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Durante uma recente viagem que fiz ao Nordeste, foi-me dada a oportunidade 
de continuar as pesquisas que começara sobre o barroco brasileiro. Porém, não 
mais me contentei com estudar os conjuntos arquiteturais, nem com situar a arte 
barroca num certo complexo cultural; como tinha mais tempo, procurei interessar-
me pelos detalhes da decoração.

Igrejas da Bahia, de mármore, de pedra ou de terra, carregadas de ouro, cheias 
de riquezas amontoadas que cintilam aos olhos maravilhados no jogo bem-sucedido 
de sombras e luzes; igrejas do Recife e de Olinda, com as capelas-mores, em geral, 
inteiramente vestidas de branco, nas quais serpenteiam, em arabescos sensuais, 
finos filetes dourados, com os tetos pintados, formando uma espécie de transição 
entre o barroco e o rococó: eu andei pelos vossos recantos sombreados ou no vosso 
deslumbrante revestimento de luzes, luz que entra pelas janelas superiores em 
mantos de claridade, luz elétrica dissimulada atrás das colunas torcidas, das ima-
gens dos santos, como nas grutas da Europa atrás das estalagmites ou da brancura 
leitosa dos rochedos e que dá um aspecto feérico a certas capelas de São Salvador.

Sem dúvida o Brasil aparece de certo modo no seio da decoração interna de 
suas igrejas: às vezes, em formas estilizadas, descem cajus ao longo dos muros, par-
ticularmente na igreja de São Francisco de João Pessoa, atualmente reconstituída 
pelos cuidados inteligentes do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico do Brasil. 
Mas, em geral, os elementos decorativos são elementos importados, idênticos aos 
que podem ser encontrados nas igrejas europeias. Aliás, nem todos são reencon-
trados: por exemplo, dos dois símbolos eucarísticos, o trigo e a vinha, é a vinha 
que triunfa em detrimento do trigo, como se o padre desejasse assinalar aqui, até 
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sobre a pedra e a madeira, sua superioridade de sacerdote, única pessoa que tem o 
direito de beber o sangue de Cristo. Outros motivos se repetem com mais insistên-
cia mística, adormecendo os sentidos pela sua desejada monotonia, a fim de que 
o espírito fique mais livre para se lançar na aventura espiritual: flores geométricas 
douradas, pássaros fantásticos docemente coloridos.

Quanto mais estudava essa ornamentação, mais tinha a impressão de estar 
revendo coisas já conhecidas. No entanto, as igrejas francesas, do século xvi ao 
xviii, são infinitamente mais nuas, mais pobres que as catedrais do Brasil, sem 
dúvida muito mais devido à influência da Contra-Reforma mais puritana e, talvez, 
também, como resultado da influência do jansenismo, do que devido à moderação 
do espírito francês, pois, se o barroco é moderado na arquitetura religiosa, os reis 
abundantemente o utilizaram na arquitetura civil para se divinizar aos olhos de 
seus súditos. Se não fora nas igrejas, onde já teria eu admirado essas cariátides de 
faces rosadas, de busto opulento, essas mulheres-sereias que terminam em escamas 
azuladas, essas cabeças de anjo com seus olhos espantados, esses anjinhos cujos 
corpos se contorcem para seguir as volutas ou as sinuosidades das colunas?

Fora na minha infância, quando visitava as feiras e ia, extasiado, da barraca 
esportiva onde um atleta musculoso segurava um peso na ponta do braço para o 
pátio dos animais que cheirava a feras, ao agradável odor dos animais selvagens, 
e depois parava diante do carrossel que girava ao som de um realejo, com cavalos 
de pau, cisnes brancos, um elefante hierático e peixes barrigudos cujas costas se 
abriam para receber sobre cadeiras grenás as criancinhas, acompanhadas nas suas 
voltas por uma mamãe ou uma criada sorridente. 

Com suas colunas, mais finas, certamente, do que as das igrejas, mas igual-
mente torcidas, com suas cariátides de faces rosadas, de olhos azuis, de seios ofer-
tantes, com suas sereias azuladas que carregam nas mãos levantadas a caixa de 
música, com as cabeças de anjo esculpidas, às vezes em torno do poste central, 
mas mais comumente pintadas no teto, com os mesmos olhos espantados que 
admirei aqui, e que se abriam no mais ingênuo e delicioso dos céus populares, com 
essa pintura em branco sobre a qual delicadas fitas douradas traçavam os mesmos 
arabescos de sonho, idênticos aos que encontrei em Recife, os cavalinhos de pau 
consistiam no tempo de minha infância nas últimas relíquias da arte barroca ou 
do rococó e, em geral, de uma mistura dos dois.

A máquina destruiu parcialmente o carrossel antigo. O automóvel, o avião 
ou a bicicleta mais proletária substituem o cavalinho de pau. Mas ainda existem, 
para alegria das criancinhas que gostam dos animais, das flores e dos passarinhos, 
carrosséis um pouco empalidecidos pelo vento ou pelas borrascas de chuva, mas 
sempre gemendo as mesmas músicas de outrora; sempre revia nas feiras, antes de 
minha vinda para o Brasil, os carrosséis barrocos ou rococós, nos quais antigamente 
eu montava. 
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Não se pode pretender que essa sobrevivência popular da arte erudita dos séculos 
xvii e xviii seja devida à resistência da matéria empregada, ao fato de que a madeira 
esculpida pela mão do operário guarda sempre um pouco a rijeza da árvore, o que lhe 
dá esta atração que se encontra, às vezes, em certas igrejas barrocas e nos carrosséis. 
Pois não se trata de técnica, no sentido exato da palavra, trata-se da própria escolha 
dos movimentos ornamentais. E ao lado de alguns como a vinha, que são estreitamente 
ligados a uma dogmática, quase todos são encontrados nos cavalinhos de pau, com 
as mesmas cores, idêntica disposição e arranjos, flores estilizadas, pássaros de asas 
abertas, anjinhos, sereias e o triunfo da linha curva. E há mesmo identidade na função 
da ornamentação, que nos dois casos apresenta semelhança.

Trata-se, aí, com efeito, de fazer o pensamento sair do quotidiano para intro-
duzi-lo num mundo superior, visa-se, enfim, lançar o espírito no domínio do sonho. 
A igreja barroca é uma igreja mística, ela arranca a alma do profano por meio de 
falsos efeitos de perspectiva e de ilusões visuais, a fim de fazê-la entrar numa espé-
cie de paraíso simbólico, de ouro, de luzes, de céus que se abrem no teto aparente-
mente entreaberto, de vertiginosas ascensões das paredes. O carrossel pretende 
ser um encantamento, um momento de graça na vida da criança, levada sobre o 
turbilhão de seu cavalo de pau num redemoinho de ouro, de mulheres estranhas, 
de anjos que lhe sorriem por entre as nuvens pintadas. E isso é tão verdadeiro que 
o segundo domínio que conserva alguma coisa do barroco, mas muito menos pro-
nunciado do que no carrossel, com mais discrição e sobriedade, é a decoração de 
teatro. Ora, o teatro é também uma fuga do quotidiano, uma entrada num mundo 
imaginário. A ornamentação barroca habitua, neste último caso, o espírito dos 
espectadores, antes que a peça comece, a pouco a pouco abandonar suas preocupa-
ções ordinárias para se colocar num estado de espírito de aceitação e de submissão 
ao sonho do dramaturgo. Se muitas vezes se disse que a igreja barroca é um teatro 
religioso, com seus camarotes e balaustradas, e onde de todos os lados pode-se 
ver a cena em que se desenvolve o drama sagrado da missa, com muito mais razão 
pode-se dizer que o teatro ainda conserva a alma do barroco antigo, enquanto a 
arte eclesiástica se transformou profundamente. E os cavalinhos de pau, ainda 
mais do que o teatro, pois não se trata aqui de sobriedade, mas de trompe-l’oeil e de 
sobrecarga de elegâncias.

Encontramos, pois, por meio de uma forma de arte plástica a lei do desni-
velamento estético à qual aludimos, neste mesmo jornal, há dois ou três anos, a 
propósito da arte literária.2 A arte popular, mais do que a criação, é uma conserva-

2  [Nota dos organizadores do volume Impressões do Brasil, Fraya Frehse e Samuel 
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ção dos valores que antes foram valores eruditos, valores de criação culta, mas que 
desapareceram do mundo das elites e não mais são encontrados senão entre o povo 
bom das ruas ou dos campos. Sem dúvida, transforma-se e evolui, mas a velocidade 
na evolução varia segundo os grupos sociais e é infinitamente mais lenta no povo 
do que nas aristocracias.

É preciso acrescentar que, de todos esses grupos conservadores, o grupo con-
servador que podemos chamar de infância é, talvez, aquele que mais conserva a 
fidelidade às coisas mortas. Suas cantigas, seus jogos, suas próprias brincadeiras 
são restos de antigos ritos religiosos, de velhos romanceiros da Idade Média, de 
fabliaux de antanho. É por isso que o carrossel, mais do que o interior do teatro, 
pelo fato de que é feito para crianças e não para adultos, conserva, fazendo-os pas-
sar do sagrado para o profano e modificando-os para adaptá-los à sua arquitetura 
circular, os motivos ornamentais dos templos barrocos ou rococós.
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