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Comunicação

Título: As Fontes de Mestre Ataíde: uma pesquisa sobre os possíveis modelos do
artista para os painéis da sacristia da Capela da Ordem Terceira Franciscana de
Mariana, MG.

RESUMO: O projeto propõe como abordagem principal uma análise das possíveis
fontes de que se valeu Manoel da Costa Ataíde para a concepção dos painéis da
sacristia da Capela da Ordem Terceira Franciscana de Mariana, MG. A partir desse
estudo preliminar, pretendemos desenvolver algumas investigações acerca dos
modelos para outras obras do artista.
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1. PROBLEMÁTICA
O presente trabalho tem como objetivo primeiro a análise de dois painéis pintados
por Manoel da Costa Ataíde (1762-1830) no forro da sacristia da Capela da Ordem
Terceira de São Francisco de Assis, de Mariana, Minas Gerais, intitulados, conforme a
tradição, Êxtase de São Francisco e Agonia e Morte de São Francisco, que foram
realizados em princípios do século XIX.
Partindo da premissa, já demonstrada por diversos estudiosos, que a circulação
de gravuras — ao lado das estampas contidas em livros sacros e profanos —
influenciaram fortemente a produção pictórica européia, do Renascimento ao Rococó, e,
por extensão, a própria pintura colonial, dentre elas a “escola mineira”, cujo principal
expoente é Ataíde, procuraremos, neste trabalho, identificar as possíveis fontes de
inspiração, ou modelos, empregados pelo artista de Mariana, na execução dos referidos
painéis, através da pesquisa das fontes iconográficas disponíveis em arquivos e
bibliotecas de Mariana e Ouro Preto, MG, e na Biblioteca Nacional, RJ.
Ao mesmo tempo, é nossa intenção demonstrar as possíveis escolhas de Ataíde
quanto à inclusão ou exclusão de certos elementos das estampas originais nas obras
analisadas, tanto em razão da natureza a que se destinavam — apologética hagiológica
franciscana para um templo de irmãos terceiros franciscanos — quanto, também, por
serem conhecidas as práticas de reinterpretação de tais imagens pelos artistas coloniais
como um todo, e do mestre marianense em particular.
Os painéis de Ataíde da capela dos irmãos terceiros franciscanos de Mariana —
intitulados como Êxtase de S. Francisco (têmpera sobre madeira, 5,48m x 2,80m, Fig.1)
e Agonia e Morte de S. Francisco (têmpera sobre madeira, 5,48m x 2,80m, Fig.2) —
conquanto sejam obras bastante conhecidas, foram, até agora, alvos de bem poucos
estudos da historiografia da arte nacional, o que se deve, consideramos, a alguns bem
demarcados motivos.
O primeiro dos aspectos que, acreditamos, tenha contribuído para o pouco
interesse pelos painéis da sacristia da Capela de S. Francisco, de Mariana, MG, seria
resultado da grande lacuna, e ao mesmo tempo, obstáculo, que envolve a própria questão
da atribuição das obras. Conquanto elas se revelem, até mesmo para um observador
leigo, inequívocos exemplares da obra pictórica de Ataíde (pelo tema, linhas, formas,
paleta e tratamento geral), conquanto os vínculos existentes entre o pintor e a capela e a
Ordem Terceira sejam sobejamente conhecidos (não só era membro daquela irmandade
como em sua capela realizou várias obras, sendo, inclusive, nela sepultado), a triste
verdade é que não há um único documento que ateste, clara, especificamente, a sua
contratação para a execução daquelas pinturas e o pagamento efetuado pelas mesmas,
registros que vem sendo preferencialmente utilizados no reconhecimento da produção
dos artistas mineiros barrocos em geral. Tal fator, julgamos, em vista de nossas
pesquisas, seria a principal causa para o pouco destaque que vem sido dado àquelas
obras nas últimas décadas.
Entretanto, acreditamos haver suficientes indícios de que tais pinturas sejam de
sua autoria em virtude dos seguintes motivos, que exporemos.
O painel que retrata o Êxtase de S. Francisco, da sacristia de Mariana, apresenta
uma evidente semelhança com um painel localizado nos ângulos da nave da capela de
São Francisco de Assis de Ouro Preto, que trata do mesmo tema e o qual é,
comprovadamente, uma obra de Ataíde1.
O referido painel, bem como aquele que o acompanha no mesmo forro, possuem,
ambos, elementos estilísticos e técnicos próprios à palheta do artista marianense, como
1
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pode ser verificado comparando os mesmos a muitas outras de suas várias obras, cuja
autoria já foi estabelecida.
Outro aspecto que julgamos poder corroborar o fato de serem os painéis frutos da
produção de Ataíde, ainda que, como já mencionado, inexistam registros de pagamentos
feitos por aquelas obras, baseia-se no testemunho de que, pelo menos num caso anterior,
o pintor marianense nada cobrou por seu trabalho, salvo “pelo Verniz com que a Ordem
assestio” [sic]2. Trata-se, justamente, da execução dos famosos “azulejos” da capela-mor
da capela de S. Francisco de Assis de Ouro Preto, inspirados na Bíblia de Demarne e
tema do célebre artigo de LÉVY (1978), concluídos em 1801.
E é de se indagar o motivo de tal comportamento de Ataíde, visto que vivia de seu
ofício de pintor. Assim, levantamos a hipótese, ao nosso ver válida, de que, pelo fato de o
artista ser um irmão devoto da Ordem Terceira franciscana de Ouro Preto, a execução
gratuita da obra seria uma pia doação sua à irmandade, não em dinheiro, e sim através
seu trabalho, ou pela não remuneração do mesmo. E admitida esta hipótese,
consideramos bastante plausível a possibilidade de que Ataíde também tenha “doado” os
painéis da sacristia da capela de S. Francisco de Mariana, ou aberto mão de qualquer
pagamento, já que era também, se não principalmente, membro daquela irmandade, com
sede em sua cidade natal, e cuja capela certamente escolheu para o seu sepultamento.
E, por fim, sua autoria quanto àquelas pinturas vem sido já reconhecida há
algumas décadas por especialistas como MENEZES (1965), FROTA (1982) e CAMPOS
(2005).
Não obstante serem, portanto, obras de vulto, e reconhecidas como da lavra de
Ataíde por diversos especialistas, um dos vetores que legitimam as obras de arte (COLI,
1995), até onde nos foi possível saber não há qualquer estudo específico voltado àqueles
painéis, nem, tampouco, às imagens que, potencialmente, serviram-lhe de modelo, o que,
todavia, não ocorre com outras produções suas.
Em dois artigos que se tornaram marcos dos estudos sobre o artista, tanto por
sua profundidade, quanto por seu ineditismo, e que tratavam das fontes de inspiração, ou
“fontes”, de Ataíde, JARDIM (1978) e LÉVY (1978) demonstraram a importância das
gravuras avulsas, ou contidas em bíblias, missais e demais livros de natureza religiosa, na
formulação de algumas obras do pintor marianense.
Os estudos mais pormenorizados desenvolvidos pelos autores incidiram sobre os
painéis imitando azulejos que se encontram na nave da Igreja Matriz de Santo Antônio, de
Santa Bárbara, MG, realizados entre os anos de 1806-7, conforme MENEZES (1965,
p.75-76), e sobre aqueles da capela-mor da Capela de São Francisco de Assis, de Ouro
Preto, MG, concluídos em 1812, novamente segundo MENEZES (1965, p. 64). Ambas as
obras, que são praticamente idênticas, seriam, segundo os já mencionados autores,
inspiradas na “Histoire Sacrée de Ia Providence et de la Conduite de Dieu sur les
Hommes Depuis le commencement du Monde jusqu’aux Temps prédits dans l’
Apocalypse, Tireé de l’ Ancien et du Nouveau Testament Representée, En cinq cent
Tableaux Gravez d’ aprés Raphael et autres grand maitres et Expliquée par des paroles
même de I’Ecriture en Latin et en François, 3 volumes in qto Dédieé a La Reyne Par
Demarne Architecte et Graveur Ordre de Sá Magesté”, ou como é mais conhecida, a
Bíblia de Demarne, de que há um exemplar na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, o
que atesta sua presença no Brasil.
Tal prática, aliás, como é bem sabido, era extremamente comum desde o
Renascimento. A ampla circulação de gravuras e de livros ilustrados, não só se
configurava como o principal meio de conhecimento das produções artísticas
“estrangeiras” pelos amadores, diletantes, “amantes das artes” e artistas “autóctones”,
2
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independentemente de suas nacionalidades ou do estado de desenvolvimento das artes
de seus países, como também eram tais composições o modelo e a inspiração de muitas
novas obras, como o demonstram vários estudiosos como BRIGGS & BURKE (2004),
HAUTECOEUR (1964), McLUHAN (1972), PANOFSKY (1979, 1986), SALDANHA (1995a,
1995b), TAINE (1992), WIND (1997), dentre muitos outros.
Todavia, não se pode dizer que se tratavam de cópias meramente servis: usando
os modelos, Ataíde, assim como muitos artistas que o precederam e que lançaram mão
de tais fontes imagéticas, imprimiu-lhes sua visão pessoal, através da adaptação dos
temas a seu meio, pois como já foi dito alhures, “brasileiras são suas figuras, mas
sobretudo modelos adaptados à sua paleta variada” 3.
Quanto ao modelo, ou modelos, utilizados por Ataíde como inspiração para os
painéis de Mariana, estes ainda não foram encontrados — e é a intenção do presente
trabalho o fazê-lo. Entretanto, conhecendo-se seus métodos de supressão ou inclusão de
temas e elementos em suas pinturas frente ao padrão ou fonte que tinha em mãos
(JARDIM, 1978 e LÉVY,1978), e ainda que pareça óbvio e redundante, é correto dizer
que tudo o que se encontra retratado nos painéis ali está por obra de sua vontade, por
sua deliberada escolha.
Dessa maneira, julgamos por bem concluir que, se de fato Ataíde não é “o criador”
— como se compreende, em geral, na atualidade, os conceitos de “criação” e “autoria”,
como pressupõem certas interpretações idealizadas, que enfatizam “a lenda do artista”
(KRIS & KURZ, 1995) —, ou seja, ainda que não seja o factor “autêntico, original”, da
representação iconográfica de S. Francisco de Assis nos painéis estudados, — mesmo
porque, sabemos, seu regime de trabalho, como o de outros mestres que o precederam,
exigia a participação de aprendizes que, não raro, incumbiam-se de grande parte das
pinturas —, acreditamos que é inegável sua coordenação do “projeto” como um todo, o
qual operou com três possíveis formas de representação, e cujo resultado final deu-se
graças à sua deliberada escolha. A tal conclusão somos levados pois julgamos que
Ataíde, em primeiro lugar, valeu-se, provavelmente, de uma fonte imagética, como a
tradição prescrevia, pois ele, em grande parte, cumpria tais preceitos — uma prática que
não implicava em negação de qualquer talento ou “engenho artístico”, mas que permitia
um amplo campo de interpretações próprias.
Em segundo lugar, propomos que, Ataíde, quer se apropriando de muitos
elementos de uma possível fonte, quer já suprimindo uns, quer, ainda, realçando outros
— possibilidade que é um dos objetivos de nosso trabalho — sempre deixou evidente a
representação de vários de atributos que permitem a pronta identificação da imagem
segundo os códigos artísticos, previstos em muitos tratados de pintura (MACHADO4,2002;
SERRALLER, 1991; PACHECO, 1990; dentre outros), os quais seguiam de maneira
maior ou menor as próprias referências canônicas, ou tradicionais, empregados para se
retratar S. Francisco naqueles momentos capitais, e que decerto vinham ao encontro de
seus mecenas, na medida em que as pinturas assumiam, na plenitude, o discurso
esperado para tal obra, para tais patronos5 e para tal momento.
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E, por fim, sustentamos que, nas referidas obras, exerceu também seu talento,
seu engenho, realçando certos conceitos, reinterpretando outros, mas confirmando um
todo que já fora por ele planejado.
Assim, julgamos pertinente nossa pesquisa, cujo objetivo é procurar estabelecer
as fontes imagéticas utilizadas por Ataíde na pintura dos painéis, na medida em que o
resultado da mesma possibilitaria um maior entendimento dos recursos utilizados, e das
escolhas feitas, em decorrência deles, pelos pintores coloniais — e, em especial, por
Ataíde — bem como quanto à natureza dos modelos adotados, e sua proveniência. E, ao
mesmo tempo, procuraremos demonstrar que as referidas obras, que retratam dois
momentos da vida do fundador da Ordem dos Frades Menores (OFM), possuem, mais do
que um caráter meramente decorativo — conquanto sacro e perfeitamente ajustado ao
lugar onde se encontram — uma evidente intenção prédica: seu “discurso” não se trata de
mera hagiologia, mas de verdadeira exposição doutrinal franciscana aplicada à
caracterização do Patriarca Seráfico, naqueles painéis, para exemplo, lembrança e
admoestação dos irmãos terceiros marianenses, em suas vidas e práticas religiosas.
Os objetivos da pesquisa são, portanto, a identificação das fontes imagéticas
utilizadas por Ataíde nos acervos disponíveis e já mencionados, que serão rigorosamente
submetidas à análise iconográfica e iconológica, e que poderão revelar, acreditamos, o
emprego de modelos na pintura dos painéis, as escolhas feitas por Ataíde, e a
comprovação quanto à circulação de estampas como fontes imagéticas na produção da
pintura sacra mineira do período. Ao mesmo tempo, tal pesquisa permitira um
levantamento sistematizado do acervo de imagens disponíveis nos fundos a serem
pesquisados, até então não realizado.

2. QUADRO TEÓRICO.
Os painéis ora em estudo não foram, até agora, objetos de uma análise mais
rigorosa, ou especifica, da produção historiográfica nacional. Não obstante, se pesquisas
foram realizadas quanto ao assunto, as mesmas são de limitado acesso e de restrita
publicidade. E tal se deve, acreditamos, em razão de vários motivos.
Em primeiro lugar, sabemos que os estudos sistemáticos, e de ampla divulgação,
quanto aos artistas mineiros do período, começam a surgir somente nas décadas de 1930
e 1940.
Ainda que seja tentador mencionar o Segundo Vereador do Senado da Câmara da
Comarca de Mariana, José Joaquim da Silva — autor da “Memória que se lê no
respectivo livro de registro de fatos notáveis estabelecido pela ordem régia de 20 de julho
de 1782”, e contemporâneo daquela “idade do ouro” das construções sacras daquela
região — como o primeiro historiador da arte mineira, tal seria um exagero. Seu trabalho,
ainda que revelador, não passou de um relatório, de um memorial exigido pela Coroa para
o conhecimento do que ocorria nas diversas partes do império português. Nele não se
encontram análises críticas, tal qual as compreendemos hoje. Ao mesmo tempo, dedicase ele, principalmente, à construção das igrejas e capelas, aos seus aspectos
arquitetônicos e à sua talha decorativa, onde se encontra a primeira referência, para além
dos livros de registro das igrejas e capelas, de Manuel Francisco Lisboa e de seu filho,
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho6. Acredita-se que a “Memória” conteria uma parte
relativa à pintura, mas a mesma permanece ainda desaparecida, se é que de fato existiu.
6

BRETAS, Rodrigo José Ferreira. Traços Biográficos do Finado Antônio Francisco Lisboa. Rio de
Janeiro: Publicações do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nº 15, 1951.

6
E, mesmo assim, duvidamos que a mesma, caso exista, trate de alguma obra de Ataíde,
então com meros vinte anos de idade e, possivelmente, ainda um simples aprendiz.
Da mesma maneira, é sedutora a idéia de incluir as análises realizadas por Diogo
de Vasconcelos para a obra, coletiva, Bicentenário de Ouro Preto 7, como a primeira
análise em profundidade das artes mineiras do século XVIII. Porém, as mesmas carecem
do necessário rigor metodológico que as caracterizariam como uma verdadeira pesquisa
de história da arte, conforme as práticas assumidas pela disciplina nas últimas décadas.
Todavia, os principais trabalhos relativos à pintura de Manuel da Costa Ataíde,
para além da mera menção que Mário de Andrade a ele faz, em seu estudo sobre o
Aleijadinho8, seriam os de autoria de Rodrigo Mello Franco de Andrade9, Luís Jardim10 e
Hannah Levy11, publicados entre os anos 1930-40.
Os anos 1950 pouco avançaram neste sentido, cabendo à primazia das pesquisas
sobre Ataíde ao Cônego Raimundo Trindade e a Carlos Del Negro 12. E nos anos 1960,
destaca-se apenas a monografia de Ivo Porto de Meneses13.
A década de 1970 silencia quanto a Ataíde. E nos anos 1980, só um grande
trabalho de vulto é publicado, por Lélia Coelho Frota 14. Praticamente esquecido nos anos
1990, seria necessário o novo século para um outro trabalho de peso, organizado por
Adalgisa Arantes Campos15 e que, ao lado de novas pesquisas, trouxe também os
estudos de Ivo Porto de Meneses, raros e fora do prelo. E, recentemente, Alex Bohrer16,
vem realizando interessantes pesquisas sobre a obra de Ataíde e seus modelos,
sobretudo encontrado em missais, todavia nenhuma delas, pelo que sabemos,
relacionam-se aos painéis que são tema do presente trabalho.
3. METODOLOGIA E FONTES.
Como fontes primárias de pesquisa, portanto, utilizaremos, em primeiro lugar, os já
mencionados painéis, a partir dos quais desenvolveremos uma sucinta observação e
análise, à luz dos textos clássicos franciscanos, enquanto — fontes secundárias. E, em
segundo lugar, as estampas e gravuras, quer avulsas, quer contidas em livros religiosos
ou outros, que serão objetos de nossas pesquisas, e que se encontram em fundos
públicos e particulares nas cidades de Ouro Preto e Mariana e Santa Bárbara, MG, e Rio
de Janeiro, RJ.
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Ao mesmo tempo, no presente trabalho, assumiremos como diretrizes norteadoras
de pesquisa o método de análise de obras de arte proposto por Panofsky, composto,
como é bem conhecido, pela descrição pré-iconográfica, análise iconográfica e
interpretação iconológica17. Da mesma maneira, operaremos com as referências e
análises apresentadas nos trabalhos de JARDIM (1978), LEVY (1978), MENESES (1965),
DEL NEGRO (1959) e CAMPOS (2005), tanto no que se refere à questão do uso das
fontes e modelos de Ataíde, como para as adaptações feitas pelo mesmo. E, também,
consultaremos a vasta bibliografia existente que trata da circulação de gravuras e livros,
dos artistas ali divulgados, e de seus impactos na arte, na apropriação de temas e
soluções.
Finalmente, utilizaremos outros textos relativos à vida do santo retratado,
produzidas por membros de sua ordem — ao lado de uma bibliografia mais específica,
técnica, voltada à iconologia — e que revelam boa parte da carga simbólica, e devocional,
presentes nos painéis.
No curso de várias pesquisas prévias, com vistas a sustentar nossa interpretação
quanto aos painéis de Ataíde a serem demonstradas no presente trabalho, deparamo-nos
com duas gravuras que apresentam grandes semelhanças com as pinturas marianenses.
Tratam-se das obras, Monge rezando diante do crucifixo no deserto (Fig. 3), de
Francesco Bartolozzi e S. Francisco consolado por anjos musicais, d’après Francesco
Vanni, (Fig. 4) ,de Agostino Carracci.
Francesco Bartolozzi (c.1725 - 1815) vem sendo invocado como autor de algumas
obras que poderiam ter influenciado Ataíde, tal como proposto por MARCONDES (1996).
E, de fato, existe certa correlação de formas entre a gravura de Bartolozzi e a pintura de
Ataíde. Todavia, acreditamos que não houve influência de Bartolozzi sobre Ataíde, visto
que o artista italiano, radicado havia muito em Londres, pouco produziu em termos de arte
sacra durante vários anos. Quando, já no ocaso, transferiu-se para Lisboa, e, de fato, ali
produziu certa obra de vulto quanto ao tema, mas é de se perguntar se Ataíde, um artista
já maduro durante a produção de Bartolozzi, sofreria a sua influência. Já quanto à
inspiração, ou modelo, que a gravura de Agostino Carracci (1557 - 1602) poderia influir
nas obras de Ataíde, enxergamos uma forte possibilidade, na medida em que os Carracci,
e, dente eles, Agostino, exerceram uma grande influência sobre outros artistas e suas
obras foram largamente reproduzidas por meio de gravuras insertas, ou não, em livros
(HAUTECOUEUR, 1964).
De modo que julgamos necessária uma pesquisa a ser realizada junto aos acervos
que podem conter tais gravuras e livros, localizados em Ouro Preto, Mariana, e no
Colégio do Caraça, em Santa Bárbara, MG, bem como na Biblioteca Nacional, RJ, para o
estabelecimento das fontes imagéticas, ou modelos, empregados por Ataíde, cujo
resultado muito seria esclarecedor quanto aos processos de apropriação de imagens e
quanto à circulação das mesmas entre os artistas coloniais. Tal pesquisa seria também
muito útil, acreditamos, na medida em que resultaria num levantamento sistematizado do
acervo de imagens disponíveis nos fundos a serem pesquisados, até então não realizado,
em virtude mesmo de muitos deles só recentemente terem sido franqueados aos
pesquisadores e ao público.
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