será 

esse o único meio de percebê-los? Cremos que não. Acima de tudo, era preciso a 

construção de uma análise atual desse enorme legado que nos impõe seus 

frontões, volutas e sacadas. Contudo, permanece a dúvida: por onde começar a 

procurar a ponta desse fio e desembaraçar seu novelo? 

O Barroco existente na Paraíba pode ser considerado, se contraposto ao de 

outras localidades, seja no próprio Nordeste ou no Centro-Sul do Brasil, como 

um referencial, por sua peculiaridade no universo da conquista, ocupação e 

dominação portuguesa no litoral nordestino. 

Inicialmente, notamos a carência de renovação e redimensionamento dos 

estudos até hoje produzidos tratando do Barroco na Paraíba. Existe, 

evidentemente, uma bibliografia significativa, da qual nos valemos neste 

trabalho, tentando evitar certos traços presentes nesse conjunto de obras, como 
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o uso de alguns lugares comuns da História da Arte e seus modelos mais 

tradicionais, de enfoque compartimentado e positivista (Burity, 1988; Barbosa, 

1953; Barbosa, 1985; Nóbrega, 1974; Rodrigues, 1990). 

Nesse sentido, acreditávamos ser necessário, dentro da produção 

acadêmica, a escolha de novos enfoques nessa temática, privilegiando os 

aspectos sociológicos e históricos, tais como a análise dos sistemas simbólicos 

do poder que estão presentes nos retábulos, pinturas e prédios barrocos da 

Paraíba, capitania onde, cremos, Igreja e Estado estavam intrinsecamente 

relacionados. 

Foi nesse contexto que surgiu nosso desejo de estudar o Barroco e, 

especificamente, suas ocorrências em território paraibano, promovendo a 

discussão sobre o tema e resgatando aspectos até hoje relegados ao 

esquecimento, tal como a utilização do espaço sagrado como elemento incutidor 

de temor religioso e de hierarquia social, a partir da distribuição de elementos 

arquitetônicos imponentes num meio rústico como o da Colônia. 

A abordagem teórica que tentamos cristalizar com este trabalho teve como 

base a visão de Pierre Bourdieu (1989; 1992; 1996 a; 1996 b) sobre o alcance dos 

símbolos na estruturação da sociedade; o conceito durkheimiano de 

representações individuais e coletivas (Durkheim, 1924: 13-42) e o 

entendimento de Michel Foucault (1992 a) sobre o poder e suas relações de 

conservação dentro da sociedade. Ao esmiuçarmos as pinturas e os 

monumentos, ao interpretá-los sob uma ótica simbólica e sociológica, 

pretendíamos estar também esmiuçando as relações de poder existentes na 

Paraíba Colonial construindo, assim, uma percepção mais nítida daquele 
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período que continua nos sussurrando suas verdades através da arte colonial 

com que esbarramos no dia-a-dia e à qual nem sempre damos atenção. 

Desse modo, o olhar que tentamos lançar, neste trabalho, sobre o Barroco 

na Paraíba, não se esgota nos monumentos ainda existentes, mas parte deles 

para adentrar no imaginário da Colônia, no mundo rude do açúcar e da 

escravidão, na vigilância da Fé, no cotidiano daqueles que construíram o espaço 

em que vivemos, a fim de compreender melhor o que hoje somos. 

Nossa pesquisa englobou aspectos econômicos, sociais, políticos e 

culturais da Paraíba, desde a fundação da cidade de Filipéia de Nossa Senhora 

das Neves, em 1585, até a segunda metade do século XVIII (cerca de 

1770/1780). Numa perspectiva interdisciplinar, tivemos a intenção de analisar 

sobretudo os registros barrocos ainda existentes no litoral paraibano, tais como 

pinturas, retábulos, azulejarias, traçados arquitetônicos e manifestações 

similares, relacionando-as a uma discussão da simbologia cristã e dos sistemas 

simbólicos de poder presentes na Capitania Real da Paraíba. Assim, colocaram-

se algumas questões relevantes, que esperamos ter respondido ao longo do 

texto: qual foi o significado da construção desses monumentos para os colonos, 

mestiços, índios e escravos que viviam na cidade da Paraíba? Até que ponto 

Igreja e Estado construíram conjuntamente a dominação simbólica sobre o 

“gentio” paraibano? De que maneira transparecem, através do Barroco, os 

elementos de dominação político-institucional no universo da Paraíba Colonial? 

Construir uma abordagem acadêmica utilizando os monumentos barrocos 

como documentos  foi um grande  desafio, é claro. E um desafio maior se 
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considerarmos que tal caminho metodológico - inter-relacionando arte, 

sociedade, história, imaginário e cotidiano - poucas vezes foi trafegado (Le Goff, 

1994 b: 535-549). Por isso mesmo, a única certeza que tivemos nessa jornada foi 

não fechar nossa percepção e o campo de investigação a elementos que nem 

sempre costumam ser utilizados como fontes de pesquisa. O que podia abrir 

novos horizontes investigativos, no caso de nosso objeto, era justamente o 

enfoque multifacetado, daí a importância de termos considerado os 

monumentos barrocos como documentos. 

Tornou-se claro, ao longo do trabalho, que as fontes de que dispusemos 

formaram um tipo singular de quebra-cabeças. Cabia-nos, contudo, usar suas 

peças para “montar” um painel satisfatório, que nos traduzisse, ao menos de 

forma mais tangível, o universo do Barroco na Paraíba. Cada fragmento desses, 

ou seja, cada ensaio lido, cada documento analisado, cada igreja fotografada, 

constituiu-se num vestígio do passado, mas de um tempo que não está morto, 

pois nos encontramos com ele a todo instante, o vislumbramos em cada esquina 

de nossa cidade. 

Este tesouro que repousa inerte e abandonado merecia o cuidado e a 

sensibilidade do meio acadêmico, para que esses vestígios não se tornassem a 

única herança para o futuro. Daí nossa busca pelo resgate do Barroco 

paraibano, impedindo que o esquecimento e o descaso cobrissem sua beleza, 

suas imagens, seus sinais. 

*** 

No primeiro capítulo da dissertação, “Dobras e redobras: uma discussão sobre 

o Barroco e suas interpretações”, partimos do pressuposto de que ao longo dos 
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últimos dois séculos o Barroco tem sido constantemente reavaliado e 

reinterpretado por estudiosos das mais diversas correntes teóricas, com o 

rompimento de unanimidades e a revisão de idéias que constituíam, 

aparentemente, sólidas definições conceituais. 

Na tentativa de rever algumas das idéias sobre a estética barroca, 

procuramos analisá-las sob o prisma da contemporaneidade, mostrando a 

evolução histórica das diferentes concepções sobre o Barroco. Muitas dessas 

idéias tornaram-se paradigmas dentro do estudo da estética barroca e foram, de 

certa forma, uma grande influência perceptível nos trabalhos de um  número 

considerável de críticos e estudiosos da Arte. 

Desse modo, partindo da visão do Barroco como degenerescência, nos 

séculos XVIII e XIX, passamos para sua revalorização como categoria estilística, 

com Heinrich Wölfflin (1888; 1915), e daí para sua análise como alegoria, 

baseando-nos na obra de Walter Benjamin (1925), e como projeção do desejo, 

segundo a visão de Gilles Deleuze (1991). Por fim, traçamos um breve paralelo 

entre a estética barroca e o entendimento de que a contemporaneidade é uma 

recriação do Barroco, ou seja, uma época Neobarroca, nos limites do conjunto 

conceitual construído por Omar Calabrese (1987), já que este tema, por si só, 

exigiria outro trabalho. Assim, na verdade, pretendemos estar buscando, ao 

esmiuçar os falares sobre o Barroco, respostas para algumas das inquietações 

que se nos apresentam nesse limiar do século XXI. 

*** 

O segundo capítulo, “Imagens e traçados: a Parahyba dos primeiros séculos”, 

tem como objetivo tornar o leitor mais próximo à conjuntura histórica da 
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Paraíba nos anos de sua formação. Desse modo, mostramos como a cidade de 

Filipéia de Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa, surgiu sob o estigma da 

Coroa espanhola, tendo sido fundada e erigida sob as normas das “Leis das 

Índias” e também da forte presença da Igreja católica, fatores que determinaram 

as características do núcleo urbano inicial. 

Seu traçado urbanístico refletia a presença religiosa ao ter, inscrita no 

planejamento e desenho das ruas, uma cruz marcada pelos principais templos 

cristãos, assinalando a força das ordens religiosas na sede da Capitania Real da 

Parahyba. É esse fato que tentamos analisar como forma de afirmação de um 

poder simbólico frente à população da época, especialmente pela riqueza 

artística e arquitetônica dos templos que se construíram na cidade, detalhe 

recorrentemente assinalado pelas descrições setecentistas do conglomerado 

barroco. 

*** 

No terceiro capítulo, intitulado “Discursos e representações: uma análise dos 

sistemas simbólicos do poder através do Barroco na Paraíba”, traçamos, inicialmente, 

uma discussão sobre as relações de poder circunscritas no campo da dominação 

simbólica (Bourdieu, 1989; 1992; 1996 a) e da imposição de idéias como uma 

disciplinarização dos fiéis (Foucault, 1984: 153). Em seguida, analisamos a 

questão do anonimato das obras barrocas na Paraíba, para depois estudar 

detalhadamente as principais igrejas barrocas da Paraíba, especialmente de sua 

capital e da região litorânea. 

Assim, baseados em material iconográfico, começamos pela Igreja de São 

Francisco, passando pelos conjuntos arquitetônicos da Ordem de São Bento e 
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dos Carmelitas, para depois abordar as pequenas igrejas da cidade de Filipéia e, 

por fim, as capelas da região litorânea. 

*** 

Na última parte do trabalho, “Considerações finais - contrastes e similitudes: o 

Barroco no Brasil”, pretendemos arrematar algumas idéias que são apenas 

delineadas nos capítulos anteriores, ou seja, tentamos mostrar, de modo mais 

claro e conciso, os motivos que nos levam a ver o Barroco nordestino - e 

especialmente o da Paraíba - como uma forma de expressão artística e cultural 

diferenciada do Barroco das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

*** 
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CAPÍTULO I 
DOBRAS E REDOBRAS: 

UMA DISCUSSÃO SOBRE O BARROCO E SUAS INTERPRETAÇÕES 
 
 
Não podemos negar que vivemos uma época marcada por contrastes. 

Oscilamos, diuturnamente, entre o êxtase e a depressão, entre a miséria e o 

fausto, entre o avanço técnico e a barbárie. Esquecemo-nos, contudo, de que 

essa ambivalência não é característica apenas de nossos tempos. Na verdade, 

em diferentes momentos históricos o tecido da estrutura social se viu retesado 

por essas contradições e, em inúmeras vezes, sua trama cedeu aos rompantes 

ocasionados por esse embate. 

Alguns desses momentos marcados pela ambivalência possuem, por isso 

mesmo, um especial atrativo para os estudos acadêmicos. Esse é o caso das 

grandes transformações que influíram diretamente na organização social, como 

a chamada “Revolução Agrícola” do Neolítico, a Revolução Industrial dos 

séculos XVIII e XIX, e a “Revolução Cibernética” que hoje atravessamos. 

Mas existem também fatos que, por terem se estruturado a partir de 

manifestações ligadas a elementos estéticos particulares, foram vistos pela 

crítica de historiadores e sociólogos, muitas vezes, como de menor influência 

em relação aos mecanismos de saber e poder de nossa sociedade. Poderíamos 

citar como exemplo desse tipo de avaliação os estilos 1  Românico, Gótico e 

Barroco. 

                                                 
1 Ou, também, os períodos cuja produção cultural foi rotulada sob o estigma desses estilos. 
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Entretanto, um dentre esses estilos tem sido, ao longo dos últimos dois 

séculos, constantemente reavaliado e reinterpretado por estudiosos das mais 

diversas correntes teóricas. O Barroco, especialmente, teve o poder de romper 

unanimidades e levar à revisão de paradigmas que eram, aparentemente, 

sólidas definições conceituais. 

Desse modo, ao retomarmos as idéias de alguns autores que trataram da 

estética barroca, o que pretendemos é, sobretudo, revê-las sob o prisma da 

contemporaneidade. Para que se torne possível essa revisão, no entanto, é 

preciso, também, que tracemos um painel de como foram surgindo as diferentes 

concepções sobre o Barroco, isto é, daquelas idéias que se tornaram paradigmas 

dentro do estudo da estética barroca e que, de certa forma, influenciaram um 

considerável número de críticos e estudiosos da Arte. Além disso, o fato de 

vivermos uma época em que o embate de realidades extremamente distintas faz 

parte de nosso dia-a-dia nos leva, inadvertidamente, a uma associação desse 

cotidiano com o universo barroco e seus paradoxos. Em outras palavras, ao 

esmiuçarmos os falares sobre o Barroco estaremos, na verdade, buscando 

respostas para muitas das inquietações que se nos apresentam nesse limiar do 

século XXI. 

O Barroco como degenerescência 

Quase que invariavelmente, o primeiro contato que qualquer estudante 

tem com o termo “barroco” se dá nas aulas de Literatura do Ensino Médio. Ali 

se fica sabendo que o significado de barroco, no final do século XVIII e durante a 
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maior parte do século XIX, foi extremamente depreciativo, chegando até mesmo 

ao escárnio em relação às obras artísticas tidas como barrocas. 

O que temos certeza, no entanto, é que a palavra barroco deriva da 

denominação dada pelos comerciantes e joalheiros ibéricos do início da Era 

Moderna a qualquer pérola imperfeita: “barrueco” (Bazin, 1994: 01; Triadó, 

1991: 03). Afora essa origem do termo, associado a algo que fugia aos padrões 

“normais” (uma pérola imperfeita), barroco passou a designar, nas Artes, o 

“pecado da divergência” em relação ao ideal clássico da Renascença (Gombrich, 

1990: 109) e, por extensão, uma arte menor, que desvirtuava o belo e o exato em 

favor de um virtuosismo exagerado e desmedido por parte dos artistas. 

Ainda no século XVII, era comum a crítica às novas formas que se 

insinuavam na arquitetura e pintura italianas: 

“Bramante, Rafael, Baldassare, Giulio Romano e recentemente Miguel Ângelo 

esforçaram-se por restituir à Arquitetura sua primeira idéia e aparência, 

escolhendo as formas mais elegantes nas edificações da Antigüidade. Mas hoje, 

em vez de se homenagearem esses homens tão sábios, eles são injustamente 

vilipendiados juntamente com os Antigos, acusados de se terem copiado uns aos 

outros sem dar prova de espírito nem de invenção. E qualquer um inventa uma 

nova Idéia e larva de Arquitetura a seu modo, e a expõe em público e nas 

fachadas: homens desprovidos de toda ciência própria do Arquiteto, do qual 

usurpam o nome. Eles deformam os edifícios, as cidades e os monumentos, 

abusam com frenesi de ângulos, fraturas e distorções de linhas e deformam 

bases, capitéis e colunas com brincadeiras de estuque, quinquilharias e 

desproporções (...).”(Bellori, 1672: 155-156) 

Essa visão de que o Barroco seria a corrupção da perfeição greco-romana 

se iniciou, portanto, quase assim que surgiram as primeiras manifestações 

artísticas que rompiam com a estética renascentista. De fato, alguns críticos 
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situam outro estilo, o Maneirismo, entre a Renascença e o Barroco (Gombrich, 

1990: 111), mas, a nosso ver, sua indefinição entre essas duas estéticas só 

demonstra que ele foi, na verdade, uma transição entre duas concepções de 

estar-no-mundo e ver-o-mundo que são, por essência, extremamente distintas. 

O “pintar à maneira de” se tornou, para os estudiosos de arte, desde meados do 

cinquecentto, uma degeneração do classicismo renascentista. Em 1610, já era essa 

a concepção que se tinha acerca da situação das Artes: 

“Depois de tantos séculos morta e esquecida, a pintura teve, em nossa época, 

mestres que a levaram a uma espécie de renascimento, a partir de suas origens 

grosseiras e imperfeitas. Não teria, porém, renascido e se aperfeiçoado tão 

rapidamente se os artistas modernos não se  tivessem guiado pelo magnífico 

exemplo das estátuas antigas, preservadas até os nossos dias. (...) não é menos 

verdade que, depois da época em que os representantes das escolas ou dos estilos 

supracitados de nosso tempo floresceram, e quando todos os outros esforçavam-

se por imitar aqueles mestres com bom gosto e conhecimento, a Pintura caiu do 

pedestal em que se encontrava, e de tal maneira que, mesmo sem voltar às trevas 

absolutas de seu barbarismo anterior, tornou-se no mínimo deturpada e 

corrompida, afastando-se do verdadeiro caminho. Assim, todo o conhecimento 

que era bom extinguiu-se quase que por completo, enquanto novos e diferentes 

estilos surgiram,, muito distantes da verdade e do plausível, mais apegados às 

aparências do que à verdadeira substância, com os artistas satisfeitos por 

deleitarem os olhos do populacho com belas cores e trajes espalhafatosos, 

utilizando coisas plagiadas de praticamente todas as fontes; de traços pobres, 

raramente bem compostos, e incorrendo em outros erros bastante evidentes, 

extraviaram-se todos do caminho exemplar que leva ao melhor”. 2 (Agucchi, 

1610; citado por Gombrich, 1990: 136-137) 

                                                 
2 Grifos nossos. 
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Entre 1610 e 1672 se passou mais de meio século, mas os discursos de 

Bellori e Agucchi poderiam ser colocados lado a lado e, mesmo assim, nem se 

perceberia o distanciamento cronológico desses dois falares. Na verdade, seria-

nos muito difícil identificar, até mesmo, qual deles foi escrito primeiro... 

A existência de uma oposição tão veemente à nova estética que surgia e, 

também, o fato de que foi justamente na Itália saída da Renascença que se deu 

esse “surgimento” só reafirmam a singularidade de tal contexto. Foi na Itália 

que se insinuaram, se desenvolveram e se consolidaram os elementos 

arquitetônicos e pictóricos que passaram a “delimitar” o estilo Barroco. Foi a 

partir daí que, através das navegações, do missionarismo católico e do comércio 

(inclusive o intra-continental), se difundiram as dobras barrocas. 

Na Itália, durante todo o século XVII, portanto, existiu uma crítica 

contrária àquelas características que se generalizavam nas fachadas e interiores 

das novas construções e, por extensão, nas pinturas e esculturas que as 

decoravam. Essas novas soluções incluíam o uso de recursos visuais como 

diagonais, curvas, efeitos de luz e sombra, recuos, avanços, planos horizontais e 

verticais e vários outros elementos geométricos, “a fim de dirigir nosso olhar para a 

entrada e levá-lo depois para o alto” (Mainstone & Mainstone, 1984: 80). Quanto à 

distribuição do espaço interno, ao projeto, às plantas dos templos, houve uma 

valorização da utilização da figura oval ou de esquemas mais complexos, o que 

levou “ao  abandono  das  linhas  direitas  e das  superfícies  planas” (Conti, 1984: 11). 

Outra inovação em relação aos templos  construídos  em épocas anteriores foi a 

supressão  das naves  laterais,  possibilitando  uma melhor visibilidade do altar- 

mor e do púlpito a partir de qualquer ponto da nave central do templo, além da 
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transformação dos braços do transepto em capelas menores, diretamente 

ligadas à nave central e destinadas a “cerimônias particulares e para a oração” 

(Mainstone & Mainstone, 1984: 81). 

O fato de que o uso desses recursos rompia com “a idéia renascentista de 

construção redonda e simétrica” (Gombrich, 1979: 302), ao mesmo tempo em que 

se valorizava o rebuscamento como meio de louvar a Deus é, no mínimo, 

sintomático do próprio contexto sócio-histórico em que floresceu o Barroco: um 

continente sacudido pela Contra-Reforma e pelas novas possibilidades do 

mercantilismo e conseqüente estruturação do colonialismo. Se alguns autores 

contemporâneos afirmam que ele teria surgido como instrumento da Igreja 

Católica, tendo sido utilizado sem parcimônia na consolidação da Fé e como 

meio de impressionar os crentes com a majestade do Catolicismo (Altet, 1990: 

73; Bazin, 1994: 09-10; Conti, 1984: 84), através da grandiosidade e imponência 

das novas soluções arquitetônicas, ainda no século XVIII se via com receio o 

estilo, que já tinha, então, se espalhado pela maior parte do mundo ocidental. 

Segundo Juan Ramón Triadó (1991: 03), o Dicionário da Academia 

Francesa, publicado em 1740, ainda trazia uma definição depreciativa do termo 

barroco, assim como a Encyclopédie Méthodique de 1788, onde o caráter 

“extravagante” da estética barroca era veementemente atacado. Tal visão se 

estendeu até o final do século XVIII e persistiu por quase todo o século XIX. 

Ainda  em 1797 o  Dicionário de Belas Artes,  publicado  por Francesco  Milizia, 

na  Espanha, acentuava o aspecto pejorativo do termo: “Barroco é o superlativo do 

extravagante, o excesso  do  ridículo” (citado  por Triadó, 1991: 03). A Grande 

Encyclopédie do final do século XVIII reforçava essa visão: 



Arte, Religião e Conquista: os Sistemas Simbólicos do Poder e o Barroco na Paraíba 
Capítulo I - Dobras e Redobras: Uma Discussão Sobre o Barroco e Suas Interpretações 

 

25

“Baroque, adjectif en architecture, est une nuance du bizarre. Il en est, si on 

veut, le raffinement, ou s’il était possible de le dire, l’abus... il en est le 

superlatif. L’idée du baroque entraîne avec soi celle du ridicule poussé à 

l’excès.” 3 (citado por Wölfflin, 1888: 34) 

Contudo, essa recorrência à interpretação do Barroco como 

degenerescência do classicismo renascentista não demonstrava a relação que 

existia - não no sentido causal - entre os fatos da vida cotidiana e as 

manifestações artísticas. Não se trata de afirmarmos, aqui, que qualquer fato 

sócio-histórico deixa suas marcas nas representações artísticas de sua época. Na 

verdade, acreditamos que, em alguns casos e algumas obras específicas, torna-

se possível a identificação do universo imagético que influenciou, de algum 

modo, os artistas e suas criações. 

Ora, a Europa do século XVII vivia a consolidação de uma nova realidade, 

que dizia respeito não só à vida material, social, econômica, mas também às 

coisas do espírito, da subjetividade. Ocorria, então, uma sutil mudança no 

modo de os homens letrados encararem tanto o ver-o-mundo quanto o estar-no-

mundo: à regularidade racionalista do Renascimento se opôs, naquele 

momento, a incerteza, o questionamento e uma atormentada tentativa de 

“renúncia” ao desejo. Esse conflito é que está estampado nas obras barrocas, em 

sua grande maioria. Não se trata de questionar a existência de Deus, mas sim de 

se ter uma nova postura frente às coisas do espírito, já que o ser humano passou 

a se  enxergar  como  um  microcosmo  repleto  de vícios e desejos que precisava 

                                                 
3 Em francês na edição brasileira: “Barroco, adjetivo em arquitetura, é uma nuance do bizarro. 

É, se quisermos, o refinamento ou, se assim se pode dizer, o abuso dele... o superlativo. A 
idéia do barroco acarreta a do ridículo levado ao excesso.” 
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combater antes mesmo de louvar a Deus. Na visão de Hans J. Hillerbrand, essa 

atenção às coisas do espírito teve conseqüências não só no campo religioso, mas 

também na própria vida diária: 

“No matter how preoccupied sixteenth-century man was with religion, he did 

other things but spend every waking moment pondering the things of the spirit. 

Indeed, some of the things he ostensibly did ad majorem Dei gloriam turned out 

to have some definite non-religious consequences.” 4 (1969: 117) 

Assim, se considerarmos os registros barrocos como elementos pictóricos 

pertencentes a um discurso definido, é possível se proceder a uma análise 

“lingüística” desse discurso. Torna-se evidente que esses registros são símbolos, 

portanto, que trazem em si mesmos mais de uma mensagem a ser decifrada por 

seus “leitores”: 

“(...) os discursos não são apenas (...) signos destinados a serem 

compreendidos, decifrados; são também signos de riqueza a serem avaliados, 

apreciados, e signos de autoridade a serem acreditados e obedecidos.” 5 

(Bourdieu, 1996: 53) 

Até mesmo o fato de existir uma “oposição velada” à estética barroca nos 

mostra o quanto a codificação das inquietações que afligiam a intelectualidade e 

as elites européias naquele momento, através de signos de riqueza  e  signos de 

autoridade  barrocos, assinalava a permanência de uma resistência, mesmo que 

diminuta, a essa riqueza e a essa autoridade. 

                                                 
4 Grifos do autor: “Não importa o quanto estivesse preocupado com a religião, o homem do 

século XVI fazia outras coisas mas gastava cada momento desperto para ponderar as coisas 
do espírito. Apesar disso, muito do que se fez ostensivamente para ‘a maior glória de Deus’ 
passou a ter algumas conseqüências não religiosas bem definidas”. 

5 Grifos do autor. 
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Ao questionar a humanidade dos ameríndios, por exemplo, o homem 

europeu seiscentista questionava sua própria essência. Mais ainda, ele 

“descrevia” a existência de um lugar paradisíaco, povoado por animais 

fantásticos e homens exóticos, e coberto por florestas que se estendiam para 

além do alcance do olhar e que, desde então, deu origem a inúmeras visões que 

passaram a povoar o imaginário europeu acerca do Novo Mundo no século XVI 

e, especialmente, no século XVII (Baumann, 1992: 58-76). Essa construção 

simbólica é mais que justificável, principalmente se considerarmos certos 

detalhes da vida européia do início da Idade Moderna. Enquanto as lutas 

religiosas e a Inquisição aterrorizavam boa parte do continente, em outras 

localidades a instalação de novas relações de produção, como o cercamento dos 

campos na Inglaterra, criariam uma massa de desempregados que viria a inchar 

as maiores cidades e ficar à margem da riqueza e da prosperidade com que a 

nova era mercantilista acenava. 

Nesse momento de afirmação do poder burguês e de expansão econômica 

em nível mundial, descortinou-se um novo universo ao europeu: um mundo 

novo e incógnito, cheio de lugares e possibilidades a serem descobertos e 

explorados, inclusive pela Igreja. 

Recém sacudida pela Reforma, a Santa Sé necessitava de um tipo de 

representação que fosse além do ideal renascentista de perfeição. Para que os 

fiéis não  debandassem  para a  pureza protestantista, que tentava 

resgatar 

valores que haviam sido sufocados pela hierarquia  eclesiástica, se 

tornava 
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urgente  o resgate  do subjetivismo  e expressionismo  nas obras  de cunho 

religioso: 
“Roma (...) adoptou a noção humanista de que um santo era mais um modelo 

de virtude do que um amigo ou benfeitor e apresentou figuras heróicas para 

admiração ou imitação gerais. Os largos acenos do santo barroco eram feitos 

para uma audiência de milhares de pessoas, e não para a velhinha que lhe 

acendia a sua vela. O gosto renascentista, e possivelmente o medo de que as 

pessoas tomassem a imagem pelo santo, proibiu os actos mais vulgares desde que 

parecessem contemplativos. A extática Santa Teresa, de Bernini, estava muito 

longe de inspirar intimidade ou reciprocidade; a Virgem  morta  de  Caravaggio,  

demasiado  reservada  para consolar.” (Bossy, 1990: 119) 

No entanto, essa ligação intrínseca entre o discurso católico e a estética 

barroca é apenas um dos aspectos, dentre inúmeros outros, que caracterizam o 

estilo Barroco. Além disso, mesmo tendo sido de fundamental importância para 

a doutrinação cristã no Novo Mundo, o Barroco continuou sendo questionado e 

depreciado até a segunda metade do século XIX. 

O Barroco como categoria estilística 

Heinrich Wölfflin foi o primeiro crítico de arte a perceber que por trás do 

universo barroco havia muito mais a ser estudado do que apenas a 

“degenerescência” em relação ao ideal clássico renascentista. Em síntese, 

Wölfflin defendia que todos os estilos artísticos surgidos na Arte ocidental até o 

final do século XIX e início do século XX foram, na realidade, uma alternância 

entre duas estruturas: a clássica e a barroca. É óbvio que ao enxergar essa 

polaridade, tão bem demarcada, Wölfflin estava deixando de lado outros 

aspectos do universo barroco. No entanto, a validade de seu trabalho está, 
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justamente, no fato de ter conseguido chamar a atenção da crítica de Arte para o 

Barroco e, também, ter definido algumas categorias conceituais do estilo. 

Em Renascença e Barroco, Wölfflin deixa claro que não enxerga tipo 

algum de decadência como característica do Barroco: 

“A Alta Renascença não se transforma numa arte decadente, especificamente 

diversa, mas do ponto culminante o caminho conduz diretamente ao Barroco. 

Toda inovação é um sintoma do emergente estilo Barroco.” (1888: 28) 

Além disso, fica explícito, no mesmo ensaio, que para Wölfflin há uma 

oposição bem demarcada entre o estilo renascentista e o barroco. Ele atribui ao 

primeiro uma “beleza tranqüila”, que causa um “bem-estar geral”, enquanto que o 

segundo domina o espectador com o “poder da emoção”, causando um turbilhão 

“imediato e avassalador” (1888: 47). Desse modo, na visão wölffliniana, essa 

polaridade de intenções e de como representá-las é que vai definir as 

características do Barroco, sempre em oposição àquelas do Renascimento. Por 

isso mesmo, foi Wölfflin o primeiro a perceber que o artista barroco “não evoca a 

plenitude do ser, mas o devir, o acontecer; não a satisfação, mas a insatisfação e a 

instabilidade” (1888: 48). 

Essa insatisfação pode ser entendida como a necessidade de fugir da 

formalidade do classicismo renascentista e, em resumo, é essa uma das 

principais teses de Wölfflin. Ele vê o Barroco como “um retorno a um estado 

informal” (1888: 65), no sentido de a criação não estar aprisionada por regras 

pré-estabelecidas ou padrões de representação formal. 

Certamente, o Barroco é marcado pela multiplicidade de elementos que o 

definem. Um desses elementos, senão o mais importante, para Wölfflin,  é o 
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caráter pictórico que transparece em todas as manifestações artísticas barrocas. 

Como a característica principal do “estilo” pictórico é justamente o contraste 

entre luz e sombra, o que ele vai trabalhar, na verdade, é a massa e a matéria. E 

a matéria representa, por essência, a própria carne e seus desejos. Daí o apelo 

dos sentidos que Wölfflin identifica no Barroco. 

Quase trinta anos depois de Renascença e Barroco, Wölfflin lançou 

Conceitos Fundamentais da História da Arte (1915). Tratava-se de sua obra da 

maturidade, mas nela retomava muitas das formulações presentes em 

Renascença e Barroco. Se antes havia apenas se esboçado sua visão de que na 

verdade existem apenas dois estilos artísticos, o Clássico e o Barroco, foi em 

Conceitos Fundamentais que essa teoria se desenvolveu plenamente, através da 

formulação de cinco pares de conceitos: linear X pictórico; plano X profundidade; 

forma fechada X forma aberta; pluralidade X unidade e clareza X obscuridade 

(Wölfflin, 1915: 15-16). 

O Barroco wölffliniano seria, portanto, marcado por elementos pictóricos, 

pela profundidade de composição, pela forma aberta, pela unidade da obra em 

si mesma e pela obscuridade do objeto representado. Alfredo BosiErro! 

Indicador não definido. resume exemplarmente essa concepção: 

“O clássico é linear e plástico; o barroco é pictórico. 

  O clássico trabalha o espaço figurativo em planos distintos e obedece às leis 

renascentistas da perspectiva; o barroco penetra o espaço em profundidade, 

obrigando o olho a avançar ou retroceder diante dos jogos violentos de contrastes 

entre as imagens. 

  O clássico fecha a composição reportando cada elemento ao todo, de sorte que 

as posições fiquem bem definidas (...). O barroco abre a composição, esboçando 

algumas figuras e realçando cromaticamente outras: a forma é disseminada pelas 
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curvas e espirais que apartam do centro geométrico o nosso olhar perdido entre 

os caprichos do prazer visual. 

  O clássico articula cada parte do conjunto, analisando e perfazendo as suas 

linhas, que são os seus limites: cada figura recebe um tratamento plástico 

acabado. O barroco vai direto ao coração do efeito pictórico, dando a esta ou 

àquela figura todo o peso simbólico (ou, freqüentemente, alegórico), que é a 

chave da obra, merecendo portanto maior tratamento expressivo ou 

ornamental.” 6 (1991: 39) 

A definição estilística traçada por Wölfflin, no entanto, se prende quase 

que completamente aos aspectos externos da obra artística. A nosso ver, esta é 

uma das principais lacunas de sua obra teórica, lacuna essa que, 

posteriormente, outros autores, como veremos, preencheram. 

O Barroco como alegoria 

A alegoria é, em síntese, aquilo que representa algo para dar a idéia de um 

outro algo. Reino da metáfora e do simbolismo, sua utilização leva a um 

refinamento extremo do como transmitir uma determinada mensagem, posto 

que ela contribui para assinalar a efemeridade da vida, ao mesmo tempo em 

que assume certo ar de rebeldia, por mostrar o objetivo através dos meandros do 

subjetivo, dissimulando-o e escondendo-o. 

A arte religiosa cristã, por isso mesmo, se tornou um dos campos em que a 

alegoria mais foi usada, especialmente em duas épocas bem distintas: nos anos 

de perseguição romana ao cristianismo primitivo, em que peixes, touros, leões e 

pombos pintados nas paredes das escuras catacumbas fizeram surgir o 

sentimento de identidade dos primeiros fiéis; e nos séculos XVI e XVII, nos 
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quais a Igreja Católica investiu forças no sentido de fazer da arte sacra uma 

ferramenta para a catequese e a persuasão dos fiéis através da sensibilidade. 

Após o Concílio de Trento, convocado pelo papa Paulo III em 1545, o 

“representar algo” na arte religiosa ganhou novos contornos. Ao mesmo tempo 

em que os seguidores das idéias que se reafirmaram nas discussões do Concílio 

pregavam, com diletantismo, a simplicidade e a clareza das pinturas e 

esculturas de cunho religioso, também era recomendado que essas obras 

atingissem os fiéis através da sensibilidade, e não pela razão, a fim de estimular 

a piedade pela persuasão dos sentidos (Triadó, 1991: 31). 

Na verdade, como bem observa Giulio Carlo Argan, a obra de arte “se faz 

presente no presente absoluto da consciência que a percebe” (1992: 27), e é justamente 

esse o sentido pensado, pela Igreja da Contra-Reforma, para as representações 

artísticas de caráter religioso. Elas deviam atingir a consciência do observador, 

mas não de forma racional. Além disso, deviam vir respaldadas por uma 

reverência ao sagrado, por uma “vertigem” frente à santidade. 

O gosto pelo alegórico, no entanto, não foi um privilégio da arte barroca. 

De fato, desde a Antigüidade mais remota o homem usou símbolos e alegorias 

para explicar e representar seu mundo. Contudo, segundo Benjamin, foi 

somente na Renascença que tal prática se viu reintroduzida na Europa, 

especialmente devido ao “gosto” pelo “resgate” da herança cultural greco-

romana e, em alguns casos, egípcia (Benjamin, 1925: 190-191). 

O ato de produzir uma obra de arte repleta de rebuscamentos, portanto, ia 

                                                                                                                                               
6 Grifos nossos. 
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além da simples necessidade decorativa. O rébus 7 renascentista significou a 

retomada de toda uma simbologia alegórica que além de adornar os 

monumentos, fachadas arquitetônicas, pinturas e esculturas com imagens 

carregadas de inúmeros significados - quase sempre enigmáticos - colocavam o 

fiel em meio a um turbilhão de sensibilidade e Fé. 

Por isso mesmo, Walter Benjamin, em seu Origem do Drama Barroco 

Alemão (1925), diferencia o rébus renascentista do rébus barroco. Para ele, no 

“Barroco maduro (...) as afinidades com o símbolo se tornam mais evanescentes, e a 

ostentação hierática se torna mais imperiosa” (1925: 191). 

Essa “ostentação hierática” barroca de que fala Benjamin encontrou na 

alegoria seu principal meio de expressão, indo além da mera simbologia. O 

sentido dessa alegoria retrocedia à visão egípcia e grega, essencialmente 

místico-histórica (Benjamin, 1925: 193) e que, por isso mesmo, representava 

todo um conjunto de convenções sociais vigentes nos séculos XVII e XVIII. Mais 

ainda, a alegoria barroca contrapunha um mundo marcado pela complexidade 

e construído pelo homem à simplicidade e pureza de significação da natureza. 

Desse modo, no Barroco, ao se construir uma alegoria para se representar 

algo se estava, na verdade, contemplando os aspectos mais íntimos de uma cena 

bíblica ou da vida de um santo através de uma apoteose simbólica. A alegoria 

barroca traz para o primeiro plano - ou seja, o da cotidianeidade - a tensão entre 

imanência e transcendência que se tornou a base da catequese católica da 

Contra-ReformaErro! Indicador não definido.: 

                                                 
7 Palavra latina, que pode significar a representação de idéias, enigmas ou palavras através de ideogramas. 
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“(...) A função da escrita por imagens, do Barroco, não é tanto o 

desvendamento como o desnudamento das coisas sensoriais. O emblemático não 

mostra a essência ‘atrás da imagem’. Ele traz essa essência para a 

própria imagem, apresentando-a como escrita, como legenda explicativa, 

que nos livros emblemáticos é parte integrante da imagem representada.” 

(Benjamin, 1925: 207) 

Ao desnudar as “coisas sensoriais”, a alegoria barroca, quase sempre, 

tomava como tema aquele momento limítrofe em que a Fé  era posta à prova. 

Os martírios e sua crueldade intrínseca eram o campo de deleite das 

construções alegóricas, justamente por se prestarem tão bem à representação do 

puramente sensorial. Segundo Benjamin (1925: 240), essa característica se 

justificava plenamente por ser o Barroco pouco reflexivo: se o corpo era 

martirizado, o personagem perdia sua humanidade, transcendendo-a e 

ascendendo ao patamar do sagrado, pois com a morte “o espírito se libera, [e] o 

corpo atinge, nesse momento, a plenitude dos seus direitos” (Benjamin, 1925: 241). 

Contudo, esse aspecto da alegoria, no Barroco, se constituía numa 

renovação do contraste entre paganismo e cristianismo - contraste esse existente 

desde o Cristianismo primitivo - em que o último era reforçado pela Contra-

Reforma. Retomando o embate entre o material/demoníaco e o 

espiritual/sagrado da Idade Média, a alegoria barroca levou a novos horizontes 

a representação dos medos, desejos e crenças do homem europeu da Idade 

Moderna. 

O Barroco como projeção do desejo 

Não devemos deixar de levar em conta que durante todo o período em 

que eram produzidas obras barrocas - criticadas das mais diversas formas, 
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como já vimos - havia um refinamento da representação alegórica. Se uma parte 

considerável dos críticos atacava veementemente a estética barroca, inúmeros 

artistas faziam uso dela para mostrar as diferenças existentes entre a obra 

divina e aquela que era fruto da criação humana: 

“O conceito de arte como produção de um ser novo, que se acrescenta aos 

fenômenos da natureza, (...) tomou feições radicais na poética do Barroco, 

quando se deu ênfase à artificialidade da arte, à distinção nítida entre o que é 

dado por Deus aos homens e o que estes forjam com seu talento.” 8 (Bosi, 1991: 

14) 

Nesse sentido, o que interessava ao artista barroco, de modo genérico, era 

tentar atingir uma compreensão da “multiplicidade dos fenômenos” (Bazin, 1994: 

02) que estava a seu redor, utilizando para isso a obra artística. A representação 

barroca cristalizava o fluxo de eterno devir, fluxo esse em que se inseriam as 

coisas do mundo, através da alegoria. Essa alegoria nada mais era do que a 

dissimulação da diferença - característica fundamental da sociedade européia 

na Idade Moderna - através de representações tendentes à semelhança. 

Sendo a alma o elo fundamental entre o ser humano e a essência divina, o 

fato de ela ser susceptível às mais diversas paixões e desejos se tornou o 

principal elemento a ser representado nas artes figurativas do período barroco. 

                                                 
8 Grifos do autor. 
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O homem barroco era um ser atormentado pelo amor, pela raiva, pelo 

sofrimento, pela ternura, pela alegria, tristeza, medo, belicismo, fúria, candura, 

nostalgia, audácia, desespero e tantos outros sentimentos a serem representados 

que, em última instância, aquilo que mais se destacava nas pinturas, esculturas 

e projetos arquitetônicos era o movimento, a ação. A esse respeito, afirma 

Germain Bazin: 

“(...) Esses movimentos da alma eram exteriorizados por movimentos do corpo 

e do rosto, ou seja, pela ação. As manifestações exteriores de um estado de 

santidade converteram-se nas de um transporte de paixão. O santo do período 

barroco é um confessor da fé - demonstra a fé através da palavra, do martírio e 

do êxtase.” (1994: 23) 

Os “movimentos da alma” que Bazin cita são, a nosso ver, os elementos 

constituintes do imaginário barroco. Segundo Gaston Bachelard (1991: 147-148), 

o imaginário se torna palpável quando, fugazmente, se coloca como uma 

possibilidade de desdobramento do real: o querer ver (subjetivo) algo faz com 

que esse algo se materialize através de algum elemento do real (objetivo). Desse 

modo, o Barroco também pode ser visto como a projeção de um “desejo” do 

imaginário coletivo, ou seja, o de reconstruir um mundo que se encontra 

desmoronado, que teve suas bases afetadas pelos questionamentos religiosos, 

pelo desenvolvimento mercantil e pelas  contradições sociais. 

No entanto, esse “desejo” também é o desejo do próprio artista: desejo de 

representar o devir, desejo de transcendência, desejo de salvação. Trata-se de 

um conflito constante entre a carne e o espírito, já que a satisfação de um 

representa, por extensão, a negação do outro. Paradoxalmente, essa polaridade 
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alma/ espírito X corpo/ carne é que possibilita a transcendência. Gilles Deleuze, ao 

retomar a obra de Leibniz, desnuda essa aparente contradição: 

“No Barroco, a alma tem com o corpo uma relação complexa: sempre 

inseparável do corpo, ela encontra nele uma animalidade que a atordoa, que a 

trava nas redobras da matéria, mas nele encontra também uma humanidade 

orgânica ou cerebral (o grau de desenvolvimento) que lhe permite elevar-se e que 

a fará ascender a dobras totalmente distintas.” (1991: 26) 

Desse modo, as singularidades inflexivas das almas individuais podem ser 

correlacionadas às singularidades de movimento da linha e do ponto no 

Barroco: seus desvios e curvaturas são o reflexo dessa condição. Mais ainda, 

cada intervalo na obra barroca, segundo Deleuze, é um espaço aberto ao 

surgimento de uma nova dobra, uma redobra. O dobrar e o redobrar, dois 

movimentos de contenção, não se opõem diretamente ao desdobrar, que por 

essência é uma expansão de algo anteriormente escondido na dobra. Os três 

movimentos  são complementares e representam o afastar-se e aproximar-se da 

essência divina através de uma contínua tangência, que coloca toda a obra em 

constante suspensão no espaço, posto que não se consegue superar o conflito 

divindade X vida profana. 

E qual é a mola propulsora dessa vida profana, senão o desejo? É ele que 

vai moldar a criação de dobras e redobras, a fim de dissimular sua própria 

essência frente à torrente de dogmas e exemplos catequizantes que passaram a 

povoar as artes visuais no período Barroco. 

Deleuze esclarece que, na perspectiva leibniziana, o objeto barroco se 

diferencia de seus antecessores justamente por tornar-se um “acontecimento”, e 

desprender-se da concepção quantitativa da História. Nesse sentido, o 
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pensamento de Leibniz se aproxima de Nietzsche, no que diz respeito ao 

perspectivismo: ele é a “condição sob a qual a verdade de uma variação aparece ao 

sujeito” (Deleuze, 1991: 37). 

Em síntese, a perspectiva barroca independe do sujeito, já que aquilo que a 

determina é o ponto de vista, o local a partir do qual qualquer sujeito pode 

observar o objeto barroco e apreendê-lo. 

E como o que importa realmente é o ponto de vista, o artista do período 

barroco coloca sua representação pessoal do desejo sob a possibilidade de ser 

admirada, interpretada e avaliada por toda a humanidade. Desse modo, a dobra 

barroca se torna também a dobra do desejo, e por serem ilimitadas as 

possibilidades de redobramentos e desdobramentos, esse desejo se lança ao 

infinito, ao devir. 

A contemporaneidade e o Neobarroco 

Hoje, às portas do terceiro milênio, numa época marcada pela perspectiva 

de enormes avanços científicos, tecnológicos, culturais e sociais, volta à tona a 

discussão sobre a estética Barroca,  mas sob novo enfoque. A multiplicidade de 

nosso mundo, com tudo se partindo em inúmeros fragmentos, plenos de 

significado mas, apesar disso, carregados de uma instabilidade e de uma 

mutabilidade que lhes é inerente, tem levado muitos teóricos a “reconhecer” em 

nossos dias algumas características do Barroco sob nova roupagem e, por isso 

mesmo, transmutadas no conceito de Neobarroco. 

Omar Calabrese é um dos autores que defendem o uso do termo 

neobarroco em lugar de pós-moderno, palavra que, segundo ele, teria como 
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principal característica ter se tornado uma expressão passe-partout, cujo uso 

abusivo acabou por esvaziar de sentido (1987: 24). 

O que se impõe à discussão aqui, no entanto, é tentar ponderar sobre o 

alcance que alguns aspectos do Barroco têm em nossa sociedade. Calabrese, por 

exemplo, afirma que “muitos importantes fenómenos de cultura de nosso tempo são 

marcas de uma ‘forma’ interna específica que pode trazer à mente o barroco” (1987: 27). 

Trata-se de uma analogia que pode levar ao equívoco de se pensar numa 

volta à estética barroca. No entanto, o próprio Calabrese adverte sobre essa 

possibilidade, descartando-a. De certo modo, ele baseia sua posição no 

formalismo de Wölfflin e dos autores que seguiram sua linha teórica, como 

Severo Sarduy (1975). O Barroco, na perspectiva wölffliniana, é visto como 

“uma atitude generalizada e uma qualidade formal dos objetos que o exprimem” 

(Calabrese, 1987: 27). O próprio Wölfflin enxergava nessa formalidade 

recorrente que oscila entre o Barroco e o Clássico “a imagem de um movimento 

espiral” (1915: 260) em que a estética e as representações culturais se 

aproximariam de momentos históricos anteriores sem, contudo, repeti-los por 

inteiro. A volta ao ponto inicial é impossível, mas a referência a ele, assim como 

a proximidade a sua essência, não o é. Segundo Calabrese: 

“(...) para chamar ‘barroco’ a qualquer acontecimento cultural, o procedimento 

continua a ser o da comparação com o acontecimento historicamente definido, 

até mesmo através de princípios formais.” (1987: 33) 

Essa postura implica, claramente, em se avaliar todo e qualquer fenômeno 

cultural como um texto em que se pode identificar inúmeras morfologias, 

análogas ao gosto e ao estilo de outras épocas históricas. Essa atemporaneidade 
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do Barroco, aliada a sua multiplicidade, é, segundo Ariano Suassuna (1999), 

intrínseca ao próprio estilo: 

“A qualquer momento a gente pode encontrar um grande artista barroco (...). 

O barroco, por ser a primeira manifestação romântica de subversão do clássico, 

contém em si elementos clássicos e barrocos, medievais e renascentistas, pagãos e 

religiosos, cômicos e trágicos.” 

Já Calabrese, ao avaliar a contemporaneidade e rotulá-la como “Idade 

Neobarroca”, procura analisar vários aspectos de nossa sociedade através de 

nove pares conceituais, quase como Wölfflin fizera com o Barroco em Conceitos 

Fundamentais de História da Arte (1915). A seu ver, nosso mundo poderia ser 

definido por meio de conceitos como ritmo/ repetição9, limite/ excesso10, pormenor/ 

fragmento11, instabilidade/ metamorfose12, desordem/ caos13, nó/ labirinto14, 

                                                 
9 No modelo calabresiano, a sociedade contemporânea seria marcada pelo ritmo e pela 

repetição, na produção ou no consumo de bens culturais e econômicos, situação que 
transparece no uso continuado e frenético das mais diversas formas de expressão, inclusive 
artísticas. Calabrese exemplifica esse conceito afirmando que seriados televisivos, histórias 
em quadrinhos, romances açucarados e filmes de produção barata repetem exaustivamente 
a forma presente em alguma obra de sucesso e, desse modo, através da “mecânica 
repetição” vão aperfeiçoando e produzindo, involuntariamente, uma determinada estética 
(1987:41). Apesar de uma obra de arte ser “irrepetível”, outros autores podem tentar tocar 
sua aura reinterpretando o mesmo tema, mesmo que através de diferentes meios de 
expressão. 

10 O limite/ excesso de que fala Calabrese é o do campo cultural e dos sistemas culturais, e se 
aproxima das idéias de Wölfflin, no que diz respeito ao conceito aberto/ fechado presente na 
oposição Clássico/ Barroco. Calabrese parte do pressuposto de que ao se aceitar “uma idéia 
espacial da estrutura  e da distribuição do saber em sistemas e subsistemas, ou seja, um espaço global 
articulado em regiões localizadas, deveremos  também aceitar que este espaço, para ser organizado, 
deva ter uma geometria ou uma tipologia” (1987: 61). Em síntese, o campo cultural, na sociedade 
neobarroca, se pauta pelo estabelecimento de limites e pelas tentativas de excedê-los 
constantemente, característica que já estaria presente no Barroco histórico, onde essa 
tendência ao rompimento de limites se manifestou na extrapolação da perspectiva linear 
com o uso do trompe l’oeil, dos enquadramentos revolucionários, da anamorfose e do escorço 
(Calabrese, 1987: 64). 

11 Para Calabrese torna-se impossível explicar esses dois termos (pormenor/ fragmento) de modo 
dissociado da conceituação de totalidade. No entanto, ele destaca o fato de que é através da 
observação do fragmento, ou do pormenor, que se pode apreender “um certo gosto” (1987: 
84) e se identificar “pelo menos dois tipos de divisibilidade: o corte e a ruptura” (1987: 85). O 
pormenor seria esse corte, podendo ser exemplificado, hoje, pelo zoom da câmera televisiva, 
enquanto o fragmento representa a inexistência de referência para com o todo, como o recorte 
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complexidade/ dissipação 15, quase/ não-sei-quê 16 e distorção/ perversão 17. A diferença 

entre a proposta de Calabrese e os pares conceituais wölfflinianos reside no fato 

de que ela não comporta oposições intrínsecas, mas sim complementariedades. 

                                                                                                                                               

ínfimo de uma foto super-ampliada, em que se identifica apenas o grão da emulsão 
fotográfica (CalabreseErro! Indicador não definido.,1987: 88-89). O pormenor pressupõe a 
possibilidade de reconstituir o todo de que ele foi  apartado, já o fragmento, não. 

12 O mundo contemporâneo, assim como o mundo barroco, é um universo povoado de 
monstros, fruto da necessidade de se representar “não só o sobrenatural ou o fantástico, como, 
acima de tudo, o ‘maravilhoso’, que depende da raridade e casualidade de sua génese na natureza e da 
oculta e misteriosa ideologia da sua forma ” (Calabrese, 1987: 106). Ora, a existência desses 
monstros, sejam eles os ET’s dos filmes de ficção científica ou as bestas-feras do Novo 
Mundo, é proveniente de uma instabilidade mórfica, de uma mutabilidade intrínseca à 
fantasia sobre outros mundos. Se hoje exercitamo-la com a criação de seres intergaláticos, o 
homem da Idade Moderna o fazia a respeito das novas terras que se apresentavam em seu 
horizonte. Paralelamente, designar como monstruoso algo que se desvirtua do gosto médio 
é, segundo Calabrese, uma característica da tensão estabelecida entre formas opostas de ver 
o mundo, daí a designação de adjetivos depreciativos ao Barroco histórico e à estética 
Neobarroca. 

13 A idéia de existência de uma ordem imutável das coisas-do-mundo, com um fundo 
dogmático e intocável, é uma das características do pensamento cristão na Idade Moderna. 
A ele se opunha a visão “caótica” de homens como Galileu Galilei, por exemplo. A 
“desordem” do Novo Mundo pressupunha a necessidade de ordená-lo. Já o conceito de 
caoticidade remete à irregularidade, à “não pertinência local da ordem” (Calabrese, 1987: 133). 
Essa oposição existente no Barroco histórico se repete hoje, mas com um novo vencedor: à 
regularidade dogmática cristã se opõem as muitas teorias científicas “do caos”. Ao conceito 
de desordem (e da existência de uma ordem que está sendo desrespeitada) contrapõe-se o de 
caos, designando fenômenos marcados por uma complexidade absurda, que não pode ser 
compreendida com os instrumentos do pensamento racionalista, por pertencerem a uma 
outra dinâmica. 

 
14 O nó e o labirinto são imagens recorrentes no Barroco histórico, assim como a descrição de 

casos - ou histórias - em que a agudeza e perspicácia do espírito humano conseguiu vencê-
los e restabelecer a ordem nas coisas-do-mundo. Para Calabrese, “onde quer que ressurja o 
espírito da perda em si, da argúcia, da agudeza, aí reencontramos pontualmente labirintos” (1987: 
146). O nó e o labirinto são complexidades que trazem em si a existência de uma linearidade, 
de um conjunto, ou mesmo de várias linearidades e vários conjuntos: o nó é uma dobra ou 
redobra de uma linha - ou mesmo várias - e o labirinto, um emaranhado de percursos, dos 
quais apenas um leva à saída, ou à solução do problema. Para resolvê-los e desemaranhar o 
nó e também sair do labirinto é preciso encará-los com a ambigüidade de quem observa a 
globalidade do sistema em questão e ainda o microcosmo do nó ou do labirinto (Calabrese, 
1987: 147). 

 
15 Os conceitos de complexidade e dissipação formam um dos pares mais imaginativos da teoria 

de Calabrese. Usando correlações com a Física, a Astronomia e a Cosmologia, ele expõe um 
paradoxo, inerente ao Barroco histórico e ao Neobarroco: todo sistema, seja ele de forças 
físicas ou mesmo de “forças culturais” tende a complexizar-se e, nesse processo, chegar a 
um estágio em que passará a dissipar sua “energia”, dando origem a outros sistemas. No 
entanto, essa dissipação é condicionada pela estabilidade/instabilidade do meio em que está 
inserido o sistema: quanto mais instável ele for, mais propícia é a dissipação das “energias” 
e a criação de novos sistemas (Calabrese, 1987: 159-168). 
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Essa visão de que vivemos numa recriação do Barroco pode ser 

inquietante, mas nos remete a uma série de questionamentos interessantes: o 

fato de estarmos, todos os dias, nos dividindo em um extenso rol de 

fragmentos, dentro dos quais quase sempre utilizamos diferentes máscaras, 

aumentando cada vez mais a multiplicidade que essa fragmentação acarreta 

não seria uma característica intrínseca ao Barroco? Mais ainda: essa busca 

constante pelo devir que todos vivenciam diuturnamente, carregada de tensões 

entre carne e espírito, desejo e quietude, não é também um aspecto que estava 

presente no Barroco? A constatação científica de que a estrutura microfísica e 

até mesmo atômica dos elementos, com os fractais, teria uma configuração 

muito aproximada às mônadas de Leibniz, sempre se dobrando e redobrando 

sobre si mesmas, não nos remete ao ideário Barroco? Por fim, a falta de certezas 

absolutas, característica maior de nossa época, não seria o principal elemento a 

nos aproximar do mundo Barroco? 

*** 

                                                                                                                                               

 
16 Apesar de, num primeiro momento, esses dois conceitos de Calabrese remeterem a uma 

mesma imagem de imprecisão, em sua essência são bem diversos. O quase representa uma 
possibilidade real de se chegar a uma aproximação de um resultado exato: é o avizinhar-se 
de algo, tão comum na Matemática pura. Já o não-sei-quê é aquele sentimento “de mal-estar 
que experimentamos perante o que é incompleto, a inquietação que sentimos por aquilo que é 
imprecisável, indefinível, inexplicável” (Calabrese, 1987: 172). O oscilar entre essas duas 
concepções de imprecisão, uma que pressupõe a exatidão e outra que nem a cogita, seria, no 
modelo teórico calabresiano, uma das características do Barroco histórico que se repetiria no 
Neobarroco. 

17 Segundo Calabrese, tanto o Barroco como o Neobarroco tem como um aspecto característico a 
distorção do passado e do presente como forma de marcar sua singularidade. Já a perversão 
da citação distorcida desse passado e/ ou presente é o passo seguinte na reelaboração de seu 
próprio sistema estético, estando no cerne da multiplicidade das duas estéticas e, portanto, 
constituindo um de seus elementos basais (Calabrese, 1987: 185-195). 
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CAPÍTULO II 
IMAGENS E TRAÇADOS: 

A PARAHYBA DOS PRIMEIROS SÉCULOS 
 
 
Buzinas, burburinho, pressa. Quando cruzamos as ruas do centro de João 

Pessoa, em meio ao caos da vida moderna, muitas vezes esquecemos o que 

significaram aqueles prédios centenários que nos observam. Não queremos e 

nem temos tempo para admirá-los, pois se o fizermos corremos o risco de 

atrasar nossos tão urgentes compromissos do dia-a-dia. 

Tampouco nos lembramos, cotidianamente, de como surgiu essa cidade 

que nos abriga. Não nos preocupamos em conhecer os homens e motivos que 

levaram à fundação da Capitania Real da Parahyba e da cidade de Filipéia de 

Nossa Senhora das Neves, no final do século XVI. Esses detalhes não vão 

influenciar o corre-corre que enfrentamos no tráfego de suas avenidas. 

Salvo os estudos acadêmicos, os dois parágrafos acima resumem a 

maneira como é vista a história dos primórdios da Paraíba. Antes de 

discutirmos as especificidades do Barroco paraibano e seus sistemas simbólicos 

- objetivo principal deste trabalho - torna-se necessário, portanto, retomar certos 

aspectos históricos do surgimento e estruturação da sociedade urbana colonial 

na cidade de Filipéia. Assim, poderemos nos situar numa posição mais 

confortável para lançar nosso olhar sobre as igrejas e monumentos barrocos que 

remanesceram na Paraíba. 
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Os primeiros tempos da cidade 

Depois das lutas para tomar o território paraibano aos potiguara, que  

daqui estavam sendo expulsos pelos tabajara, e da assinatura do acordo de paz 

com esses últimos, fato que selou a conquista em agosto de 1585, imediatamente 

se iniciou a escolha e demarcação do local onde se construiria a povoação. Não 

podemos nos esquecer de que fazia apenas cinco anos desde que a Coroa 

portuguesa passara às mãos de Felipe II, monarca da Espanha. Portanto, não é 

de se admirar que os procedimentos para a fundação do núcleo urbano 

seguissem  as normas de uso comum na América espanhola, que levavam em 

conta desde a salubridade do local pretendido até a sua segurança e defesa. 

Aliás, no caso de Filipéia de Nossa Senhora das Neves respeitou-se o 

disposto nas Leis das Índias (Holanda, 1936: 96-98): procurou-se um sítio com 

porto natural, de fácil defesa, e se erigiu a cidade sobre uma colina “desabafada, 

vistosa e de bons ares e águas” (Moreno, 1612: 199). Teve especial importância, a 

nosso ver, o critério da defensibilidade da sede da capitania, e foi por isso que 

não se escolheu um local à beira-mar, que poderia ser facilmente destruído por 

ataques navais. O porto natural às margens do Sanhauá, um afluente do rio 

Paraíba - cuja foz poderia ser protegida sem problemas por uma fortificação 

guarnecida com artilharia pesada - foi a localidade que melhor atendeu a essa 

busca: 

“(...) o ouvidor geral (...) foi logo ao pé ver alguns sitios, e á tarde a cavallo até 

o ribeirão Jaguaripe 18 para o cabo branco, e outras partes, com o que se-recolheu 

                                                 
18 Grifo do autor. 
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á noite infadado, incommendando isso na manhã que, vinha a N.sa S.ra 

devotamente, foi Deus servido á sua intercessão, como padroeira d’aquela nova 

planta, concluisse que assentasse n’aquela parte sobre o pôrto, onde agora 

está a cidade, planicie de mais de meia legua, muito chão, de todas as 

partes cercado d’agua, senhora do pôrto 19, que com um falcão se-passa além.” 

(Travassos, 1595: 66-67) 

A preocupação de Martim Leitão com a escolha do local definitivo da sede 

da capitania não era, como pode parecer, um cuidado pessoal: havia toda uma 

estrutura burocrático-normativa por trás de seus atos. No universo da 

colonização espanhola era essa a praxe, e como naquele momento as colônias 

lusitanas estavam submetidas, assim como a metrópole, aos governantes 

castelhanos, tornou-se também essa prática desejável em terras brasileiras. 

Após a definição do melhor local para a povoação, a construção de casas e 

igrejas, assim como dos prédios que abrigariam a administração da capitania e 

das fortificações, se iniciou logo. Para tanto, utilizou-se o trabalho dos 65 

homens que acompanhavam o ouvidor geral Martim Leitão em sua viagem à 

Paraíba (Travassos, 1595: 66). 

O fato de a povoação já ter surgido com o status de cidade diferenciou 

Filipéia de Nossa Senhora das Neves dos outros aglomerados urbanos que iam 

aparecendo pelo Brasil. Somente outras duas localidades tiveram mesma 

condição: São Sebastião do Rio de Janeiro e São Cristóvão do Rio de Sergipe 

(Moreno, 1612: 203). Esse detalhe, aliado à observância das normas espanholas, 

refletiu-se na regularidade do traçado das primeiras ruas que foram abertas, o 

                                                 
19 Grifos nossos. 
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que pode ser percebido em vários mapas do século XVII, onde o desenho 

geométrico e racional da cidade é logo notado. 

 

LEGENDA 
 
G -  Igreja e Conv. de 

São Bento 
L. - Igreja de São 

Francisco/Conv. de 
Sto Antônio 

M -  Igreja Matriz 
N -  Igreja da 

Misericórdia 
O - Igreja de São 
Gonçalo 

 
Fig. 1 - Detalhe de “Carta da Barra do Rio Paraíba ou Rio de São Domingos”, 

do Livro que Dá Razão do Estado do Brasil (Moreno, 1612). 

Os mapas de origem neerlandesa realçam essa geometria exata, o que 

fazia grande diferença aos olhos europeus, especialmente se levarmos em conta 

que essa não era a característica das vilas e cidades portuguesas na América. A 

regularidade urbanística sempre foi atributo, no mundo colonial latino-

americano, dos aglomerados urbanos que surgiram em territórios sob domínio 

da Coroa espanhola (Holanda, 1936: 96-98; Theodoro, 1992: 123). A cidade de 

Filipéia se destacava justamente por esse caráter urbanístico e, mais ainda, pela 

presença marcante de prédios imponentes (Raminelli, 1992: 164). 
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Fig.  2 - Detalhe de “Frederyck Stadt”, 

atribuído a Johannes Vingboons (feito por volta de 1660, baseado em esboços de 1635/1640) 
 

 
Fig. 3 - Detalhe de “Afbeeldinghe van Pariba ende Forten” 

(primeira metade do século XVII) 

Cerca de 40 anos após sua fundação, a cidade já contava com 100 casas e 

se podia mobilizar de imediato, na área urbana, 100 homens brancos para 

defendê-la em caso de emergência, e mais 500 num raio de quatro léguas 20 

(Paschoa, 1630: 371). Esses números foram mais ou menos constantes por quase 

                                                 
20 Cerca de 24 km. 
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20 anos. Em 1612 havia apenas 20 casas a menos na cidade, e podemos deduzir 

que o contingente “mobilizável” para a defesa fosse proporcional a essa 

diferença. Nesse caso, por volta de 1610 haveria mais ou menos 480 homens 

livres capazes de pegar em armas e defender a cidade. Na verdade, Diogo de 

Campos Moreno registra “mais de setecentos moradores brancos” em toda a 

capitania nessa época (1612: 203). 

Um detalhe que também facilitou a construção da cidade foi a 

disponibilidade de pedra e calcário nas proximidades do local escolhido para se 

erguer os primeiros prédios. A existência desses materiais se refletiu na 

qualidade das edificações. O fato de que desde o primeiro momento estivessem 

presentes importantes ordens religiosas na Capitania só favoreceu a 

consolidação do núcleo urbano, posto que assim que as defesas da cidade foram 

instaladas se iniciou a construção da igreja matriz de Nossa Senhora das Neves 

e, em seguida, das igrejas e conventos dos jesuítas, franciscanos, carmelitas e 

beneditinos (Aquino, 1988: 45; Mello, 1994: 26-27). 

Pelo menos durante os primeiros quinze anos de vida a cidade de Filipéia 

de Nossa Senhora das Neves ainda teve como grande empecilho ao seu 

crescimento os constantes conflitos com os índios que habitavam a região. A 

paz definitiva com os potiguara foi assinada apenas em 1599, e só então a 

Parahyba pôde, de fato, ver o crescimento efetivo de sua participação na 

economia colonial (Mello, 1994: 33-34). 

Pouco mais de 50 anos depois de sua fundação, a atual João Pessoa já 

contava com seis templos, se bem que alguns ainda estivessem inacabados. A 
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esse respeito, o holandês Elias Herckmans, governador da capitania ocupada, 

deixa bem clara a presença religiosa na então chamada Friederikstadt: 

“A cidade Frederica está situada ao comprido sobre a eminência do monte que 

fica defronte da Baía do Varadouro. Contam-se nela seis igrejas e conventos, que 

são os seguintes. O convento de S. Francisco é o maior e o mais belo: está 

cercado de um muro e por dentro foi construído mui regularmente. (...)  

Segue-se o convento dos Carmelitas, cujos frades se têm conservado nele até o 

presente. O convento não está ainda de todo acabado, porque somente há poucos 

anos que este lugar é cidade, e em grande parte lhe faltaram os meios. 

O mesmo se dá com o convento de S. Bento. Quando os Neerlandeses o 

ocuparam, estavam levantadas as suas paredes, mas não tinha coberta, e muito 

menos se achava interiormente construído. (...) 

Além desses três conventos, há nesta cidade três igrejas, a principal das quais é 

a matriz. É uma obra que promete ser grandiosa, mas até o presente não foi 

acabada, e assim continua, arruinando cada vez mais de dia em dia.  (...) 

Segue-se a igreja da Misericórdia. está quase acabada: os Portugueses servem-

se dela em lugar da matriz. (...) 

A sexta e última igreja, que assinala também o limite extremo da cidade, é uma 

igrejinha, ou, para melhor dizer, uma simples capela com a denominação de São 

Gonçalo. 

Daí estende-se a cidade para o oriente até o convento de S. Francisco com o 

comprimento de quase um quarto de hora de viagem, mas escassamente 

edificada e com muito terreno desocupado.”  21 (Herckmans, 1639 b: 65-67) 

Outro holandês, Gaspar Barléu, é menos “elogioso” em sua descrição da 

Paraíba: 

“Os habitantes ou são livres, como os portugueses, holandeses e europeus em 

geral e até mesmo os brasileiros indígenas; ou escravos, os quais são ou índios, 

ou negros comprados já no reino da Angola, já no Cabo Verde e levados para lá. 

Moram  em  povoados, cujas  casas não  são pegadas umas às outras, qual, entre 

                                                 
21 Grifos nossos. 
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nós se usa, mas esparsas, seja por medo de se alastrarem incêndios, seja por 

imperícia de edificarem. Empregam pedras e telhas, mas não ferro. Quando vão 

construir uma casa, levantam primeiro os esteios e escoras, estendem sobre eles 

um ripado sobre o qual armam o telhado, coberto de telhas ou de folhas de 

coqueiro. Vivem nessas habitações. O andar térreo serve-lhes de armazém e 

despensa. As paredes laterais são formadas de varas rebocadas, sem capricho, 

nem elegância. A cidade propriamente contém alguns edifícios bonitos, feitos de 

pedra, cujos cantos e janelas são de mármore branco, sendo o resto das paredes 

de alvenaria.” 22 (Barléu, 1647: 72-73)  

 
Fig. 4  - “Frederica Civitas”, anexo ao 

História dos Fatos Recentemente Praticados 
Durante Oito Anos no Brasil, de Gaspar Barléu (1647). 

A cidade já possuía, então, seis ruas (Alcântara, 1983: 26, 30), e as igrejas 

principais formavam - e formam ainda - o exato desenho de uma cruz, visto que 

o convento franciscano se situa ao norte, no ponto que seria seu topo, a Igreja da 

Misericórdia ao sul, em sua base, o convento carmelita, a leste, e o beneditino, a 

oeste, nos pontos correspondentes às extremidades de seus braços. 

                                                 
22 Grifos nossos. 



Arte, Religião e Conquista: os Sistemas Simbólicos do Poder e o Barroco na Paraíba 
Capítulo II - Imagens e Traçados: a Parahyba dos Primeiros Séculos 

 

51

Se impõe aqui a seguinte questão: não haveria neste “traçado” uma 

“mensagem” ainda indecifrada? Acostumamo-nos a estudar a palavra, a 

representação artística, a imagem, as escrituras, os documentos. No entanto, 

este simples detalhe na distribuição do espaço físico de um aglomerado que já 

nasceu com o status de cidade (Travassos, 1595; Almeida, 1993) e teve logo 

definidas suas primeiras ruas merece especial atenção. 

 
Fig. 5 - Detalhe de “Afbeelding der Stadt en Fortessen van Parayba”, de Claes Visscher (c 1634) 

  
Pode-se construir o entendimento de que tal conformação “urbana” seria 

uma demonstração velada da importância dos serviços das ordens católicas 

para a ocupação das terras ao longo do Rio Paraíba23. As próprias igrejas podem 

ser analisadas enquanto forma de afirmação de um poder simbólico frente à 

população simples da época, isto porque, indubitavelmente, esses templos 

destacavam-se na paisagem rude e até meio inóspita da cidade. Tanto era assim 

que nas descrições do conglomerado que remanesceram do século XVII, tal  

                                                 
23 Em tupi, par’a’iwa, rio de águas ruins. 
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aspecto era sempre citado. Um exemplo disso nos é dado em Diálogos das 

Grandezas do Brasil: 

“[A cidade] está situada pelo rio acima, ao longo dele, posto que pequena, 

todavia é povoada de muitas casas, todas de pedra e cal e já enobrecida de três 

religiões que nela assistem com seus conventos, a saber, o da Ordem do 

Patriarca São Bento e os religiosos de Nossa Senhora do Carmo com os do 

Seráfico Padre São Francisco da Província Capucha de Santo Antônio, que têm 

um convento suntuoso, o melhor dos daquela Ordem em todo o estado do Brasil. 

[...] No espiritual é esta Capitania da Paraíba cabeça das demais da parte do 

norte, de Pernambuco adiante, porquanto se intitula o Prelado administrador da 

Paraíba.”  (Brandão, 1618 b: 26) 

 
Fig. 6 - Frans Janszoon Post, “A Cidade e o Castelo de Frederik na Parayba” (1638). 

Somente a última frase de Ambrósio Brandão - “No espiritual é esta 

Capitania da Paraíba cabeça das demais da parte do norte...” - ou melhor, de seu 

personagem Brandônio, já bastaria para perceber-se a proeminência da Igreja 

nas terras paraibanas. Contudo, não é demais citar também o comentário 
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presente no Livro que dá Razão do Estado do Brasil que, do mesmo modo, 

destaca a presença religiosa na cidade que, então, contava com apenas 27 anos 

de fundação: 

“Na cidade Filipéia de Nossa Senhora das Neves que, como se vê pelo rio [no 

mapa] acima dista [do mar] quatro léguas, há três mosteiros, e um deles de 

capuchos, mui suntuoso, com outros edifícios nobres de pedra e cal, que cada dia 

se aumentam; tem hoje esta povoação oitenta vizinhos brancos, está situada em 

lhanura, que se faz em alto, desabafada, vistosa e de bons ares e água, com sua 

fonte particular (...).” (Moreno, 1612: 199). 

 
Fig. 7 - Prospetto della Cittá di Paraiba (1698) 

 
LEGENDA: 1) Igreja e Convento de São Francisco; 2) Igreja e Mosteiro de São Bento; 3) Igreja e Convento de N. 
Sra. do Carmo; 4) Igreja da Misericórdia; 5) Porto, Casa da Companhia e Alfândega; 6) Igreja de São Gonçalo. 

Fig. 8 -  detalhe do Prospetto. 

Essa recorrência à descrição quase que obrigatória das igrejas - salvo no 

registro de Barléu - como se a cidade não pudesse existir sem elas, não deve ser 
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desconsiderada, pois nesse caso cabe a observação de John Bossy sobre a 

importância da palavra na sociedade cristã: 

“Numa civilização da palavra, as palavras são dignas de atenção. Em qualquer 

altura, o seu significado pode mudar, e mudar de maneira significativa. Nessas 

ocasiões, as suas mudanças podem ser sintoma de uma alteração geral nos 

processos mentais, e uma prova histórica a um nível que, de outro modo, seria de 

difícil observação.” (1990: 194) 

No caso, apenas essa recorrência já seria sintomática da posição da Igreja 

católica dentro do universo colonial, de seu imaginário. A não-mudança aí é 

mais relevante, mais demonstradora de um juízo que coloca, de modo claro, a 

Fé como mola propulsora da conquista. 

Economia e sociedade da velha Parahyba  

O primeiro século da Capitania Real da Parahyba foi um período de 

consolidação da conquista e de estruturação da economia. Se inicialmente 

poucos portugueses se dispuseram a vir morar em terras paraibanas e arriscar-

se na administração de uma propriedade, já que entre 1585 e 1600 apenas cinco 

sesmarias foram concedidas pela Coroa (Mello, 1994: 29; Mello, H., 1993: 50), o 

mesmo não se pode dizer do século XVII, em que as sesmarias espalharam-se 

pelos vales dos rios Paraíba e Mamanguape para, depois de 1650,  alcançar o 

interior da capitania e até mesmo o sertão, já em pleno século XVIII (Mello, 

1994: 29). 

Muito se discutiu, até hoje, sobre a ligação intrínseca existente entre a 

expansão da agromanufatura do açúcar no litoral, a pecuária no interior, e a 

consolidação da ocupação, colonização e povoamento do território paraibano. 
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Tais atividades econômicas tiveram, obviamente, enorme importância nesse 

processo. Contudo, somaram-se a elas outros elementos, tais como a 

“necessidade” de se expandir a Fé católica em terras americanas, assim como 

uma leve “pressão populacional” dos fidalgos não-primogênitos da aristocracia 

ibérica, que deviam buscar no além-mar e na aventura empreendedora na 

América os meios para enriquecer, posto que não tinham direito à herança ou 

título paternos. 

Ora, esses jovens homens europeus 24 geralmente vinham para o Brasil 

solteiros e aqui, depois de estabelecerem seus negócios, buscavam constituir 

família. Aí está, segundo Gilberto Freyre (1933: 09), a origem da miscigenação 

étnica americana. Não foi diferente o ocorrido na Paraíba. À certa altura, o 

mestiçamento alarmou tanto às autoridades portuguesas que se passou a trazer 

para o Brasil moças brancas órfãs, para ser desposadas pelos colonos solteiros, 

sob as bênçãos da Santa Madre Igreja (Mello, H., 1993: 51-52). 

O modelo familiar patriarcal foi firmando-se como uma das bases da 

sociedade paraibana, e podemos perceber, ainda hoje, como ele está arraigado 

tanto na economia quanto na política locais. Durante os séculos XVII e XVIII 

esse  modelo  foi estruturando-se  progressivamente,  num meio  marcado  pelo 

                                                 
24 A maior parte dos fidalgos e colonos portugueses que vinham para o Brasil tentar fortuna, 

ao menos nos primeiros séculos da colonização, eram extremamente jovens, muitas vezes 
com menos de 20 anos. Na verdade, vários dos marujos convocados para viajar nas naus e 
caravelas da expedição de Cabral, por exemplo, tinham entre 15 e 16 anos (Bueno, 1999). 
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poderio masculino e pela submissão feminina. À figura do patriarca, ou melhor, 

do senhor-de-engenho, se agregavam esposa, filhos, amantes, protegidos, 

correligionários, empregados e, sob o jugo de todos esses, a escravaria (Mello, 

H., 1993: 52; Mello, 1994: 30). 

Aliás, a família patriarcal do senhor-de-engenho era conseqüência, 

também, da realidade econômica da agromanufatura do açúcar, em que o 

isolamento geográfico das propriedades rurais tornava o senhor um mandatário 

com poderes absolutos e irrefutáveis, de vida e morte, dentro dos limites de sua 

sesmaria. Os casamentos eram quase sempre arranjados, servindo tanto às 

conveniências políticas quanto econômicas. 

A alimentação dos colonos era baseada no consumo de mandioca, milho, 

batata doce, frutas nativas, caça e pesca (Barléu, 1647: 72). Por serem 

praticamente auto-suficientes, as grandes propriedades rurais se constituíam, 

verdadeiramente, como unidades autônomas, sob o jugo de um único senhor. 

Daí a adaptação dos costumes alimentares aos víveres disponíveis na colônia e, 

portanto, a preferência por não depender de produtos de além-mar, ao menos 

nos primeiros séculos da colonização. 

Decadência econômica X Opulência arquitetônica 

O século XVIII, período em que serão concluídas as principais obras 

barrocas na Paraíba, é marcado por paradoxos. Enquanto a economia paraibana 

mergulhava num ciclo de estagnação crescente, que estendeu seus efeitos até os 

séculos seguintes, a cidade via as fachadas dos templos cristãos se enchendo de 
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ornamentos em pedra ricamente esculpida com rendilhados e volutas 

imponentes. 

Se antes e mesmo durante o domínio holandês sobre o litoral nordestino 

(1634/1654) as terras de massapê da Paraíba eram prósperas na produção de 

açúcar, chegando a exportar de 10 a 12 mil caixas anuais (Régis, 1982: 188), esse 

quadro se inverteu radicalmente com a “guerra de reconquista” travada contra 

os neerlandeses. 

Na ânsia de retirar o atrativo principal que enraizava os invasores à área 

açucareira e facilitar sua expulsão, plantações e engenhos foram queimados, 

moendas quebradas e propriedades abandonadas, ao mesmo tempo em que o 

braço armado da Coroa portuguesa, sustentado pelos próprios senhores-de-

engenho da colônia - antes satisfeitos com a política de incentivos da WIC (West-

Indische Compagnie: Cia. das Índias Ocidentais), mas que não queriam pagar suas 

dívidas quando de seu vencimento - empurrava os batavos de volta ao mar. 

Apesar de ter se conseguido retomar o controle sobre o litoral nordestino, 

a economia local se viu fortemente abalada pela estratégia adotada nas lutas de 

reconquista. O setor produtivo foi duramente minado, especialmente no que 

dizia respeito à destruição de engenhos. Sua reconstrução demandaria altos 

investimentos de tempo e capital, diminuindo a lucratividade das primeiras 

safras. A produção açucareira paraibana baixou a patamares anteriormente 

inimagináveis: cerca de míseras 100 caixas em alguns anos (Régis, 1982: 189).   A 

essa situação somava-se a concorrência do açúcar antilhano nos mercados 

europeus, pois ele era produzido a menores custos, e justamente pelos 
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holandeses expulsos do Brasil, além da conjuntura econômica desfavorável no 

Império português (Régis, 1982:188).  

Os reflexos da crise do açúcar fizeram-se sentir, tanto na Paraíba quanto 

em Pernambuco, por mais de 150 anos. Na verdade, a situação da Paraíba 

agravou-se a tal ponto que a capitania esteve subordinada à administração de 

Pernambuco entre 1756 e 1799 (Régis, 1982; Mello, 1994: 78-79; Mariz, 1922: 50-

51). Causa espanto que justamente num século marcado por profunda crise, 

iniciada com as lutas contra os holandeses ainda no século anterior e agravada 

por sucessivas secas e inundações 25 , se tenham concluído, com tanto esmero, 

as obras das igrejas de São Francisco, Nossa Senhora do Carmo, São Bento e São 

Gonçalo, todas na sede da capitania. 

Em 1774, ao tomar posse como governador de Pernambuco e Paraíba, José 

César de Meneses encontrou uma cidade muito diferente da descrita pelos 

cronistas do início do século anterior. Já havia hospital, alfândega, alojamentos 

para as tropas militares, cerca de 2.400  habitações e bem mais de dez mil 

habitantes  livres em sua freguesia (Joffily, 1892: 319-323). Não se tratava mais 

de um lugarejo com 6 ruelas e algumas poucas casas, mas sim de uma cidade 

portadora de todos os símbolos do poder da Coroa portuguesa. 

                                                 
25 Segundo Celso Mariz (1922: 50), desde o final do século XVII - mais precisamente 1692 - a 

Paraíba enfrentou, alternadamente, agudas secas e grandes inundações que prejudicaram 
severamente a produção de cana-de-açúcar no litoral e a pecuária no interior. As principais 
secas ocorreram já no século XVIII, em 1724/1726, 1777/1778 e 1791/1793. Já as maiores 
enchentes ocorreram em 1698, 1713 e 1789. 



Arte, Religião e Conquista: os Sistemas Simbólicos do Poder e o Barroco na Paraíba 
Capítulo II - Imagens e Traçados: a Parahyba dos Primeiros Séculos 

 

59

O poder lusitano se fazia presente nas terras paraibanas tanto pela 

cobrança de impostos como pela manutenção de tropas na capitania. Mais 

ainda, em alguns dos templos que estavam 

sendo concluídos existiam símbolos esparsos, 

mas significativos, do poder real português na 

colônia: a coluna direita do portal de entrada 

da nave, na galilé da Igreja de São Francisco 

ostenta, incrustada, a cruz de malta; e as 

pinturas do forro do vestíbulo da Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo trazem como fundo 

arranjos florais nas cores da Casa de Avis (azul, 

branco e vermelho). São detalhes que podem parecer ínfimos, mas que 

poderiam explicar o sentido de existir, numa 

cidade de economia e vida social estagnadas, 

ao menos três templos de esmerada concepção 

arquitetônica, isso sem mencionar as igrejas 

menores existentes no perímetro urbano, como 

as de Nossa Senhora da Mãe dos Homens, 

Nossa Senhora do Rosário e de São Gonçalo - 

chamada depois de Nossa Senhora da 

Conceição dos Militares - já destruídas mas que, possivelmente, continham 

sinais semelhantes em sua ornamentação. 

 

 
Fig.  9 - Cruz de Malta no portal central da 

galilé, Igreja de São Francisco 
(João Pessoa - PB) 

 
Fig.  10 - Detalhe do forro do vestíbulo, 

Igreja de Nossa Senhora do Carmo 
(João Pessoa - PB) 
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CAPÍTULO III 
DISCURSOS E REPRESENTAÇÕES: 

UMA ANÁLISE DOS SISTEMAS SIMBÓLICOS DO PODER 
ATRAVÉS DO BARROCO NA PARAÍBA 

 
 
Quando discutimos os sistemas simbólicos do poder e seu imaginário - 

tanto ao nível político-institucional quanto psicológico - e os relacionamos às 

igrejas barrocas da Paraíba, é pertinente destacar a associação de caráter 

dicotômico que se fazia em relação ao espaço santo (igreja) e ao espaço maléfico 

(mundo laico) do universo. Isso ocorria desde a Idade Média e ainda durante a 

Contra Reforma, e o fato de tal dicotomia se revelar através de aspectos visuais, 

do reforçamento do belo em detrimento de um mundo de sacrifícios e 

expiações, deve ser ressaltado. A esse respeito - onde começa o bem - Nietzsche 

faz um raciocínio lapidar: 

“Há um limite a partir do qual a força visual do ser humano deixa de ser capaz 

de identificar o mau instinto tornado demasiadamente sutil para seus fracos 

recursos; aí faz o homem começar o reino do bem e a sensação de ter penetrado 

nesse reino sincronicamente desperta nele todos os instintos, os sentimentos de 

segurança, de bem-estar e benevolência que o mal limitava e ameaçava. 

Conseqüentemente, quanto mais fraco é o olhar, maior o domínio do bem!”  

(1882: 62) 

Portanto, o adentrar no templo Barroco seria adentrar no reino do bem, 

reino do belo. Reino esse de dissimulação da verdade maior - as estratégias de 

poder - através de um discurso espiritualizado, que pregava a conformação e o 

respeito às instituições. Evidentemente, tal dissimulação era uma maneira de 

controle social, no seu aspecto mais ortodoxo, aquele que aplica o consenso “às 
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normas (...) e permite o restabelecimento [ou garantia] do equilíbrio social, ameaçado 

pelos comportamentos desviantes” (Burke, 1990: 55). 

É justamente nesse contexto de afirmação/ perpetuação da presença 

européia nas Américas que vai surgir a cidade de Filipéia de Nossa Senhora das 

Neves, ainda no século XVI, pontilhada de monumentos barrocos. Na verdade, 

a própria criação da Capitania Real da Parahyba, como já afirmamos, foi ditada 

pela necessidade de se ocupar o litoral ao norte de Pernambuco, defendendo-o 

da pirataria constante e das possíveis invasões (Mello, 1994: 21-27). 

O Barroco Colonial e, especialmente, aquele existente na Paraíba, se impõe 

como temática instigadora, pois através do seu estudo podemos chegar à 

identificação de sutilezas no imaginário colonial, imaginário este que não se 

mostra totalmente nos aspectos econômico-políticos de nossa História, 

simplesmente por tratar-se de uma representação mais profunda, também se 

revelando naquilo que se relaciona à fé e, por extensão, ao universo cristão. 

Como afirma Giulio Carlo Argan: 

“(...) a exuberância visual e a fenomenização universal do Barroco estão 

certamente relacionadas com a reavaliação contra-reformista da manifestação 

sensível das verdades da fé.” (1992: 30) 

E o que é falar do espiritual na arte senão falar no belo? A beleza plástica 

do Barroco continua a provocar questionamentos e a instigar nossa 

sensibilidade. Uma explicação sintetizadora acerca deste aspecto do belo nos é 

dada por Walter Benjamin: 
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“O belo é, segundo a sua existência histórica, um apelo à união com aqueles 

que outrora o haviam admirado. O ser-capturado pelo belo é um ad plures ire 26, 

como os romanos chamavam a morte. A aparência no belo consiste, para efeito 

desta caracterização, em que o objeto idêntico buscado pela admiração não se 

encontra na  obra.  Esta admiração  recolhe  o  que  gerações  anteriores  

admiraram na obra.” (1994 a: 132) 

Já para Baudelaire, o belo teria também esse caráter atemporal e imutável, 

apesar de carregar em si uma parte ligada à relativização histórica: 

“O belo é constituído por um elemento eterno, invariável, cuja quantidade é 

excessivamente difícil determinar, e de um elemento relativo, circunstancial, que 

será, se quisermos, sucessiva ou combinadamente, a época, a moda, a moral, a 

paixão.”  (Baudelaire, 1996: 10) 

Nessa perspectiva, Bourdieu entende que a dominação simbólica, em 

geral, estabelece um acordo tácito entre aqueles que participam de seu métier: 

sua existência não é uma submissão irrestrita e passiva “a uma coerção externa” 

nem uma “livre adesão a valores” (1996 a: 37). 

Assim, é o universo social que vai delimitar, juntamente com as relações 

de poder, a estrutura do capital simbólico a ser aceito em seu próprio meio, 

definindo seu valor intrínseco. Esse capital simbólico, por sua vez, pode ser 

percebido através de seus mais diversos elementos constitutivos, seja por seus 

registros escritos ou, como acreditamos, por seus registros iconográficos e 

visuais. 

Se entendemos que os símbolos ou sistemas simbólicos são 

“denunciadores”  de  uma  relação  de poder -  relação  essa plenamente 

                                                 
26 Literalmente, “ir para mais além”. Grifos do autor. 
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identificável na sociedade paraibana do período colonial - devemos atentar para 

o fato de que só “denunciam” essa relação porque são por ela definidos. Como 

afirma Bourdieu,  esses “(...) ‘sistemas simbólicos’,  como instrumentos de 

conhecimento e comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são 

estruturados” (1989: 09). Mais ainda: 

“(...) É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e 

conhecimento que os ‘sistemas simbólicos’ cumprem a sua função política de 

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem 

para assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) 

dando o reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam e 

contribuindo assim, (...) para a ‘domesticação dos dominados’.”  (Bourdieu, 

1989: 11) 

Nesse sentido, os “sistemas simbólicos” do pensamento de Bourdieu podem 

ser vistos como uma representação coletiva, numa perspectiva durkheimiana. 

Por isso mesmo, sua manifestação se dá de uma maneira que não pode ser 

percebida conscientemente. O fato de mascararem relações de poder não lhes 

retira a capacidade de traduzir tanto a visão do dominado quanto a do 

dominador: 

“(...) o poder simbólico não reside nos ‘sistemas simbólicos’ em forma de uma 

‘illocutionary force’ mas se define numa relação determinada - e por meio desta - 

entre os que exercem o poder e os que lhes estão sujeitos, quer dizer, isto é, na 

própria estrutura do campo em que se produz e se reproduz a crença. O que faz 

o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de 

a subverter, é  a crença  na legitimidade  das  palavras  e daquele  que as 
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 pronuncia, crença cuja produção não é da competência das palavras.” 27 

(Bourdieu, 1989: 14-15) 

Em resumo, para Bourdieu, os “instrumentos” de poder simbólico são 

essencialmente instrumentos de conhecimento e de construção do mundo 

objetivo, que se manifestam através dos mais diversos meios de comunicação 

(língua, cultura, discurso, conduta, etc.), garantindo àqueles que os possuem a 

manutenção e o exercício do poder. 

Em que sentido existe uma relação entre poder político e poder religioso? 

Qual seu alcance na sociedade colonial na Paraíba? Essas são duas questões que 

norteiam nosso enfoque teórico. 

Entendemos, assim como Pierre Bourdieu, que o campo religioso - no 

sentido institucional do termo - está intrinsecamente relacionado à manutenção 

da ordem política e, por extensão, do poder político: 

“A estrutura das relações entre o campo religioso e o campo do poder comanda, 

em cada conjuntura, a configuração da estrutura das relações constitutivas do 

campo religioso que cumpre uma função externa de legitimação da ordem 

estabelecida na medida em que a manutenção da ordem simbólica contribui 

diretamente para a manutenção da ordem política, ao passo que a subversão 

simbólica da ordem simbólica só consegue afetar a ordem política quando se faz 

acompanhar por uma subversão política desta ordem.”  (Bourdieu, 1992: 69) 

Por isso mesmo, torna-se possível a identificação, no Barroco existente na 

Paraíba,  daqueles  elementos  em  que  se  traduz  essa relação entre a  esfera 

                                                 
27 Grifos do autor. 
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religiosa e o poder político. A própria Igreja Católica, enquanto estrutura 

institucionalizada, utiliza artifícios com o claro objetivo de manter a ordem: 

“A Igreja contribui para a manutenção da ordem política, ou melhor, para o 

reforço simbólico das divisões dessa ordem (...) pela imposição e inculcação dos 

esquemas de percepção, pensamento e ação objetivamente conferidos às 

estruturas políticas e (...) tendentes a conferir a tais estruturas a legitimação 

suprema que é a ‘naturalização’, capaz de instaurar e restaurar o consenso 

acerca da ordem do mundo mediante a imposição e a inculcação de esquemas 

de pensamento comuns, bem como pela afirmação ou pela reafirmação solene de 

tal consenso por ocasião da festa ou da cerimônia religiosa (...).”  

(Bourdieu, 1992: 70) 

A contribuição da Igreja para as estratégias de legitimação do poder 

político residiria, portanto, na banalização da hierarquização do mundo, na 

superposição dessa hierarquização ao consenso geral através de elementos 

simbólicos, tornando lógica e aceitável sua existência e traduzindo-a em 

“discursos” dos tipos mais variados, como os sermões, as epístolas, as encíclicas 

e, por fim, as representações arquitetônicas e iconográficas. 

Essa “imposição” de idéias pode ser percebida, numa perspectiva 

foucaultiana, como um adestramento, como uma disciplinarização, posto que 

prepara os fiéis não só para a submissão à estrutura e hierarquia eclesiásticas, 

mas também para uma submissão ao poder político, estatal, institucionalizado: 

“O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de 

retirar, tem como função maior ‘adestrar’; ou sem dúvida adestrar para 

retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para 

reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo.” 

(Foucault, 1984: 153) 
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Assim, as representações dos sistemas simbólicos presentes no Barroco da 

Paraíba pertenceriam a estratégias de um adestramento dos fiéis frente a uma 

determinada verdade, ligada intrinsecamente ao poder político e dele 

dependente, por ser através dele moldada. 

Segundo Foucault, qualquer verdade só existe enquanto elemento atrelado 

a algum tipo de poder (1992 a: 12). Desse modo, cada sociedade possuirá seu 

“regime de verdade” particular, mantido e corroborado através das mais diversas 

estratégias: 

“A ‘verdade’ está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem a 

apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. ‘Regime’ da 

verdade.”  (Foucault, 1992 a: 14) 

Que verdade seria a do Barroco na Paraíba, portanto? A nosso ver, uma 

“verdade” ligada a um poder determinado, ligação essa que se deu através de 

inúmeras relações e instrumentos simbólicos. Acreditamos que essas relações se 

construíram a partir da elaboração de um certo discurso, possuidor de suas 

próprias normas de produção, circulação e acumulação, e que pode ser 

identificado e estudado sob o enfoque da iconografia barroca que remanesceu 

na Paraíba. 

Tal compreensão pode ser ampliada se atentarmos também para o fato de 

que no campo das representações religiosas, as “coisas do mundo” podem ser 

tomadas e interpretadas segundo seu grau de relação com a “salvação” 

(Dumont, 1993: 50). Sob tal perspectiva, o Barroco na Paraíba seria, também, o 

campo em que se  cristaliza  o embate entre o mundo laico e o mundo sagrado, 
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o que nos remeteria à busca de semelhanças, contrastes e diferenças dentro de 

seu sistema simbólico. 

O poder político, essencialmente institucional, se revelaria, assim, através 

das semelhanças perceptíveis na representação dicotômica do universo que está 

presente no Barroco. Buscar tais semelhanças poderia desvendar aspectos até 

hoje “ocultos” dessa simbologia do poder, no sentido pensado por Walter 

Benjamin: 

“Um olhar lançado à esfera do ‘semelhante’ é de importância fundamental 

para a compreensão  de grandes setores do saber oculto. Porém esse olhar deve 

consistir menos no registro de semelhanças encontradas que na reprodução dos 

processos que engendram tais semelhanças.”  (Benjamin, 1994 b: 108) 

Enfim, a existência de semelhanças entre as representações do poder 

político e do poder religioso poderia, nesse sentido, demonstrar que o 

estabelecimento de correspondências entre essas diferentes instâncias, 

especialmente no campo do ideário religioso, implicaria numa tentativa de 

hierarquizar o estar-no-mundo, dando-lhe, como já dissemos, uma lógica 

baseada em verdades e saberes instituídos, imbuídos de um valor determinado 

tanto no campo político quanto no religioso. 

O artífice e o anonimato 

Um questionamento instigante acerca das pinturas e azulejarias, existentes 

tanto no Complexo Arquitetônico de São Francisco quanto na Igreja de Nossa 

Senhora do Carmo, e também à respeito da construção destes monumentos e de 

outros templos barrocos na Paraíba é aquele relacionado à autoria. Enquanto na 

Europa do século XVII o artista, em geral, já havia conquistado uma posição de 
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destaque no meio social, tendo atingido um status similar ao conferido aos 

literatos e eruditos, aos antiquarii e aos cronistas (Larivaille, 1988: 167-190; Le 

Goff, 1993: 56-57), o que vemos na Paraíba é uma total ausência de preocupação 

com o registro da autoria das manifestações artísticas. 

Tal fato se destaca ainda mais se levarmos em conta que em outras regiões 

do próprio Brasil isso não ocorria. Na Bahia, por exemplo, o Frei Agostinho da 

Piedade assinava todas as imagens religiosas que fazia (Bardi, 1979: 55, 63). 

Outro artista que assim procedia era Frei Agostinho de Jesus (Bardi, 1979: 63-

64), carioca ordenado na Bahia e que viveu durante muito tempo em São Paulo. 

Na Paraíba, no entanto, não parece ter havido uma preocupação com o 

registro da origem de obras hoje consideradas importantíssimas para a História 

da Arte brasileira. O caso do Complexo de São Francisco é o que mais se 

discute, até porque é o conjunto mais significativo, mas tal desapreço pelos 

nomes dos projetistas e artífices responsáveis pela construção e embelezamento 

de monumentos como a Igreja e o Mosteiro de São Bento ou, ainda, a Igreja e o 

Convento de Nossa Senhora do Carmo e a Igreja de Nossa Senhora da Guia é 

premente (Barbosa, 1953: 27-66, 79-85; 99-110). 

No caso específico dos carmelitas, deve-se destacar que a falta de 

documentação é conseqüência da destruição dos livros da ordem na Paraíba, 

quando da invasão holandesa (Barbosa, 1953: 101). Quanto aos beneditinos, é de 

se espantar que tais religiosos tivessem um posicionamento tão espartano em 

relação a tais registros, até porque  não era assim  que procediam  em outras 

localidades  do Brasil  -  basta  que  recordemos  os casos  de Frei  Agostinho  da 

Piedade e de Frei Agostinho de Jesus, ambos beneditinos. 
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Em relação às pinturas e esculturas da Igreja de São Francisco, no entanto, 

o que temos é uma enorme celeuma em torno da autoria de tais obras, celeuma 

que se estende até à autoria do projeto arquitetônico do prédio. Por analogia 

estilística, em alguns casos (Burity, 1988: 78, 83-84), como as pinturas do teto ou 

as azulejarias, levantam-se várias hipóteses sobre sua autoria. Em outros, como 

no caso do projeto da Igreja, é quase impossível inferir alguma conclusão, visto 

que geralmente tais construções seguiam o mesmo traçado padrão em quase todo 

o Nordeste (Bazin, 1983 a: 141; Burity, 1988: 71), e não há registro, no caso 

paraibano, de qual frade teria sido o autor do mesmo. 

Mas que tipo de juízo se pode construir acerca dessa autoria incerta e 

obscurecida pela falta de registros documentais? Poder-se-ia fazer um paralelo 

com as idéias de Jacques Le Goff (1980:108) sobre o desprezo das fontes e elogio 

da vida contemplativa na alta Idade Média? A nosso ver, tal associação pode ser 

viável, se levarmos em conta que a Paraíba era uma localidade um tanto isolada 

do pólo “modernizante” de Recife e Olinda e que, em última instância, poderia 

haver nas obras artísticas aqui produzidas uma função meramente 

contemplativa, que não carecia de um registro identificador que - em hipótese - 

a dispensaria de possuir um caráter subjetivo para torná-la um objeto dentro de 

uma escala de valores. Numa perspectiva calcada no pensamento de Walter 

Benjamin, essas obras de arte teriam, meramente, valor de culto e, desse modo, 

sua aura se preservaria, já que seu elemento fundante, o teológico, permaneceria 

inalterado com o passar dos anos: 

“O que é de importância decisiva é que esse modo de ser aurático da obra de 

arte nunca se destaca completamente de sua função ritual. Em outras palavras: 
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o valor único da obra de arte ‘autêntica’ tem sempre um fundamento teológico, 

por mais remoto que ele seja: ele pode ser reconhecido, como ritual secularizado, 

mesmo nas formas mais profanas do culto do Belo.” (Benjamin, 1994 b: 171) 

É evidente que não eram apenas os religiosos que trabalhavam na 

construção dos templos barrocos. O serviço pesado era responsabilidade dos 

escravos, cedidos, na sua maior parte, pelo moradores das redondezas e pelos 

senhores de engenho que desejavam contribuir para a glória da fé (Bardi, 1979: 

56), e até mesmo índios tomaram parte em algumas construções. Tais escravos e 

índios é que levantavam as paredes maciças dos prédios, e não seria tecer 

devaneios pensar que alguns tenham sido habilidosos o bastante para participar 

na confecção das talhas em madeira e dos ornatos em cantaria dessas 

construções. O certo é que quase tudo que podemos dizer a este respeito, 

seguindo esta linha especulativa, fica no campo das simples suposições. 

Até Germain Bazin lamenta a impossibilidade de se saber quem foram os 

autores de tantas obras belíssimas, um problema que não se restringe ao caso 

paraibano, apesar de aqui ser mais evidente: 

“É decepcionante pensar que não sabemos quem é o autor do risco desse teto 28 

e mais ainda constatar que, se o soubéssemos, não seria para nós mais do que um 

nome, desprovido de qualquer conteúdo humano. Como acontece com as obras 

da Idade Média, todos esses monumentos da civilização luso-brasileira se nos 

apresentam com a única qualidade de obra de arte.” 29 (1983 a: 317) 

É justo este problema que se coloca na Parahyba do século XVII. O fato é 

que, caso saibamos  os  nomes   dos artesãos,  artífices e  artistas  que  então aqui 

                                                 
28 No caso, o da Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, em Olinda. 
29 Grifos do autor. 
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atuaram, pouco vai modificar a situação de suas obras dentro do universo 

Barroco, visto que, ao contrário de seus congêneres europeus, tais homens não 

tinham uma posição social influente ou próxima às cortes. Pode-se dizer que 

seu status era semelhante ao desfrutado pelos artesãos da Idade Média: o que 

importava era o objetivo da obra e não aquele que a fazia (Larivaille, 1988: 167-

190), e por isso mesmo, o registro de seu nome não era considerado importante. 

No contexto paraibano, contudo, essa noção de autoria se mostra 

irrelevante, posto que as obras barrocas da velha Parahyba tinham, muito mais, 

um valor de culto. Proveito maior, ao nosso ver, seria tentar uma análise crítica 

das pinturas da Igreja de São Francisco e da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, 

assim como das características arquitetônicas e dos entalhes de cantaria 

presentes nos outros templos barrocos que ainda se mantém de pé na Paraíba, 

avaliando seu alcance ideológico frente à população inculta e rude da Capitania 

e, também, o impacto real dessas pinturas e obras arquitetônicas na catequese 

daqueles paraibanos de mais de 250 anos atrás. 

Igreja de São Francisco: doutrinação cristã e simbologia do poder 

Desde seu início, a Igreja Católica tinha nas obras de arte uma forma de 

doutrinação dos fiéis. Esse é um fato indiscutível e demasiadamente estudado 

no que se refere à arte cristã primitiva, bizantina e medieval. Mas o que 

queremos discutir aqui não é somente este caráter doutrinatório intrínseco das 

obras artísticas de cunho religioso. Há de se considerar também outros 

aspectos, visto que existem inúmeras implicações que superam o campo da fé 

ou da arte em si. 
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A obra de arte pode ser um meio de se perceber inúmeros matizes do 

imaginário dentro de uma determinada sociedade. Tal raciocínio é partilhado 

por E.H. Gombrich, que afirma: 

“El trascendentalismo, la idea del arte como revelación, sobrevivió en forma 

secularizada. Aunque ya no es manifestación del espíritu que se realiza, la obra 

de arte aún es considerada expresión del espíritu de la época, en cual sigue 

siendo visible a través de su superficie, por decirlo así. La palabra “expresión”, 

con su evasiva ambigüedad, facilita esta transición, permitiendo al historiador 

descubrir la filosofía de una época, o sus condiciones económicas, detrás de la 

obra artística. Lo común a ambos métodos es la relación con el colectivismo. La 

obra de arte individual se estudia em términos de estilo, que luego se debe 

interpretar como síntoma, manifestación de clase, raza, cultura o época.” 30 

(1991: 61-62) 

Portanto, o que se apresenta como detalhe 

problematizante é a interpretação da obra de arte, 

na tentativa de explicar as relações sociais por ela 

simbolizadas. 

As cenas retratadas nos azulejos do adro da 

Igreja de São Francisco podem ser analisadas nesse 

sentido. São seis nichos, com azulejaria portuguesa 

que alude à Paixão de Cristo. A nosso ver, aquelas 

representações podem ser interpretadas como um indicativo de que sem se 

passar pelo sofrimento, mesmo que seja apenas observando-o, não é possível 

adentrar à casa de Deus. A contemplação do martírio de Jesus antes de se 

penetrar no templo deve servir para relembrar aos fiéis a dívida que estes têm 

                                                 
30 Grifos nossos. 

 
Fig. 11 - Fachada da Igreja de São 

Francisco (João Pessoa - PB).
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para com Deus e seu próprio Filho, que se entregou ao sacrifício para salvar a 

todos os pecadores. É, portanto, um modo de se imputar culpa e remorso a 

quem não se sente culpado, de se fazer o homem comum perceber sua 

pequenez frente à glória e onipotência de Deus e de seu Filho, e de se dizer, 

mesmo sem palavras, que como pagamento àquele sacrifício é preciso 

submeter-se ao jugo divino. 

Outra característica do adro daquela igreja é o aspecto de transcendência 

que traz em seus elementos decorativos e arquitetônicos. Cremos que ele, além 

de representar um lembrete aos fiéis sobre a “dívida” para com o Salvador, 

possui um conjunto de sinais que apontam para a diferenciação entre o 

profano/selvagem e o sagrado/civilizado. 

A transcendência, nesse caso, é uma rota que se inicia nos leões de Fô 31 

que ladeiam o início dos muros do adro, simbolizando as “feras” daquele 

mundo tropical e inóspito recém-conquistado. A passagem pela paixão prepara 

a alma rude para um novo patamar, em que um lampejo de humanidade se 

insinua nos rostos indígenas aos pés do frontão da igreja. 

Aqueles índios, meio feras e meio homens, se distanciaram da selvageria 

completa, pois já compreendiam parte do significado da Paixão de Cristo, mas 

não estavam prontos ainda para adentrar o “reino do bem” do interior do templo. 

Por isso mesmo, ficaram ali, às portas da igreja e a meio caminho da salvação.  

                                                 
31 No budismo chinês, são os leões que protegem a imagem de Buda (Fô em mandarim) ou 

qualquer lugar sagrado ou ligado ao poder imperial. Sua presença, no adro da Igreja de São 
Francisco, é atribuída aos missionários vindos de Macau e que estavam entre aqueles que 
iniciaram a construção do complexo arquitetônico franciscano em João Pessoa. 
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Aliás, os símbolos da Paixão são recorrentes na entrada do Complexo de 

São Francisco.   Os estigmas  de   Cristo e   de São Francisco   estão no brasão da  

 

 
Fig. 12 - A prisão no Bosque das Oliveiras. 

 
Fig. 13 - A Agonia. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 14 - Leão de Fô do adro da Igreja de São 

Francisco (lado direito). 

 
Fig. 15 - Rosto indígena do canto da fachada 
da Igreja de São Francisco (lado esquerdo). 
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Ordem seráfica encimando o frontão, a coroa de espinhos e os cravos usados no 

suplício de Jesus, sobre um dos antigos portais internos da galilé que dava 

acesso ao convento, e as  chagas do Sagrado Coração de Jesus ornam o topo dos 

seis nichos dos muros do adro. 

Já ao adentrar o templo vislumbramos, 

no forro do vestíbulo, uma alegoria sobre a 

Santa Madre Igreja e a congregação 

franciscana: uma personificação da Igreja 

protege com seu manto seis frades e cinco 

cardeais, todos da Ordem de São Francisco. 

Por qual motivo somente os religiosos 

aparecem recebendo tal proteção? 

Aqui podemos fazer uma interpretação 

baseada na visão que Ludwig Feuerbach 

constrói acerca da alienação do homem em 

relação à essência divina. Como o homem se 

distancia do caráter divino, dissociando-se 

completamente dele, surge a necessidade de 

uma figura intermediária, meio humana e meio divina, que se faça portadora de 

seus anseios frente a Deus. Como diz Feuerbach, “Quem se volta ao santo, ao invés 

de se voltar a Deus, este só se volta ao santo na pressuposição de que este tudo consegue 

de Deus” (1988: 117). 

Tal colocação pode ser utilizada na explicação não só na pintura do 

vestíbulo da Igreja de São Francisco, mas em todas as que estão no templo. No 

 
Fig. 16 - Brasão da Ordem de São Francisco 

(frontão da Igreja de São Francisco).

 
Fig. 17 - Cravos e Coroa de Espinhos 

(ornamentação de portal, 
galilé da Igreja de São Francisco). 
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caso da que está no vestíbulo, a idéia que se transmite é que: 1) os religiosos 

protegidos pela Igreja estão acima tanto dos outros religiosos quanto dos 

homens comuns; 2) o ideal do fiel deve ser atingir igual proteção; 3) por estarem 

numa posição intermediária entre a santidade e os homens, tais frades e 

cardeais podem interceder pelos fiéis junto aos santos, assim como estes fazem 

por todos os homens junto a Deus. 

 

 
Fig. 18 - Forro do vestíbulo  da Igreja de São Francisco. 

Sem dúvida, o conjunto mais representativo, em se falando das pinturas 

da Igreja de São Francisco, é o painel do forro da nave principal. De caráter 

monumental, o painel pintado em trompe l’oeil é intenso, criando a ilusão de que 

o Paraíso divino se abre sobre a cabeça dos fiéis (Bazin, 1994: 37), com sua 

alegoria sobre a vida de São Francisco, dividida em quatro passagens retratadas 

em medalhões nos quatro lados do teto, além do medalhão central, com a 

Santíssima Trindade e Nossa Senhora da Conceição derramando suas bênçãos 

sobre o fundador da ordem que, por sua vez, irradia sua luz (e por que não, sua 

essência) para quatro representações da Ordem franciscana nos quatro 
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continentes então conhecidos. Nestas últimas, quatro frades missionários estão 

ao lado, cada um, de personificações da Europa, da Ásia, da África e da 

América. 

É sintomático da visão que a 

própria congregação tinha a seu 

respeito um pequeno detalhe deste 

painel: os missionários que ladeiam 

os personagens americano e africano 

olham para estes como se fosse 

necessário vigiá-los na presença de 

Deus, controlá-los frente à santidade. 

Ao contrário, os missionários que 

ladeiam os personagens europeu e 

asiático simplesmente os apresen-

tam, sem preocupar-se em cercear 

suas ações, ainda que por meio do 

olhar. Além disso, o missionário da 

Ásia segura uma coluna, ao invés de 

um crucifixo, como os outros três 

frades. Parece ser uma alusão à 

origem oriental do cristianismo, o 

que colocaria a Ásia como pilar da fé 

cristã. 

 
Fig. 19 - Medalhão principal do forro, nave central 

da Igreja de São Francisco.
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 Como não poderia deixar de ser, há também uma profusão de anjinhos 

barrocos, com suas “gordurinhas” e sua brancura européia contrastando com a 

realidade do povo que freqüentava a igreja. Ao contrário das sibilas de 

Michelangelo na Capela Sistina, as figuras adultas que complementam o 

conjunto são cardeais da Igreja, e não personagens da mitologia greco-romana. 

Aí se pode considerar duas interpretações distintas: 1) a congregação não queria 

exaltar valores não-cristãos, como conseqüência do espírito da Contra Reforma; 

2) havia um “corporativismo” que preferia representar homens ligados à Igreja 

e com posição de liderança dentro dela. 

Não é fácil avaliar e interpretar pinturas dessas dimensões e 

complexidade. Como afirma Richard Wollheim (1994: 27-28), a expressividade 

da obra de arte é algo que inferimos a partir do que observamos ou, em 

contraposição a esta visão, sua expressividade é resultante do estado mental 

que produzem no espectador. Na verdade, é possível permanecer impassível 

diante de uma obra que sobre outrem causa a mais profunda emoção: o que 

diferencia tudo é o olhar, olhar esse marcado pelas inserções de cada 

observador no mundo da cultura. Observar tais pinturas, portanto, é um pouco 

como admirar o mar, tentando compreender suas características mais sutis:  

“Prestar atenção em um aspecto faz com que este salte para o primeiro plano, 

invadindo o quadro, como em certos desenhos diante dos quais basta fecharmos 

os olhos e ao reabri-los a perspectiva já mudou.” (Calvino, 1994 a: 10) 

Nesse sentido, o teto da Casa de Oração da Ordem Terceira dos 

Franciscanos é dos mais problemáticos, pelo caráter fantástico da representação 

central. Alguns autores crêem que o medalhão traz o profeta Elias sendo 
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arrebatado aos céus num carro de fogo, reproduzindo a cena bíblica (Barbosa, 

1953: 51; Burity, 1988: 95; Rodrigues, 1990: 131). Outros, no entanto, vêem ali 

São Francisco num momento de glória mística, defendendo a palavra de Deus 

(Nóbrega, 1974: 95,129; Burity, 1988: 95; Rodrigues, 1990: 131). 

O restante do painel, ao 

contrário do que cobre o teto da nave 

central da Igreja de São Francisco, 

não traz representações secundárias 

de passagens da vida de São 

Francisco, ou, ainda, de histórias 

bíblicas. O que ali se vê é a 

idealização de um templo, com uma 

profusão de colunas, arcos, sacadas e 

janelas em estilo clássico. 

No entanto, um detalhe se 

destaca, ao procurarmos as minúcias 

daquela pintura: é somente na Casa  

de   Oração   da   Ordem   Terceira    

de   São    Francisco    que    aparece    

um    personagem             não-

alegórico 

 

 

 

Figs. 21 e 22 - 
Detalhes do arremate 
do forro da Casa de 
Oração da Ordem 
Terceira Franciscana. 

 
Fig. 20 - Medalhão central do teto da 

Casa de Oração da Ordem Terceira dos  Franciscanos 
(João Pessoa - PB). 



Arte, Religião e Conquista: os Sistemas Simbólicos do Poder e o Barroco na Paraíba 
Capítulo III - Discursos e Representações: Uma Análise 

dos Sistemas Simbólicos do Poder Através do Barroco na Paraíba 

 

80

representando o “gentio” local ou, ao menos, os negros escravos. No canto do 

teto, como se o sustentassem, aparecem dois negros de turbante, recostados e se 

entreolhando, alheios às cenas retratadas no restante do forro. Não seria essa 

uma alusão ao fato de que os escravos se tornavam imprescindíveis ao sustento 

da colônia e mesmo à construção do complexo franciscano? 

Voltando à igreja principal, há ainda um outro conjunto de pinturas que 

deve ser destacado: é o que cobre o forro do teto do altar-mor. São vinte nichos 

que trazem os milagres de Santo Antônio (Barbosa, 1953: 36). Apesar de não 

possuírem a imponência do painel da nave principal, tais pinturas são 

extremamente importantes para a análise do alcance dos ideais da Contra-

Reforma numa localidade tão isolada quanto a Parahyba de então. 

Assim, mais do que em qualquer outro monumento, em se falando da 

Paraíba, ali está cristalizada a figura do santo como exemplo de virtude, 

benevolência e fé cristã, no sentido explicado por John Bossy (1990: 119), em 

que o santo barroco é um modelo para a Fé. Essa interpretação pode, ainda, ser 

estendida à azulejaria que ornamenta a parte inferior das paredes da nave 

principal. Ali temos nada menos do que a saga de São José do Egito, aquele que, 

vendido pelos irmãos como escravo, muito sofreu na África, até ser 

recompensado por Deus com uma posição de prestígio dentro da côrte do faraó 

egípcio. 

Não estaria aí também um exemplo heróico a ser seguido? O ex-escravo José 

era  um  homem   que,  apesar  dos   percalços  pelos  quais  passou  numa  terra 

estranha, não deixou  de ter fé e de  respeitar seu Deus: não seria esta uma 

virtude a ser cultivada  pelos paraibanos numa época de provações  como as 
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rimeiras décadas da Capitania Real? Mais do que um simples exemplo, a saga 

de José do Egito não seria uma projeção de uma comunidade que queria atingir 

mesmo grau de realização que o santo conseguiu, apesar das adversidades que 

o cercavam? 32 

Os carmelitas e a catequese 

Fundada como uma comunidade de eremitas no século XII, na Palestina, a 

Ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo33 - ou Nossa Senhora do Carmo - 

sempre teve, entre seus principais objetivos, a contemplação, o trabalho 

missionário, a catequese e o estudo de teologia. Sua vinda para a Paraíba, ainda 

no século   XVI,   está estritamente   ligada   a suas características monásticas e a  

                                                 
32 Na análise de Cushing Strout (1981: 223-244), fica clara a possibilidade desse tipo de 

“interpretação psicológica”: 
 “At the level of historical analysis of group attitudes, its increasingly clear that in discussing 

such (...) topics as messianic zeal, (...) ideological suspicions, or persistent images of other 
countries and peoples, historians have profited from using (sometimes implicity) the concepts of 
displacement, projection, compensation, repression and ambivalence. The processes [in question] 
(...) point to the fact that groups employ various strategies to protect a threatened sense of 
identity, to objectify fears and hopes, or to compensate for unsatisfied needs.” (p. 225) 

[No nível da análise histórica de atitudes grupais, é cada vez mais claro que na 
discussão sobre (...) tópicos tais como ardor messiânico, (...) desconfiança ideológica, ou 
imagens persistentes de outros países e povos, os historiadores têm se beneficiado do 
uso (algumas vezes implícito) de conceitos como deslocamento, projeção, compensação, 
repressão e ambivalência. Os processos [em questão] apontam para o fato de que grupos 
empregam várias estratégias para proteger um frágil senso de identidade, para 
objetivar medos e esperanças, ou compensar necessidades insatisfeitas] (grifos do 
autor). 

33  Colina localizada na região noroeste de Israel, famosa por suas conexões com personagens 
e eventos bíblicos. Trata-se de um local sagrado muito antigo, onde existia um altar para 
sacrifícios a Javeh (nome de Deus para os judeus) e, antes disso, a Baal (do fenício “ba'al”, o 
mesmo que “dono” ou “senhor”), divindade adorada por grupos semitas primitivos que 
controlava a fertilidade do solo e dos animais domésticos. De acordo com a tradição 
religiosa, o monte Carmelo é um dos locais da Palestina que demonstra, de modo especial, a 
dádiva concedida por Javeh aos hebreus, ao presenteá-los com uma terra fértil e agradável. 
Sua devastação era, do mesmo modo, considerada um sinal do descontentamento divino. 
No período cristão, continuou a ser um local sagrado para várias religiões. Abriga, hoje, um 
renomado monastério (Infopedia 2.0 - CD ROM). 
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esses objetivos. 

Assim como os franciscanos, os beneditinos e os jesuítas, os carmelitas 

tomaram como bandeira, após a descoberta do Novo Mundo, a conversão e 

catequese do “gentio” que habitava tão distantes terras. Reflexo especialmente 

do Concílio de Trento, essa ação evangelizadora foi levada a cabo de forma 

diferente por cada uma das ordens religiosas que se deslocaram para o Brasil. 

Os carmelitas, como os franciscanos, dividiam sua ação evangelizadora em 

três frentes: o convento, o aldeamento indígena e a fazenda (Hoornaert, 1984: 33). 

À Paraíba chegaram logo na primeira década da capitania, ainda em 1591,  ano 

em que fundaram uma capela sobre a colina que se ergue às margens da foz do 

rio Paraíba, no lado oposto à ponta de Cabedelo. Essa capela deu origem à 

Igreja de Nossa Senhora da Guia, próxima ao aldeamento indígena que se 

localizava no sopé do promontório (Barbosa, 1953: 101; Bazin, 1983 b: 117). 

Não restou quase nenhum registro documental da ação carmelita na 

Paraíba. Salvo as citações em crônicas escritas por europeus, sabe-se muito 

pouco dos primeiros anos da presença dos missionários do Monte Carmelo nas 

terras da Capitania Real da Parahyba. Isso deve-se ao fato de que durante a 

ocupação holandesa os superiores da ordem mandaram enterrar os livros de 

tombo existentes no convento da antiga Filipéia e, anos depois, quando 

desenterrados, eles se encontravam imprestáveis para consulta e se perderam 

definitivamente (Barbosa, 1953: 101). 

Os  carmelitas   pretendiam  se   instalar   na   Paraíba  desde  as  primeiras 

expedições   para   conquista    do   território   da    capitania.  Na  verdade,  um 

número   significativo   de   religiosos   da   ordem   já   acompanhava  uma  das 



Arte, Religião e Conquista: os Sistemas Simbólicos do Poder e o Barroco na Paraíba 
Capítulo III - Discursos e Representações: Uma Análise 

dos Sistemas Simbólicos do Poder Através do Barroco na Paraíba 

 

83

primeiras expedições frustradas de instalação da sede do poder português no 

inóspito litoral paraibano. Em 1580 um grupo de frades recebeu provisão em 

carta patente de seus superiores em Lisboa, autorizando-os a acompanhar 

Frutuoso Barbosa “na viagem que se há de fazer para edificar a cidade da Parahyba, 

aonde poderão mosteiro desta Ordem” e recomendando que usassem “seu ministério 

e indústria para saúde das almas” (citado por Barbosa, 1953: 96-97). Com a 

conquista consolidada, após 1585, foi o que fizeram: seu convento já existia na 

cidade de Filipéia em 1618, quando Ambrósio Brandão (1618 b: 26) enumerou 

os prédios religiosos existentes no núcleo urbano. Contudo, ainda não estava 

terminado em 1639, quando o governador holandês descreveu a cidade 

ocupada em seu relatório à WIC 34 (Herckmans, 1639 b:66). 

Concluído apenas na segunda metade do século XVIII, o complexo 

arquitetônico da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, ao lado da Igreja de Nossa 

Senhora da Guia em Lucena, que permanece inacabada, pode nos trazer um 

conjunto significativo de elementos para a compreensão acerca da atuação 

carmelita nas terræ paraibanæ. Mais ainda, seus entalhes em pedra calcária e as 

poucas pinturas acenam com inúmeras e riquíssimas inter-relações com os 

sistemas simbólicos de poder existentes na Paraíba setecentista. 

Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo 

Certamente causa grande impacto, ao passante, observar o rebuscamento 

da fachada da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em João Pessoa. Seus portais 

e umbrais em pedra calcária, seu frontão com o brasão da ordem, a torre do sino 

                                                 
34 West-Indische Compagnie - Companhia das Índias Ocidentais. 
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à direita e a rosácea de vidro sobre o portal 

principal evocam um refinamento que, cremos, 

não combinava com a rudeza da pequena sede da 

capitania decadente em 1777, ano do término das 

obras no templo carmelita e de seus prédios 

anexos: a Capela da Ordem Terceira, dedicada a 

Santa Teresa, a Casa de Oração e o Convento. 

Com o frontispício voltado para o oeste, o 

templo tem uma decoração interior inusitada, 

com um altar ricamente esculpido em calcário, um conjunto de azulejaria 

decorando toda a parte inferior das paredes da nave e também algumas poucas 

pinturas: uma no forro do vestíbulo e duas em painéis acima dos dois altares 

laterais que ladeiam o portal do altar-mor. 

A sensação que se tem ao adentrar a nave da Igreja de Nossa Senhora do 

Carmo é que se penetra em outra esfera. 

Apesar de não possuir um adro “mítico-

simbólico” como o da Igreja de São 

Francisco, da qual dista pouco mais de 

trezentos metros, sua atmosfera remete 

imediatamente ao campo do sagrado. 

Mais ainda, a um mundo povoado pelos 

“modelos” de perfeição e santidade dos fundadores e/ou mártires da Ordem. 

O  formoso  painel  do  forro  do vestíbulo traz ao centro um medalhão em 

que  se  destaca   a figura  de  Jesus  Cristo  abençoando  Santa  Teresa  de  Jesus 

 
Fig. 23 - Fachada da Igreja de Nossa 

Senhora do Carmo. 

 
Fig. 24 - Medalhão central do forro do vestíbulo da 

Igreja de Nossa Senhora do Carmo. 
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(religiosa que deu início aos conventos carmelitas femininos de monjas 

descalças), rodeado por querubins e como que revelando a presença do Pai 

Todo Poderoso e o mistério da Santíssima Trindade, ao apontar para um dístico 

que paira flutuando no céu dourado às costas do Salvador. Emoldurando o 

medalhão, um outro céu, desta vez azul, com pequenos buquês de flores 

vermelhas e brancas e quatro pequenos medalhões nos cantos do forro, com 

“irmãos-santos” que lêem ou escrevem e trazem ao lado, todos, a mitra bispal 

apoiada numa mesa com toalha vermelho-vivo, seguindo a tradição da nobreza 

portuguesa35. 

Ora, as cores azul, vermelho e branco são as mesmas do brasão da Casa de Avis, 

dinastia que detinha o poder em Portugal até a União Ibérica e à qual se ligava, por 

laços de “gratidão”36, a Ordem dos carmelitas. Mais ainda, o ar de refinamento da nave 

da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, com sua bela azulejaria portuguesa a decorar a 

parte inferior das paredes, remetia os fiéis àquela pompa da corte lusitana, tão distante 

geograficamente mas sempre presente, ao menos através da evocação, na colônia. 

Os quatro bispos que emolduram a cena desempenham a função de 

“modelos” de boa índole e religiosidade frente à onipotência divina e às 

provações  da  terra brasileira.  Seguem  a  tradição  barroca  de  usar a  imagem 

                                                 
35 Era costume entre os nobres lusitanos não portar, ao menos nas pinturas ou em outros tipos 

de representações oficiais, e mais ainda nas sessões e/ou audiências públicas, a coroa ou 
qualquer outro símbolo semelhante sobre a cabeça. Traziam-na sempre ao lado, geralmente 
apoiada numa almofada vermelha (Schwarcz, 1998: 126b). Essa tradição se aplicava tanto à 
realeza quanto aos pequenos nobres, e parece ser repetida pelos frades carmelitas nas 
pinturas da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. 

36 Essa “gratidão”, que a nosso ver transparece na representação das cores da Casa de Avis, se 
justifica pelas doações de terras no Brasil, recebidas da Coroa portuguesa pela Ordem 
carmelita. 
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como alegoria e, assim, falar daquilo que está além 

da própria imagem: a transcendência. Nesse caso, 

essa transcendência   também pode   significar ser a  

erudição -ao menos no que se refere aos textos 

sagrados - um meio seguro de alcançar a santidade, 

pois os quatro religiosos são mostrados como 

homens de cultura, que escrevem e lêem. São 

Serapião, São Gerardo e São Pedro Thomas eram 

todos carmelitas, e Santo Alberto foi prior dos 

Cônegos Regulares de Santa Cruz de Mortara, em 

Pavia, na Itália e, posteriormente, patriarca de 

Jerusalém. Esses homens eram mais do que simples 

modelos de virtude: eram ícones do ideal cristão. 

Dois deles, Gerardo e Alberto - que também foi 

legislador da Ordem - morreram como mártires da 

fé, e Pedro Thomas, assim como Alberto, foi um dos 

patriarcas dos religiosos do Monte Carmelo37. 

                                                 
37 São Gerardo e São Serapião, que eram festejados a 26 de agosto e 30 de outubro, 

respectivamente, deixaram de fazer parte do calendário da Ordem Carmelita, como 
conseqüência do Concílio Vaticano II. Depois de séculos, a Igreja Católica conseguiu extirpar 
de seu calendário os chamados “santos populares”, ou seja, aqueles que apesar de não terem 
sido canonizados eram objeto de culto por parte de grande número de fiéis. Isso ocorreu 
especialmente com os “santos” de origem medieval, como São Gerardo e São Serapião, 
“santificados” por seus contemporâneos devido aos atos que praticaram na vida religiosa. 
Santo Alberto de Jerusalém, celebrado a 17 de setembro, era um italiano nobre nascido em 
meados do século XII, e tornou-se um dos patriarcas da Ordem, tendo redigido a Regra 
Primitiva da Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, confirmada pelo 
papa Inocêncio IV e que continua a nortear a vida carmelita até nossos dias. Por fim, São 
Pedro Thomas, filho de camponeses franceses, viveu durante o século XIV e foi dono de 
uma atuação acadêmica marcante, tendo sido co-fundador da Universidade de Bolonha, 

 

 

 

 
Figs. 25, 26, 27 e 28 - De cima 
para baixo: Santo Alberto, São 

Gerardo, São Pedro Thomas e São 
Serapião (forro do vestíbulo da 

Igreja de N. Sra. do Carmo).
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Esse tipo de representação, em que o santo é mostrado como um modelo, 

não foge, portanto, à tradição barroca. No entanto, outro detalhe da iconografia 

existente no templo carmelita chama a atenção: ladeando o portal que separa a 

nave do altar-mor existem dois altares secundários, encimados por duas 

pinturas ovais. Uma mostra a doença que acometeu Santa Teresa, deixando-a 

como morta durante quatro dias, e da qual teria sido curada miraculosamente38. 

A santa é mostrada deitada, como que recebendo a cura de suas enfermidades, 

ao ter o coração trespassado por um dardo de fogo atirado por um serafim39. A 

outra pintura mostra a ascensão de Nossa Senhora.  

Podemos enxergar, na pintura que retrata a enfermidade de Santa Teresa, 

outro tipo de “função” da Fé nas terras inóspitas da Parahyba: servir de consolo 

aos enfermos desamparados e também como última alternativa para a cura dos 

males tropicais que afligiam os colonos. Sempre foi comum, desde o 

cristianismo primitivo, e mais ainda durante a Idade Média, se associar aquelas 

doenças corpóreas que permanecessem sem explicação científica ao 

distanciamento das coisas de Deus. Do mesmo modo, a cura de males que eram 

associados à “ação demoníaca” dos trópicos poderia ser vista como uma 

“generosidade” de Deus para com aqueles que preservavam sua Fé.  

O conjunto arquitetônico dos carmelitas também incluía, até o final do 

século XIX, o convento, que foi demolido para dar lugar ao Palácio do Bispo, 

                                                                                                                                               

além de pregador e confessor destacado na Ordem carmelita, que o celebra, também como 
patriarca, em 8 de janeiro (http://www.carmelnet.org). 

38 Pode-se conhecer um pouco mais da vida de Santa Teresa acessando o site oficial da Ordem 
Carmelita (http://www.carmelnet.org). 

39 Esta pintura pode, também, mostrar o êxtase místico de Santa Teresa, também retratado por 
Bernini na escultura do altar da Igreja de Sta. Maria da Vitória, em Roma. 
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quando da instalação da Diocese da Paraíba (Barbosa, 1953: 100). Na verdade, 

do convento só se preservou a galeria lateral à Igreja, que se abria para o 

claustro, e um portal e uma pequena escadaria na ala norte do prédio que hoje 

abriga a Cúria Metropolitana. 

No lado oposto ao do convento foi erguida a Capela da Ordem Terceira, 

dedicada a Santa Teresa. Uma característica singular do prédio é o fato de sua 

fachada ser recuada em relação à da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, como 

se fosse necessário demonstrar claramente a hierarquia 

existente entre os dois templos. 

Com um frontão simples, em que se destaca o 

nicho com a imagem de Nossa Senhora, a Igreja de 

Santa Teresa também evoca, em menores proporções, 

um refinamento que acreditamos ser demasiado para a 

cidade de então. 

O rendilhado do pequeno tímpano da porta, em 

que se vêem diminutas flores ao lado de um singelo 

brasão da ordem carmelita, assim como a decoração das janelas e mesmo do 

frontão, com suas volutas, acenam com o mesmo cuidado estético presente na 

Igreja de Nossa Senhora do Carmo. 

Destinada aos cultos diários dos irmãos leigos da Ordem Terceira 

carmelita, seu interior é bem menos rebuscado que o do templo principal. No 

entanto, também se destaca o esmero dos entalhes em cantaria, tanto no altar-

mor como nos pequenos altares laterais. 

 
Fig. 29 - Fachada da Igreja de 

Santa Teresa (Capela da 
Ordem Terceira do Carmo).
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Os frades carmelitas podiam assistir aos serviços celebrados na pequena igreja sem, 

contudo, deixar o templo principal. As janelas superiores do lado direito da capela dão para 

a galeria superior esquerda da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Trata-se de um detalhe 

curioso, posto que também demonstra como era possível, aos religiosos carmelitas, exercer 

um controle ostensivo sobre tudo o que se passava nos prédios anexos ao convento. 

Esse controle, assim como o imbricamento do aspecto temporal com o 

religioso, transparece mais claramente, acreditamos, na Igreja de Nossa Senhora 

da Guia, erguida pelos carmelitas em Lucena. 

Igreja e Hospício de Nossa Senhora da Guia 

Em nenhuma outra das grandes igrejas 

barrocas que remanesceram na Paraíba se 

percebe, tão claramente, a junção da preocupação 

militar da conquista com o ideal catequizador dos 

missionários portugueses. Erguida num ponto 

estratégico, do qual se têm, até hoje, uma visão 

privilegiada de toda a foz do Rio Paraíba, a Igreja 

de Nossa Senhora da Guia poderia tornar-se um 

daqueles enigmas insolúveis, caso não levássemos em conta essa inter-relação 

entre o poder temporal e os serviços religiosos. 

Em primeiro lugar, o local em que foi edificado o templo se situava numa 

área próxima a um aldeamento indígena, cuja conversão e catequese se 

constituíam nos principais objetivos dos carmelitas, já que essas eram algumas 

das   condições   sempre   que  a   Coroa  portuguesa   doava   terras   às   ordens 

 
Fig. 30 - Igreja de Nossa Senhora da 

Guia (Lucena - PB). 
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religiosas. Ora, na verdade era muito mais importante que se “amansasse” os 

silvícolas, disponibilizando-os para o trabalho nos engenhos de açúcar, do que, 

efetivamente, se “convertesse” aquelas almas para o Evangelho (Rezende, 

1987: 57). 

Aliado a isso, deve-se levar em conta, também, que não se ergueu a igreja 

ao nível do mar, mas sim sobre o promontório que domina a foz do rio e a 

entrada para a sede da Capitania. Esse caráter bélico fica evidente na existência 

de uma guarita com  local  para  boca-de-fogo no que seria a base  da torre leste  

 

Fig. 31 - Vista aérea da barra do rio 
Paraíba. 
 
LEGENDA: 
1 - Fortaleza de Cabedelo. 
2 - Igreja de N. Sra. da Guia. 
3 - Ilha da Restinga. 
4 - Ponta de Lucena. 

do templo. Dela podia se ter um controle completo 

das embarcações que se aproximavam da barra do 

Paraíba e, até mesmo, sobre aquilo que ocorria na 

Fortaleza de Cabedelo. 

No que diz respeito às características 

arquitetônicas do templo, salta aos olhos a 

exuberância de sua fachada, mesmo sem ela ter 

sido concluída. O tradicional brasão da ordem 

carmelita se ergue sobre os portais que dão acesso 

à   galilé,   sustentado   por   dois  anjos   de 

vestes fartas e drapeadas. Sobre esse conjunto 

abre-se  um nicho  que devia  abrigar,  anteriormente,  uma  imagem  de 

Fig. 32 - Guarita  na 
torre leste, com 

janela para 
boca-de-fogo 

(Igreja de N. Sra. 
 da Guia). 

 

 
Fig. 33 - Ornamentação central da 

fachada. Igreja de Nossa Senhora da 
Guia  (Lucena - PB).
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Nossa Senhora. O pitoresco, nesse baixo-relevo, é o fato de ele estar 

emoldurado por folhagens, cajus, abacaxis, bananas, frutos de cacau, pinhas, 

guirlandas de flores e volutas.  São representações em que se destaca a tentativa 

de alcançar um refinamento que, no entanto, escapa aos artífices. Mais ainda, 

podemos interpretá-lo como uma tentativa de aproximação com o universo 

indígena, facilitando, assim, a pregação dos carmelitas. Na visão de Janice 

Theodoro 40: 

“Exprimindo-se através do excesso (se tivermos como referência a estética 

renascentista), da fragmentação da cultura indígena e da morte do significado, o 

barroco permitia a dissimulação do universo indígena, apresentando-o 

aparentemente integrado com uma arte sacralizada.” (1992: 167) 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que a ornamentação da fachada da 

Igreja de Nossa Senhora da Guia tenta tornar menos estranho ao índio aquele 

capital simbólico que se lhe apresenta repentinamente, tomando elementos da 

flora nativa para diminuir o estranhamento que a construção do templo deve 

ter causado entre o gentio local, também incute um ideário que condena, 

mesmo que dissimuladamente, os costumes silvícolas, já que os anjos que 

sustentam a coroa sobre o brasão carmelita estão fartamente vestidos, com 

camisas que cobrem os braços até os cotovelos e calças que se unem às botas de 

tiras trançadas. De seus corpos só se pode ver os antebraços e os rostos. 

Não interessa, aqui, discutir se houve ou não a participação de artesãos 

indígenas  na feitura  dessas  obras.  Levando-se  em  conta o modus operandi dos 

                                                 
40 Janice Theodoro  se refere aqui, explicitamente, ao caso da América espanhola, mas cremos 

ser possível traçar um paralelo entre seu entendimento sobre aquela conjuntura e a 
especificidade da Igreja de Nossa Senhora da Guia. 
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Fig. 34 - Planta esquemática aproximada da 
Igreja de Nossa Senhora da Guia 
(Lucena - PB). 
LEGENDA: 1 - torre oeste; 2 - galilé/ coro; 3 
- torre leste; 4 - boca-de-fogo; 5 - púlpito 
(com a porta de acesso fechada); 6 - portal 
fechado (possivelmente dava passagem a 
uma capela ou galeria lateral e à sacristia); 
7 - portal fechado (dava passagem ao 
hospício); 8 - altares laterais; 9 - altar-mor. 

 
missionários católicos que se instalavam no Brasil, 

é de se esperar que os carmelitas tenham ensinado 

aos indígenas de Lucena os ofícios necessários para 

a execução de tal empreitada. 

Se concluída, a Igreja de Nossa Senhora da Guia 

deveria ser das mais exuberantes de todo o Nordeste. 

Construída sob a supervisão de Frei Manuel de Santa 

Teresa, o prédio atual - iniciado somente em 1763 - 

substitui o anterior, de taipa, que datava ainda do final do século XVI. Suas características 

estilísticas, com o abuso de colunas 

salomônicas e a repetição de sarapanéis de 

colunas torsas sobre o altar, janelas e portais 

se constitui numa manifestação única, 

segundo Germain Bazin, em todo o barroco 

colonial português (1983 b: 117). 

Mais ainda, ao utilizar em sua fachada a opção pela galilé, elemento 

essencialmente franciscano, Frei Manuel estava diferenciando a Igreja de Nossa 

Senhora da Guia de toda a escola arquitetônica carmelita no Brasil. Também 

parece que o frontão não deveria seguir um esquema piramidal, mas sim 

 
Fig. 35 - Portal central da galilé 

(Igreja de Nossa Senhora 
da Guia - Lucena - PB). 

 
Fig. 36 - Fachada oeste, 

Igreja de N. Sra. da Guia (Lucena - PB). 
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arrematar a interseção entre as duas torres que permaneceram inacabadas e 

abrigariam os campanários do templo. 

Não devemos esquecer que anexo a essa igreja funcionava um dos dois 

hospícios mantidos pelos carmelitas na província que englobava Pernambuco e 

Paraíba41. O objetivo dessas instituições, dentro da estrutura monástica da 

Ordem do Monte Carmelo, era cuidar também da saúde corpórea dos fiéis, e 

não apenas de sua saúde espiritual. Nos séculos XVI e XVII se tinha um 

conceito mais amplo para o termo “hospício”: significava uma casa ou asilo 

para se hospedar e/ ou tratar pessoas pobres e doentes, sem retribuição 

monetária. 

No caso do hospício que foi instalado em Lucena, nada restou de seu 

prédio e, muito menos, dos registros de seu funcionamento. No entanto, 

podemos considerar que os frades que ali se instalaram tiveram muito serviço, 

especialmente pelo fato de conviverem com os índios de um aldeamento que 

deveriam, como foi tão comum no processo de colonização, sofrer duramente 

com as enfermidades trazidas do continente europeu pelos conquistadores. 

Sabemos apenas que ele ficava contíguo à fachada oeste da igreja, no local em 

que hoje existe um pátio para estacionamento. 

É possível ver ainda, na mesma fachada oeste, os pontões de pedra que 

sustentavam o madeiramento do teto e piso do primeiro andar do hospício. 

Também se nota, claramente, a existência de um portal de cerca de 5 metros de  

altura - hoje fechado - interligando a nave do templo ao hospício. 

                                                 
41 O outro funcionava em Muribeca, na Capitania de Pernambuco (Bazin, 1983 b: 117). 
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Já o interior da construção tem uma promessa de rebuscamento que não 

chegou a ser concretizada por inteiro. O altar-mor, com seus rendilhados em 

pedra calcária, remete ao apuro 

das talhas em cantaria da Igreja 

de Nossa Senhora do Carmo, na 

sede da Capitania. Com seus 

remates laterais de três colunas 

salomônicas que sustentam, ao 

alto, dois arcanjos tocando 

trombetas, e ladeiam os nichos para as imagens dos santos e o Santíssimo, esse 

conjunto também é marcado por uma profusão e flores e folhagens que trazem 

para o  espaço  do  sagrado  os  elementos  comuns ao dia-a-dia do indígena. Os  

 
Figs. 38 e 39 - Anjos da base dos altares laterais da nave, 

Igreja de Nossa Senhora da Guia (Lucena - PB). 
Note-se a delicadeza dos traços da escultura da direita, em oposição às 

características da imagem da esquerda. 
 

modelos de perfeição a serem seguidos, aqui, estavam no próprio altar-mor, 

cristalizados nas estatuetas que ocupavam os nichos. 

 
Fig. 37 - Altar-mor 

(Igreja de Nossa Senhora da Guia - Lucena - PB).
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Os únicos elementos humanos em que os silvícolas catequizados 

poderiam se enxergar, ao assistir aos serviços celebrados no interior da Igreja de 

Nossa Senhora da Guia, eram os dois pequenos anjos que sustentam os altares 

laterais da nave. Isso porque aqueles anjos são os únicos, em toda a 

ornamentação do templo, que se encontram nus. Ao observá-los mais de perto, 

percebemos que certamente não foram esculpidos pelo mesmo artífice, pois a 

singeleza dos traços de um se confrontam com a rudeza e falta de 

expressividade do outro. 

Apesar de ser um templo de dimensões reduzidas, a Igreja de Nossa 

Senhora da Guia consegue impressionar-nos por suas peculiaridades. Com um 

espaço físico que não abrigaria mais do que cento e cinqüenta pessoas no 

momento dos serviços, ainda hoje causa espanto o fato de se ter tido tão grande 

trabalho para erigi-la a tantos quilômetros de distância do núcleo urbano da 

capitania, mesmo se levando em conta os interesses de 

arregimentar-se mão-de-obra indígena para os 

engenhos que começavam a se instalar no litoral 

paraibano. Os custos materiais e humanos envolvidos 

nesse processo são incalculáveis, assim como também 

nos é inimaginável o que significava, para os índios 

que viram seu habitat invadido pelos missionários, 

abdicar de sua cultura e abraçar uma Fé repressora e 

moralista. 

Um detalhe do portal posterior da torre leste, a mesma da guarita com 

boca-de-fogo,  pode  nos   dar uma  idéia de  toda  essa  realidade.  Trata-se   do 

 
Fig. 40 - Arremate do portal 

posterior da torre leste 
(Igreja de Nossa Senhora da 

Guia - Lucena - PB) 
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símbolo característico de morte ou perigo, a tradicional caveira sobreposta a 

dois ossos cruzados, que ornamenta o arremate central da arcada de pedra. 

Significaria aquele espaço a morte simbólica dos índios? Seria ele um sinal 

dos perigos que poderiam advir do mar desconhecido? Ou, por fim, seria uma 

alegoria da morte dos elementos do mundo da carne e sua transmutação nas 

coisas do espírito? 

Os beneditinos e a sobriedade da Fé racional 

Os religiosos da Ordem de São Bento42 chegaram à Paraíba em 1599, ou 

seja, cerca de catorze anos desde que a cidade havia sido fundada (Barbosa, 

1953: 70), apesar de terem recebido a doação de terras para erguer seu convento 

quatro anos antes, em janeiro de 1595 (Barbosa, 1953: 70; Zenaide, 1946: 130). 

Adeptos de uma vida religiosa baseada em regras rigorosas de conduta e 

também na oração contemplativa e na evangelização dos fiéis, os beneditinos 

chegaram às  terras  paraibanas com  o  claro objetivo de catequizar os tabajaras 

que haviam se aliado aos portugueses. Vinham ocupar, assim como os 

franciscanos já  estavam  fazendo,  o espaço deixado  pelos  jesuítas expulsos da 

capitania em 1593 (Zenaide, 1946: 130). 

A relativa demora na instalação dos beneditinos na cidade de Filipéia 

tinha um motivo bem prático: a ordem queria receber também propriedades 

que  custeassem  sua  manutenção na Paraíba, assim como os gastos com a 

                                                 
42 Uma das mais antigas ordens religiosas cristãs, foi fundada no século VI, por São Bento de 

Nursia, que durante sua vida estabeleceu as regras monacais que revitalizaram o 
monasticismo ocidental e lhe deram suas características particulares (Ordem de São Bento - 
http://www.osb.org/osb/; New Advent Catholic Encyclopædia -  http://www.knight.org/advent/). 
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construção do mosteiro, na sede da capitania. De fato, a ação beneditina só se 

firmou a partir do momento em que várias propriedades, urbanas e rurais, se 

incorporaram ao patrimônio dos religiosos. Entre 1599 e 1614 houve um esforço 

conjunto do governo da capitania e de seus habitantes - os livres e ricos, diga-se 

de passagem - para garantir, através de doações, a permanência dos beneditinos 

na cidade (Barbosa, 1953: 71-75). 

A construção do complexo arquitetônico de São Bento na cidade de 

Filipéia foi iniciada, portanto, somente em 1600. Assim como os outros prédios 

religiosos da cidade, primeiro ergueu-se um templo provisório, de taipa, ao 

qual se seguiu a construção em alvenaria. 

Assim, a igreja que vemos hoje, ao 

passar pela Rua General Osório, no centro 

de João Pessoa, só adquiriu suas feições 

atuais bem depois de os beneditinos já 

estarem atuando na catequização de 

indígenas e na administração de suas 

propriedades na Paraíba. Na verdade, em 

1639 o governador holandês, Elias 

Herckmans, descreve o prédio atual, mas salienta que apenas as paredes estão 

de pé, faltando o telhado e o acabamento em cantaria da fachada e do interior 

do templo: “Quando os Neerlandeses o ocuparam, estavam levantadas as suas 

paredes, mas não tinha coberta, e muito menos se achava interiormente construído.” 

(1639 b: 66). 

 
Fig. 41 - Fachada da Igreja de São Bento. 
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O que se destaca na Igreja de São Bento, ao compará-la com os outros 

templos barrocos que remanesceram em João Pessoa e imediações, é a 

sobriedade de suas linhas, que fogem do simbolismo da Igreja de São Francisco, 

do refinamento da Igreja de Nossa Senhora do Carmo e da sacralização de 

elementos nativos de Nossa Senhora da Guia. O rebuscamento presente nessas 

outras construções não encontra espaço em São Bento. A única concessão está 

presente no frontão que coroa sua fachada, onde duas grossas volutas 

emolduram o característico brasão da ordem beneditina, que repousa apoiado 

sobre uma guirlanda de folhas de acanto. 

Vemos, assim, que não há interferência de elementos locais na 

ornamentação externa. De fato, ali parece ser preciso marcar bem claramente a 

condição de “outro mundo” para o espaço sagrado, algo distante do que estava 

fora das paredes do templo, algo superior e que, por isso mesmo, não poderia 

trazer elementos que o colocassem como próximo ao “mundo profano” da 

colônia. 

Mais ainda, parece necessário destacar os dois valores principais da ordem 

beneditina: a força e perseverança de seus religiosos, simbolizada pelo leão 

altivo, de pé  sobre as patas  traseiras; e a autoridade das regras monásticas 

estabelecidas por São Bento, simbolizadas pelo bastão que o leão segura. O 

fundador da ordem também é lembrado através da pequena mitra bispal que 

coroa o brasão, e a vida nos mosteiros é representada pela torre iluminada por 

um sol radiante, numa possível alusão à palavra de Deus. 
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Fig. 42 - Detalhe do frontão da Igreja de São Bento. 

A galilé de entrada remete-nos às características dos templos franciscanos 

do Nordeste brasileiro. No entanto, trata-se de uma citação incompleta, pois os 

espaços laterais da fachada frontal são preenchidos por duas janelas 

arredondadas, que substituem os portais que deveriam dar unidade ao 

conjunto. Além disso, uma das torres não foi concluída, apesar de estar prevista 

no projeto e de ter havido um cuidado especial no preparo de seus alicerces 

(Barbosa, 1953: 83). 

As obras de construção da igreja se arrastaram lentamente, e somente em 

1761 a fachada foi dada por terminada, com a aposição da cruz latina sobre o 

frontão (Barbosa, 1953: 84). O que causa-nos espanto é o fato de não existir, no 

templo paraibano, a riqueza de outros prédios beneditinos construídos no 

Brasil. Não há talhas douradas e nem mesmo retábulos ou qualquer outro tipo 

de pintura ornamental. O que se destaca na Igreja de São Bento da Paraíba, 
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assim, é a sobriedade do espaço religioso, sobriedade essa que o Cônego 

Florentino Barbosa explicava afirmando que “não dispunham, talvez, os monges, 

de somas avultadas para transformá-las num estílo recamado de ouro e coberto de talhas 

preciosas” (1953: 85). 

Também é interessante notar que assim como o complexo franciscano, o 

mosteiro e o templo beneditinos se instalaram em locais extremamente 

estratégicos, dos quais se podia - e se pode, ainda hoje - divisar uma grande 

extensão do Rio Sanhauá, do próprio Paraíba e da Ilha da Restinga, que os 

religiosos da Ordem adquiriram de um grande proprietário de terras em 1610 

(Barbosa, 1953: 74). 

Gradativamente, o patrimônio dos beneditinos na Paraíba foi crescendo e 

enriquecendo-se. Em 1721, por exemplo, a Ordem possuía o melhor engenho de 

cana-de-açúcar em funcionamento na capitania (Barbosa, 1953: 76). É claro que 

para tocar suas propriedades e torná-las rentáveis, os religiosos tinham escravos 

trabalhando em suas plantações e engenhos. O fato de só terem se instalado nas 

terras paraibanas após receberem os meios pecuniários para tanto pode 

demonstrar-nos o quanto se ligavam os interesses “religiosos” e a prática diária 

desses monges. 

Podemos, inclusive, questionar a “sobriedade” do templo construído na 

Paraíba. Se considerarmos que não havia um real interesse na catequese, mas 

sim na geração de recursos para a manutenção da ordem - tanto na Paraíba 

quanto em outras capitanias  -  assim como para a formação  de novos religiosos 

dentro das paredes do mosteiro, a racionalidade das  linhas  arquitetônicas dos 



Arte, Religião e Conquista: os Sistemas Simbólicos do Poder e o Barroco na Paraíba 
Capítulo III - Discursos e Representações: Uma Análise 

dos Sistemas Simbólicos do Poder Através do Barroco na Paraíba 

 

101

prédios beneditinos erguidos na sede da capitania justifica-se plenamente, pois 

eles não se destinavam a uma “catequese visual”, ao menos nos moldes das 

igrejas de São Francisco, de Nossa Senhora do Carmo ou de Nossa Senhora da 

Guia. O templo e o mosteiro destinavam-se, a nosso ver, quase inteiramente a 

assuntos internos da Ordem e, portanto, gastos extras com sua ornamentação 

tornariam-se desnecessários, daí a sobriedade de seus traços arquitetônicos. 

Outras igrejas de Filipéia: a demarcação do traçado urbano 

No período colonial, o espaço urbano da sede da Capitania Real da 

Parahyba, caracteristicamente, sempre foi descrito como um aglomerado cujos 

limites eram definidos por capelas ou pequenas igrejas. Herckmans destaca que 

os limites extremos, no eixo norte-sul, eram as primitivas igrejas de São 

Francisco e de São Gonçalo (1639 b:  67). Já a Igreja da Misericórdia, ligada à 

Santa Casa de Misericórdia, além de principal templo cristão nos primeiros 

anos da cidade - posto que foi erguida já em 

alvenaria ainda antes de 1590 (Seixas, 1987: 39) 

- era descrita pelo mesmo holandês como 

principal ponto de celebração dos serviços 

religiosos, já que as outras igrejas 

encontravam-se inacabadas quando do 

domínio estrangeiro (Herckmans, 1639 b: 68). 

A Igreja da Misericórdia, por manter o caráter 

simples e espartano comum a outros templos pertencentes às Santas Casas de 

Misericórdia pelo Brasil afora, pode parecer muito pobre a um observador incauto. À 

 
Fig. 43 - Fachada da Igreja da 

Misericórdia. 
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primeira vista, o juízo que se pode fazer é o de que ela 

nada possui que a caracterize como barroca. No 

entanto, mesmo ali, na simplicidade colonial de suas 

paredes, podemos encontrar elementos visuais que a 

ligam intrinsecamente ao campo simbólico dos outros 

templos barrocos da antiga sede da Capitania Real da 

Parahyba: em seu altar estão presentes as mesmas 

colunas salomônicas de N. Sra. do Carmo e N. Sra. da 

Guia, e em sua nave lateral ela possui uma pequena 

capela, intitulada “do Salvador do Mundo”, em que as retorcidas colunas e as 

folhagens de acanto em cantaria emolduram um nicho com a imagem de Jesus 

Cristo. Não seria essa uma referência direta à 

necessidade de se prostrar frente à santidade para ter 

direito à salvação eterna, especialmente naqueles dias 

tão duros do nascimento da Capitania? 

Quando a cidade começou a se estender para 

leste, sobre a área que hoje forma o bairro de Tambiá, 

no final do século XVIII, imediatamente se tratou de 

erigir uma capela, logo convertida em pequena igreja, a 

de Nossa Senhora da Mãe dos Homens (Rodriguez, 

1962: 28), cuja construção, já no início do século XIX, é atribuída à devoção de 

um escravo (Barbosa, 1953: 149-150). 

Pertencendo  ao que  poderíamos  chamar de Barroco  tardio, a fachada de 

N. Sra. da  Mãe dos Homens trazia todos os elementos encontrados nos grandes 

 
Fig. 45 -  Igreja de Nossa 

Senhora da Mãe dos Homens 
(demolida em 1923).

 
Fig. 44 - Altar da Capela do 

Salvador do Mundo, Igreja da 
Misericórdia. 
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templos  paraibanos  cuja  construção  fora  concluída   entre  1750  e  1790. Nela 
estavam presentes os rendilhados em pedra calcária coroando os portais, assim 

como uma rosácea sobre a porta principal e as volutas do frontão. Como outros 

prédios religiosos da velha Paraíba, sua fachada 

transmitia certo refinamento arquitetônico, como que 

para diferenciar o espaço sagrado do meio profano que 

o abrigava. 

Infelizmente, a Igreja de N. Sra. Mãe dos Homens 

foi demolida em meio à onda de urbanização que 

modificou sensivelmente alguns pontos do centro 

histórico de João Pessoa, no início do século XX. Ainda 

é possível se ter uma idéia de seu refinamento através 

da foto conservada por Walfredo Rodriguez e 

publicada em seu Roteiro sentimental de uma cidade (1962: 28). 

Outras duas igrejas importantes foram também demolidas nos anos 20 de 

nosso século: a de Nossa Senhora do Rosário, que se localizava onde hoje fica a 

Praça do Ponto de Cem Réis, e a de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, 

antes denominada de São Gonçalo, que fazia parte do complexo arquitetônico 

dos jesuítas, cuja construção fora concluída em 1754 (Rodriguez, 1962: 09). 

     

Figs. 47 e 48 -  Igreja de 
São Gonçalo (ou N. 
Sra. da Conceição dos 
Militares - demolida 
em 1928). 
Note-se os prédios 
anexos, que abrigavam 
o convento e o colégio 
dos jesuítas, e onde 
hoje funcionam o 
Palácio do Governo e a 
Faculdade de Direito. 

 
Fig. 46 -  Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário 
(demolida em 1928).
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A fachada de São Gonçalo/ Nossa Senhora da Conceição dos Militares, 

que podemos observar minimamente nas fotos de Walfredo Rodriguez (1962: 

11, 12), remete-nos à coesão do estilo jesuítico no Brasil. É austera, com 

elementos decorativos concentrados no frontão, e a igreja fazia parte de um 

conjunto maior, ao qual sua fachada se incorporava harmoniosamente. Colégio, 

convento e templo estavam, assim, interligados não só pelos afazeres do dia-a-

dia mas, principalmente, pela contiguidade física. 

Ao se observar as fotos que restaram dessas igrejas demolidas torna-se 

mais intrigante, ainda, o fato de que uma cidade tão pequena como a velha 

Parahyba tivesse tantas construções religiosas em seu perímetro urbano. Ora, a 

essas três igrejas demolidas juntavam-se as igrejas da Misericórdia, de São 

Francisco, de São Bento, de Nossa Senhora do Carmo, de Santa Teresa e a igreja 

matriz de Nossa Senhora das Neves, que teve várias “versões” arquitetônicas, 

até adquirir suas feições atuais, de influências neoclássicas, já no século XIX. 

Trata-se de onipresença não só espiritual - mas também física - da Fé cristã nas 

terras paraibanas. 

As capelas da região litorânea: 
a propagação da Fé como estandarte da conquista 

Não podemos nos esquecer, a essa altura, que a presença física da Fé 

católica também existiu em outros pontos da área litorânea próxima à sede da 

Capitania Real e na várzea do Rio Paraíba. Caso observemos alguns dos 

detalhados mapas confeccionados durante e logo após a ocupação neerlandesa, 

perceberemos que havia o cuidado de se identificar claramente os templos que 
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poderiam ser utilizados (ou 

será que já seriam?) como 

pontos de observação militar. 

Além da Igreja de 

Nossa Senhora da Guia, 

outra que também aparece 

comumente nesses documentos é a de 

Nossa Senhora de Nazaré do Almagre43, 

situada na Praia do Poço e de onde se pode 

divisar boa parte do acesso meridional à 

foz do Paraíba, desde a Praia de 

Camboinha até a ponta do Cabo Branco. 

Além desses templos, já após a 

expulsão dos holandeses, duas outras 

pequenas igrejas dedicadas a Nossa 

Senhora, foram erguidas na área mais próspera da várzea do Paraíba, a poucos 

quilômetros do litoral. 

Nossa Senhora de Nazaré do Almagre 

Os religiosos da Companhia de Jesus 44 que acompanharam a expedição de  

                                                 
43 Do árabe al-magrâ: argila avermelhada usada na construção civil. Os portugueses também 

usavam o termo para nomear arrecifes avermelhados existentes na costa do Brasil. 
44 Fundada em 1539 por Santo Inácio de Loyola, e reconhecida pelo papa Paulo III na bula 

Regimini Formula Ecclesia, de 27 de setembro de 1540, a Companhia de Jesus diferenciava-
se das outras ordens religiosas existentes no início da Idade Moderna por sua organização 
de inspiração militar e, também, por uma série de normas estabelecidas por seu fundador, 
como a inexistência de um hábito específico para seus membros; a não manutenção de um 
coro musical regular em seus quadros; a proibição a seus religiosos, através de votos 

 
 Fig. 50 -  Detalhe de “Brasilia qua parte paret 

Belgius”, publicado como anexo ao História dos 
fatos recentemente praticados durante oito 

anos no Brasil, de Gaspar Barléu (1647). 
(LEGENDA: 1 - Igreja e Hospício de N. Sra. da 

Guia; 2 - Igreja de N. Sra. de Nazaré). 

 

Fig. 49 - Detalhe do 
Mapa que 
comprehende do Cais 
do Viradoiro da Cide. 
da Para. até a 
enciada da Vila de S. 
Miguel da Bahia da 
Traição, final do 
século  XVII. 
LEGENDA:  
1 - Igreja e Hospício 

de N. Sra. da Guia;  
2 - Igreja de N. Sra. de 

Nazaré. 
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conquista da Capitania da Paraíba e 

fundação de sua sede, em julho de 1585, 

tinham como objetivo principal dedicar-se 

à catequese dos indígenas, dentro do 

espírito missionarista daquela ordem. 

Apenas dois meses antes, em 25 de maio 

do mesmo ano, o papa Gregório XIII 

estabelecia, na bula Ascendente Domino, 

que os jesuítas tinham entre suas 

obrigações a conversão de almas para o 

catolicismo e a assistência espiritual aos 

fiéis 45. 

Nesse sentido, justifica-se o fato de os jesuítas, assim como os carmelitas, 

terem dividido sua atuação na Paraíba em duas frentes bem distintas: a do 

convento, colégio e Igreja de São Gonçalo, instalados na cidade de Filipéia de 

Nossa Senhora das Neves, e a do convento e Igreja de Nossa Senhora de Nazaré 

do Almagre, situados à beira-mar, distando mais de 15 km da sede da capitania 

e cerca de 5 km da foz do rio Paraíba. 

                                                                                                                                               

específicos, de aceitar privilégios ou mordomias eclesiásticas; a obrigação de atuar em ações 
missionárias no exterior, sob ordem papal; a preferência pela catequese e educação de jovens 
de todas as classes sociais, incluindo-se aí a instrução dos ignorantes e dos pobres e o 
ministério dos sacramentos aos doentes e prisioneiros. Contrariamente àquilo que 
normalmente se acredita, a ordem não foi criada com a intenção específica de opor-se ao 
Protestantismo. Na verdade, quando Santo Inácio começou a devotar sua vida à Igreja, em 1521, 
dificilmente teria ouvido falar nos reformistas protestantes da Europa setentrional (New Advent 
Catholic Encyclopædia. http://www.knight.org/advent/). 

45 New Advent Catholic Encyclopædia (http://www.knight.org/advent/). 

 
Fig. 51 -  Igreja de Nossa Senhora de Nazaré 
do Almagre (Praia do Poço - Cabedelo - PB). 

 

 
Fig. 52 -  Fachada da Igreja de Nossa Senhora 

de Nazaré do Almagre 
(Praia do Poço - Cabedelo - PB).
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Quase nada se sabe, concretamente, sobre a história da Igreja e do 

convento de Nossa Senhora de Nazaré. 

Com a expulsão dos jesuítas, em 1593 

(Barbosa, 1953: 140-141), o conjunto  

arquitetônico da Praia do Poço, já semi- 

concluído 46, foi abandonado. 

Se hoje, já em ruínas, aquele templo 

causa um maravilhamento único a quem o 

vislumbra a partir da autopista que liga as 

praias de Intermares e Poço, na cidade de 

Cabedelo, que dizer do efeito que devia 

produzir sobre os índios que habitavam 

aquela localidade? 

Ao nos aproximarmos de suas 

paredes que mal se mantém de pé e 

observarmos, de modo mais acurado, os 

detalhes de cantaria que ainda resistem à 

ação da chuva e do vento, podemos 

identificar, por entre as pedras e portais 

caídos e naqueles que ainda repousam eretos, a cristalização de um universo 

imagético totalmente alheio aos trópicos e, por conseguinte, muito mais 

próximo aos jesuítas do que aos indígenas que eles pretendiam converter. 

                                                 
46 O único prédio concluído à época da expulsão era o da igreja. 

 
Fig. 53 -  Fachada da Igreja de Nossa Senhora 

de Nazaré do Almagre 
(foto da primeira década do século XX). 

 
Fig. 54 -  Reconstituição da fachada da Igreja de 

Nossa Senhora de Nazaré do Almagre. 
 

 
Fig. 55 -  Planta esquemática aproximada 

da Igreja de N. Sra. de Nazaré do Almagre, 
baseada nas ruínas e fundações existentes em 

1999. (LEGENDA: 1 - altar-mor; 2 - nave; 
3 - sacristia; 4 - coro; 5 - corredores laterais; 

6 - altares laterais). 
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Diferentemente dos outros templos 

barrocos com função catequizadora 

existentes na Paraíba 47, não há, nos entalhes 

em calcário de Nossa Senhora de Nazaré do 

Almagre, nenhuma referência à flora local: a 

decoração do portal do altar-mor se resume 

a folhas de acanto estilizadas, enquanto os 

portais frontais e laterais da nave são 

ornados apenas com singelas vieiras. A vieira - 

ou la verena - é um símbolo recorrente do 

cristianismo, desde as Cruzadas, 

representando a jornada de purificação à 

Terra Santa. Ela passou a ser usada, após o 

século XIII, como dístico da Ordem de São 

Thiago de Compostela e, por extensão, da 

peregrinação à igreja daquela  

congregação, na Galícia, norte da 

Espanha. 

Em toda a Europa medieval a concha estilizada da vieira passou a marcar 

a entrada de locais sagrados, especialmente de igrejas e catedrais, como uma 

indicação de que ao cruzá-los se adentrava o espaço santo e se conseguia atingir 

                                                 
47 Igreja de São Francisco/ Convento de Santo Antônio e Igreja e Hospício de Nossa Senhora 

da Guia. 

Fig. 56 -  
Detalhe da 

ornamentação 
do portal do 

altar-mor (Igreja 
de N. Sra. de 

Nazaré do 
Almagre).

 
 

Fig. 57 -  Detalhe da 
ornamentação de 

portal lateral da 
nave (Igreja de N. 
Sra. de Nazaré do 

Almagre). 
 

Fig. 58 - Altar 
lateral 

(Igreja de N. Sra. de 
Nazaré do 
Almagre). 
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a transcendência e a salvação 48. 

A fachada original da igreja, que hoje está irreconhecível mas pode ser 

visualizada ainda em fotos do início de nosso século, remete-nos à sobriedade 

dos primeiros projetos do Barroco italiano. 

Essa característica de Nossa Senhora de Nazaré contrapõe-se à 

virtuosidade criativa de Nossa Senhora da Guia e de São Francisco e, mais 

ainda, pode representar a idéia de que a catequese do gentio devia se dar por 

outros meios e não preferencialmente através do apelo visual. 

A posição privilegiada de Nossa Senhora de Nazaré do Almagre, numa 

praia da qual se podia perceber qualquer aproximação marítima a partir do 

litoral sul e, mais ainda, resguardada de um eventual desembarque inimigo em 

suas proximidades, por ser protegida pelos arrecifes avermelhados que 

acompanham a linha costeira, só reforça nosso entendimento de que havia uma 

ligação intrínseca entre a “máquina” de conquista lusitana e o poderio 

eclesiástico. 

Pode-se argumentar que o cuidado em construir os complexos 

arquitetônicos convento/igreja 49 ou hospício/igreja 50 em locais estratégicos 

tinha como justificativa a defesa dos próprios religiosos, mas cremos que esse 

entendimento não responde à complexidade de relações de poder que se 

estabeleciam entre o espaço religioso - o das igrejas, conventos e outros prédios 

ligados à Igreja Católica - e o próprio Estado português e, num âmbito maior, à 

                                                 
48 New Advent Catholic Encyclopædia (http://www.knight.org/advent/). 
49 Nossa Senhora de Nazaré do Almagre, São Bento e Santo Antônio/São Francisco. 
50 Nossa Senhora da Guia. 
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própria conquista. 

Assim, Nossa Senhora de Nazaré do Almagre seria, apesar das diferenças 

estilísticas que mantém em relação às outras igrejas, mais um sinal de que 

havia, na Capitania Real da Parahyba, um certo imbricamento entre o poder 

temporal e a estrutura eclesiástica dedicada à conversão e catequese dos índios 

e à assistência espiritual dos colonos. 

Nossa Senhora do Socorro 

Erguida como pagamento à promessa feita por 

um senhor-de-engenho e seus companheiros de armas 

no ardor da luta para expulsão dos holandeses da 

várzea do Paraíba (Barbosa, 1953: 165; Pereira, 1998: 

18), a Igreja de Nossa Senhora do Socorro, apesar de 

sua simplicidade, traz em suas características alguns 

elementos comuns às pequenas capelas de engenho 

dos séculos XVI e XVII que proliferaram por todo o 

Nordeste e, também, à simbologia existente na Igreja 

de Nossa Senhora de Nazaré do Almagre. 

 
Fig. 62 - Fachada da Igreja de 

Nossa Senhora do Socorro (Santa Rita - PB). 
 

Fig. 63 - Cruzeiro, Igreja de 
Nossa Senhora do Socorro. 

 
Fig. 59 - Frans Post, Capela com 

alpendre e povoado, s.d. (detalhe). 
 

 
Fig. 60 - Frans Post, Paisagem 

brasileira, 1665 (detalhe). 

 
Fig. 61 - Frans Post, Hacienda, 

1652 (detalhe). 
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Seu alpendre frontal remete-nos às inúmeras capelas retratadas por Frans 

Janz Post após sua estadia em Recife, à serviço de Maurício de Nassau. Por isso 

mesmo, podemos situar sua construção entre 1654, ano da expulsão dos 

invasores batavos, e cerca de 1680. O cruzeiro, com seu pedestal de contornos 

sinuosos, evoca a riqueza das formas do conjunto franciscano da sede da  

 
Fig. 64 - Bocas-de-fogo da fachada norte, 

ao lado da porta lateral do altar-mor, 
Igreja de N. Sra. do Socorro. 

 

 
Fig. 66 - Detalhe da ornamentação da fachada leste, 

parede posterior externa do altar-mor, 
Igreja de N. Sra. do Socorro. 

 
Fig. 65 - Boca-de-fogo da fachada sul, 
sacristia, Igreja de N. Sra. do Socorro. 

 

 
Fig. 67 - Mapa esquemático da posição relativa das 

igrejas de Nossa Senhora do Socorro (1) e Nossa 
Senhora da Batalha (2). 

Capitania da Parahyba, que estava em plena construção naquele período. No 

entanto, alguns detalhes de sua arquitetura tornam-na única: assim como Nossa 

Senhora da Guia, em Lucena, a Igreja de Nossa Senhora do Socorro traz em 

suas paredes o aparato militar da boca-de-fogo. No seu caso, contudo, esse 

recurso de defesa é levado ao extremo: num templo que não chega a ter sequer 
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a metade das dimensões do prédio carmelita distribuem-se nada menos do que 

quatro bocas-de-fogo, estrategicamente colocadas, de tal modo que era possível 

vigiar tanto quem tentasse abordar o templo a partir do Rio Paraíba, que passa 

a pouco mais de duzentos metros de sua fachada norte, ou a partir da planície 

que se estende por cerca de 2 km, na direção sudeste. 

Ali, naquela singela construção, 

imbricam-se de forma especial os aspectos 

que identificamos em Nossa Senhora da Guia: 

a salvação e a ajuda divina estão presentes no 

espaço sagrado, mas lá está também o poder 

militar para garantir a conquista do território. 

Mesmo tendo sido construída por um 

proprietário de terras, não necessariamente 

ligado à máquina do Estado português, Nossa 

Senhora do Socorro deixa-nos identificar, nos 

bem cuidados entalhes em madeira de seu 

altar-mor - em que ainda se pode vislumbrar 

vestígios de ouro - e também na cantaria que 

adorna o portal e as escadas do mesmo altar, a 

presença do universo imagético e simbólico 

cristão que remete à necessidade de expiação 

e peregrinação como forma de purificação: lá 

estão as mesmas vieiras de Nossa Senhora de 

Nazaré do Almagre, colocadas aos pés do local mais sagrado no interior do 

 
Fig. 68 - Altar-mor, 

Igreja de N. Sra. do Socorro. 
 

 
Fig. 69 - Ornamentação com vieira, 

detalhe do altar-mor, Igreja de N. Sra. 
do Socorro. 

 

 
Fig. 70 - Planta baixa esquemática 
aproximada, Igreja de N. Sra. do 

Socorro. 
LEGENDA: 1 - alpendre de entrada; 

2 - nave; 3 - altar-mor; 4 - coro; 
5 - bocas-de-fogo; 6 - sacristia. 
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templo. Não seriam um lembrete de que todo o sofrimento anterior - ou seja, da 

época do domínio holandês e da luta pelo seu fim - foi uma forma de 

peregrinação e purificação, já que os fiéis tiveram que atravessar vários anos 

sob o jugo de governantes que professavam o protestantismo? 

Nossa Senhora da Batalha 

A história da Igreja de Nossa Senhora 

da Batalha mistura-se à de Nossa Senhora do 

Socorro. O motivo de sua construção, a pouco 

mais de 1 km da primeira, teria sido o 

mesmo, ou seja: o agradecimento à ajuda 

divina na luta contra os holandeses (Barbosa, 

1953: 164). Contudo, seu precário estado de 

conservação impede qualquer tentativa de 

avaliar seus elementos barrocos, já que seu 

interior teria sofrido intervenções arquitetônicas, 

provavelmente no século XIX: seu altar, assim 

como a fachada, remetem-nos muito mais ao 

neoclassicismo do Império que à profusão de 

formas do Barroco. 

Apesar disso, podemos analisar ao menos um aspecto de sua simbologia: 

o prédio foi erguido às margens do Rio Paraíba, para demarcar o local exato em 

que se deu uma das mais sangrentas batalhas entre portugueses e holandeses. 

Apenas esse detalhe também assinala, naquele templo, a existência de uma 

 
Fig. 71 - Fachada da Igreja de 

Nossa Senhora da Batalha 
(Cruz do Espírito Santo - PB). 

 

 
Fig. 72 - Altar-mor, Igreja 

de N. Sra. da Batalha. 
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interpenetração dos campos do sagrado e da “máquina de conquista” 

portuguesa, mesmo que essa situação tenha surgido de forma inadvertida 

para os homens que erigiram aquela igreja. 
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No Brasil, o Barroco teve a espiritualidade e o belo como tributários da 

fervorosidade da Fé católica em Portugal. O estilo se difundiu, mormente, em 

países cujas condições históricas, culturais e religiosas mais se aproximavam 

daquelas existentes na Itália, o que justifica seu desenvolvimento na Península 

Ibérica e, posteriormente, nas colônias latino-americanas (Conti, 1984: 3). 

Além disso, na Terræ Brasilis o Barroco também foi, em parte, o 

testemunho da riqueza proveniente do “açúcar, fumo e madeiras nos séculos XVI, 

XVII e XVIII e (...) da mineração do ouro durante todo o século XVIII e princípio do 

XIX” (Etzel, 1974: 23). O que percebemos, no entanto, é que houve uma 

pequena diferenciação entre o Barroco das áreas mineradoras do Centro-Sul e 

aquele que surgiu no Nordeste. A nosso ver, o primeiro era, essencialmente, 

dedicado à glorificação da fé, enquanto o segundo se ligou à consolidação da 

ocupação territorial. 

Na visão de Affonso Ávila, o Barroco esteve intrinsecamente ligado “às 

inquietações espirituais e políticas do tempo”, o que lhe conferiu certo 

“condicionamento ideológico” e um enfoque missionarista (1994 a: 60). Mais ainda: 

“O barroco já não representará então apenas um estilo artístico, mas uma 

sistematização de gosto que se reflete em todo um estilo de vida, um estilo 

portanto global de cultura e de época (...).” 51 (Ávila, 1994 a: 60) 

                                                 
51 Grifos do autor. 
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Essa característica do Barroco - ser um reflexo das inquietações de seu 

tempo - não foi percebida apenas por Affonso Ávila. Eduardo Etzel, por sua 

vez, também destaca esses atributos do estilo no Brasil e, mais ainda, diferencia 

as formas de expressão que se cristalizaram nas diferentes regiões do país: 

“O barroco, na sua expressão religiosa, tem o característico geral de uma 

aspiração ao infinito. É suntuoso, porque assim exalta a glória de Deus; é 

redundante, porque reforça a expressão dessa glória; é cheio de formas 

esvoaçantes, que exprimem a espiritualização da fé. Dentro dessa aspiração, 

manifestou-se com riqueza espantosa onde houve recursos, sobretudo o ouro que 

amparava suas pretensões; e foi modesto, pobrezinho, humilde onde, mesmo à 

míngua de recursos, deixou sua marca nesta ou naquela composição que 

exprimiu tudo o que a veneração modesta do fiel pôde oferecer a seu Deus. São 

todas expressões do barroco, com cambiantes ligadas à situação social das 

comunidades. Se o suntuoso representa o barroco na sua plenitude áurea, o 

modesto exprime o mesmo barroco que, por sua vez, é a sua linguagem de fé 52.  

O Brasil, sendo colônia riquíssima pela cultura e comércio do açúcar e pela 

mineração, teria que produzir um barroco rico na sua representação máxima, a 

talha polimorfa recamada do mais fino ouro brasileiro. (...) 

(...) 

Em contraposição, temos que reconhecer que nem sempre o barroco no Brasil 

foi assim representado, pois houve regiões onde as condições sócio-econômicas 

determinaram outro tipo de construções. Nelas, teve expressão modesta, sem 

ouro; a talha, ambiciosa em sua pobreza, manifesta-se em alguma coluna 

salomônica, em raras volutas simétricas, em linhas curvas, numa que [sic] outra 

folha de acanto, em raros e grosseiros anjos. O intuito na fé foi o mesmo, os 

recursos é que foram mínimos (...).” (Etzel, 1974: 28-29) 

Especificamente, Etzel se refere às manifestações barrocas existentes no 

litoral da região Sul e em parte do Sudeste e do Centro-Oeste, contrapondo-o 

                                                 
52 Grifos nossos. 
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àquele das regiões mineradoras e das áreas litorâneas do Rio de Janeiro e do 

Nordeste. 

Em parte concordamos com as idéias de Etzel. É bem claro o conjunto de 

contrastes existentes entre o Barroco de Minas Gerais, rico e cheio de 

rebuscamentos, e o do interior de São Paulo e Mato Grosso, simples e acanhado, 

pois surgiu em áreas periféricas dos centros mineradores. Contudo, cremos que, 

ao generalizar o aspecto de riqueza para o litoral nordestino, Etzel comete um 

erro de avaliação grave: toma como exemplo nada menos que os dois maiores 

centros da região, Salvador e Recife, cidades importantes na administração 

colonial, esquecendo-se das particularidades existentes nas outras capitanias 

nordestinas nos séculos XVI, XVII e XVIII. 

Pietro Maria Bardi enxerga também uma diferenciação evidente entre o 

Barroco de Minas Gerais e o do Nordeste, se bem que tenha um entendimento 

depreciativo deste segundo:  

“No Nordeste se admira um barroco mais truculento e aformoseado com talhas 

pesadonas, entremeadas de carrancas gritantes, o jacarandá assombrando 

tenebrosamente o ambiente, ou o ouro cegando a vista.  Minas se enfeita mais 

alegremente, preferindo cores pastel, procurando leveza e doçura. A arquitetura 

das duas regiões diferem substancialmente.” (Bardi, 1979: 93) 

Não cremos que os adjetivos “truculento”  e “aformoseado” se apliquem, 

satisfatoriamente, às manifestações do Barroco no Nordeste brasileiro. Na 

verdade, entendemos que a riqueza da expressão barroca existente não só nas 

capitanias periféricas do litoral nordestino, mas também nos dois maiores 

centros urbanos da região no período colonial - Recife e Salvador - é de 

natureza bem diversa da que se cristalizou nos centros mineradores e mesmo 
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nas áreas pobres do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Não podemos negar que a 

prosperidade econômica propiciada pelo cultivo da cana e fabricação do açúcar 

traduziu-se em vários monumentos barrocos da região, mas acreditamos que os 

motivos que condicionaram, mesmo que inconscientemente, a ostentação e a 

alegoria barrocas no litoral nordestino - especialmente no caso da Paraíba - 

foram outros, muito mais ligados à necessidade de a Igreja se mostrar presente 

num processo de acelerada conquista e ocupação das terras brasileiras. 

Nesse sentido, a delimitação do espaço sagrado e a utilização da imagem 

como elemento de catequese se tornaram as principais atribuições do Barroco 

nessas áreas. O fato de que existam, marcadamente, diferenças de estilo entre as 

construções das várias ordens religiosas que vieram para o Nordeste e, mais 

ainda, que as igrejas aqui construídas tenham sido, quase sempre, financiadas 

por essas ordens, é um outro elemento diferenciador em relação ao Barroco das 

regiões mineradoras, posto que, em última instância, quem financiava essas 

empreitadas no litoral nordestino, de fato, era o Estado português, já que a 

permanência e sustento de jesuítas, franciscanos, carmelitas e beneditinos só se 

tornara possível graças às doações de terras e outros bens que suas ordens 

receberam da Coroa lusitana. Já em Minas Gerais, parte de Goiás e Rio de 

Janeiro, a riqueza das construções barrocas era muito mais fruto de doações 

pessoais à Igreja, muitas vezes feitas por colonos (enriquecidos pela corrida do 

ouro, pelo comércio ou pelo cultivo da cana) ou, em grande parte das vezes, por 

membros de irmandades leigas. 

Por outro lado, podemos  considerar  o  Centro-Sul  da mineração  como o 

campo em que as possibilidades de  rebuscamento do estilo Barroco no Brasil se 
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expandiram até sua exaustão, enquanto que no litoral nordestino teria se 

mantido um “exagero” contido, simplista, com o uso de soluções menos 

onerosas mas, nem por isso, de menor impacto visual. 

Assim, seria possível entender que ao refinamento da sociedade 

mineradora, em que circulava uma inimaginável riqueza, correspondia uma 

certa necessidade de ostentação, que se traduziu no espalhafato das dobras, 

redobras e brilhos do Barroco mineiro. Por outro lado, a rudeza agrícola do 

mundo do açúcar nordestino teria propiciado, especialmente no caso das 

cidades periféricas, um estilo mais “aberto”, no qual as características formais 

principais do estilo Barroco foram preservadas mas, de forma geral, 

absorvendo-se os elementos da flora e fauna locais numa simbiose estilística 

com forte intuito catequizador. Estaria aí, em nosso entendimento,  a principal 

diferença entre o Barroco das regiões mineradoras e o que surgiu no Nordeste 

brasileiro. 

Na visão de Janice Theodoro, “A estética barroca reproduziu-se por toda a 

América, fragmentando e cristalizando a imagem de uma aparente miscigenação” 

(1992: 150). Nesse sentido, a utilização de elementos visuais característicos dos 

trópicos nas ornamentações barrocas não é um sinal de assimilação do universo 

local, mas uma forma de destruí-lo, ao submetê-lo à hierarquia da divindade 

cristã. Os próprios franciscanos, em seu Códice, afirmavam ser, para a 

catequese, de suma importância a aparência exterior dos templos da Ordem: 

“(...) es muy necesario el ornato y aparato de las iglesias para levantarles el 

espíritu y moverlos a las cosas de Dios, porque su natural es tibio y olvidadizo 
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de las cosas interiores, ha menester ser ayudado com la aparencia exterior.” 53 (citado 

por Theodoro, 1992: 125) 

Maurice Pianzola é outro autor que, ao estudar os primórdios do Barroco 

no Brasil, destaca a necessidade que havia de, ao mesmo tempo em que se 

instalava a máquina de conquista portuguesa no Brasil, se erguerem as igrejas 

para a catequese do gentio: 

“Tomé de Souza (...) sabia o que queria. Nem ele nem os seus companheiros 

iam para enriquecer, mas para salvar almas (...) e inculcar-lhes a civilização 

ocidental usando a mais enérgica determinação aplicada com a mais hábil 

flexibilidade. O que exigia a colaboração na organização de um Estado, fazendo 

surgir novas estruturas sociais e levando a trabalhar os indígenas depois de 

tornados sedentários e, antes de mais, erguer igrejas.(...) 

(...) a igreja não se destinava apenas aos colonos portugueses que faziam 

queimadas na floresta para plantar  mandioca, milho, tabaco e cada vez mais 

cana-de-açúcar, mas atenderia também os índios, dizimados e escravizados, que 

se iam chegando, primeiro como curiosos, depois já convertidos.” (Pianzola, 

1975: 18-19). 

Desse modo, entendemos que as igrejas barrocas do Centro-Sul do país, 

mesmo aquelas de menor fausto, são monumentos não para a catequese, mas 

sim para a glorificação da Fé, para a celebração dos ritos católicos por uma 

população já católica, fosse ela abastada ou miserável. No Nordeste, ao 

contrário, ao apelo visual do Barroco deveria se agregar o elemento 

catequizador, com o objetivo primordial de evangelizar os silvícolas infiéis pelo 

olhar, pelos símbolos visuais do cristianismo e, em última instância, pela 

                                                 
53 “É muito necessário o ornato e aparato das igrejas para lhes levantar o espírito e movê-los 

às coisas de Deus, pois sua natureza é tímida e esquecediça das coisas interiores, há mister 
de ser ajudada com a aparência exterior”. 
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agregação de elementos locais como estratégia de aproximação e assimilação 

simbólica. 

Construíram-se, portanto, dois universos imagéticos no Barroco dessas 

regiões, que apesar de possuírem uma matriz comum, trazem em suas 

ornamentações diferenças significativas: enquanto no primeiro havia a 

recorrência de elementos decorativos externos à realidade brasileira, como 

folhas de acanto e atlantes, no Barroco nordestino há uma profusão de 

elementos da flora e fauna locais, numa possível tentativa de aproximação entre 

o espaço sagrado e os indígenas a serem convertidos para a Fé católica. 

Como Peter Burke afirma, “Os rituais públicos exprimem valores oficiais” 

(1990: 72), e cremos ser esse raciocínio extensível à interpretação do Barroco na 

Paraíba. A apoteose barroca, seja através de seus entalhes em cantaria ou 

madeira, seja através de seus retábulos e forros decorados, tem o caráter de 

transcender o que é palpável, relegando a segundo plano as contingências do 

dia-a-dia, sem contudo, desvencilhar-se das prerrogativas dos sistemas de 

poder estabelecidos entre Igreja e Estado: “Quanto mais a Igreja pactuou com o 

século, maior foi seu compromisso com a imagem” (Debray, 1994: 88). 

As representações de Santo Antônio, São Francisco e Santa Teresa que 

aparecem no Barroco existente na Paraíba são, como suas congêneres européias, 

modelos de virtude: são “carne deificada ou matéria sublimada” (Debray, 1994: 83). 

Mas não seriam elas também insígnias públicas de poder, sinais de uma 

investidura e de uma hierarquia social que deveriam ser disseminados sub-

repticiamente, dissimuladamente? 

Assim, ao tomar parte no ritual barroco, os paraibanos dos séculos XVII e 
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XVIII estavam também, inadvertidamente, se inserindo num conjunto de sinais 

e representações que somente reforçavam a dominação simbólica exercida pela 

Coroa portuguesa. Segundo Pierre Bourdieu: 

“A eficácia do discurso performativo que pretende fazer acontecer o que 

enuncia no próprio ato de enunciá-lo é proporcional à autoridade daquele que o 

enuncia (...).” (1996 a: 111) 

Por fim, cremos que ao incrustar em suas paredes as insígnias do poder 

temporal lusitano, a Igreja católica, na Paraíba, instituía um tipo de “discurso 

performativo”, no sentido de que ao enunciar a presença da Coroa portuguesa 

nas terras paraibanas estava, também, reforçando essa presença e seu poder 

simbólico. 
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ANEXO 
Glossário 

 

Abóbada (ou cúpula) - Obra de alvenaria 
arqueada, em que os elementos que a constituem 
apoiam-se uns nos outros, assumindo a forma de 
cobertura semi-esférica, sustentada por colunas ou 
pilares. 
Adro -  Terreno em frente e/ou em volta de uma 
igreja, plano ou escalonado, aberto ou murado. 
Afresco - Técnica de pintar com os pigmentos das 
tintas dissolvidos em água e aplicados sobre o 
revestimento ainda úmido da parede, ao qual se 
incorporam, depois de secos, adquirindo firmeza. 
Arco - Qualquer estrutura arquitetônica curva, 
cujas extremidades se apoiam em dois pontos 
sólidos. Freqüentemente construídos com tijolos e 
argamassa, também se usam pedras talhadas, 
denominadas “aduelas”. Pode ter várias formas, 
como a semicircular (“pleno” ou “de volta 
perfeita”), ogival, angular, lanceolada ou em 
ferradura (“mourisco”). 
Balaustrada - Típico parapeito barroco, formado 
por pequenas colunas ou pilares, geralmente de 
fuste estrangulado, num ou mais pontos, 
denominados “balaústres”, que sustentam um 
peitoril ou corrimão. 
Base - A parte inferior, o apoio, de uma coluna ou 
pilar. Também se usa para designar qualquer 
apoio de qualquer elemento arquitetônico ou 
decorativo. 
Beiral - Prolongamento do telhado além da 
prumada das paredes. 
Cantaria - Pedra para uso na construção, 
esquadrejada e aparelhada para formar o ângulo 
de uma edificação ou, por extensão, os entalhes em 
pedra para decoração de fachadas e interiores. 
Capitel - Coroamento do fuste de uma coluna ou, 
ainda, arremate superior, em geral esculturado, de 
pilastra ou balaústre. 
Claustro -  Pátio interior, descoberto e cercado por 
galerias delimitadas por arcos, existente em 
conventos e destinado aos momentos de 
meditação individual dos religiosos. 
Cúpula - ver “Abóbada”. 
Escorço - Representação de uma figura colocada, 
em relação ao observador, num plano oblíquo, de 
maneira a que algumas partes fiquem próximas ao 
observador e outras afastadas. 
 
 
 
 

Frontão - Nas construções clássicas, ornato 
arquitetônico na face principal de um edifício, 
constituído de área triangular definida pelos 
beirais de cobertura e a cornija. Posteriormente, 
deixou de indicar a linha de cobertura, passando a 
ser empregado apenas como ornamento. Em escala 
menor, geralmente coroa coberturas de portas e 
janelas. 
Galilé - Galeria existente na entrada de uma igreja, 
entre o pórtico e a porta de entrada do templo, 
sendo da mesma extensão de sua fachada. 
Grotesca - Típica decoração pictórica do 
Maneirismo e do Barroco, composta por elementos 
vegetais e fantásticos, movimentados e 
entrelaçados de diversas maneiras. 
Pilastra - Saliência retangular presa a uma 
edificação ou parede, com a mesma disposição da 
coluna. 
Retábulo - Painel de madeira ou pedra com 
lavores, colocado na parte posterior dos altares, 
geralmente decorado com temas da história 
sagrada ou retratos de santos. 
Salomônica - Tipo de coluna, retorcida em espiral, 
comum nas edificações do período Barroco. 
Sarapanel - Arco abatido, de pequena curvatura. 
Por extensão, a decoração deste arco. 
Tímpano - Espaço liso ou decorado, limitado por 
um arco, geralmente encimando um portal ou 
janela. Sinônimo de frontão. 
Transepto - Galeria transversal que, numa igreja, 
separa a nave do corpo do altar, formando os 
braços de uma cruz e dando esse traçado à planta 
arquitetônica do templo. 
 “Trompe L’Oeil” - Literalmente, “engana a vista”. 
Em arquitetura, técnica que tem como propósito 
alterar a percepção de espaço do observador. 
Vestíbulo - Nas igrejas barrocas, área 
imediatamente posterior à porta de entrada do 
templo, geralmente localizada sob o mezanino que 
abriga o coro. 
Voluta - Ornamento espiralado dos capitéis 
jônico, coríntio e compósito. Elemento decorativo 
de curva mais ou menos acentuada ou em espiral, 
muito usado no Barroco como elemento de 
ligação entre planos ou linhas diferentes ou, 
ainda, como simples decoração. 


