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"Procurar dar o lugar justo na evolução

do tempo, descobrir a mensagem para a
sua época, tal é o papel do historiador,
mas pode acontecer que, ao fazer histo
ria, nasçam simpatias e que, no que pare
cia morto e sem fala, se faça ouvir ain
da uma voz".
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INTRODUÇÃO



Este trabalho inscreve-se no movimento de reno
vação da historiografia goiana, iniciado nos primeiros anos do
decênio de 70, com a criação de cursos de pós-graduação. Datam
daí os estudos que se vêm fazendo em História e que abrangem en
foques econômico, político, social, demográfico e educacional
de Goiás. É com essa História marcadamente regional que a análi
se da obra de Veiga Valle procura colaborar. Sendo muita vez

comparatista a visada, extrapolamos o âmbito regional para apre
ender a especificidade da produção artística goiana na sua dife
rença: precária, a arte de Goiás determina-se melhor quando re
ferida ás províncias com tradição firmada.

As pesquisas sobre a imaginária brasileira ain

da estão incompletas. Um patrimônio imenso de peças, dispersas
no interior, aguarda catalogaçao e estudos, para que possam e^
tabelecer-se tipos e levantar-se atribuições. Sem dúvida, a a
ção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
iniciada nos anos 30, foi um marco nos estudos da arte brasilei

ra; levantando e divulgando não só os monumentos baianos, minei

ros e cariocas, como também os documentos, obras menores e o

mais das vezes isoladas, o XPHAN mapeou, pelo menos na maior

parte, as linhas da memória nacional.

Veiga Valle não passou despercebido: João José

Rescála, pintor em gozo do prêmio de Viagem pelo Brasil, estan
do na Cidade de Goiás em 1940, descobriu para o Patrimônio o

Imaginário goiano. Discernindo na série das imagens religiosas

de oratórios domésticos e igrejas iam protótipo singular, reuniu

as peças com similitude formal e policrômica, constituindo o

primeiro corpus, atribuído a uma única autoria. Contando com a

colaboração de Edilberto da Veiga Jardim, neto do Imaginário,
que lhe deu as informações conhecidas por tradição oral, Rescála
escreveu um relatório e coletou as únicas cópias de cartas de en

comenda que se conhecem. Além do relatório e das cartas, que

enviou ao IPHAN no Rio, fêz, antes, uma retrospectiva aberta ao
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público, na cidade de Goiás.

O interesse crescente pela obra de Veiga Valle
suscitou uma série descontínua de artigos e exposições (1) . No
final dos anos sessenta, parte das imagens que já estava reuni
da na Cúria Diocesana, passou a integrar a coleção do Museu de
Arte Sacra da Boa Morte.

(1) - 1940 —"João Rescãla, descobridor de artistas", artigo dá "Revista da

Semana". ANEXO I.

- "Um grande escultor brasileiro", revista "Ilustração", Sao

Paulo. ANEXO II.

- 1953 - Exposição de vinte imagens na inauguração da antiga Escola Go^
ana de Belas Artes.

—1954/55 ~ Mostra de algumas peças por ocasiao do 19 Congresso Naci^

nal de Intelectuais em Goiania e artigos de Luiz A. Carmo Curado e

Frei Nazareno Confaloni, publicados na Revista Renovação, n9 1; Ve_^
ga Valle, o Fra Angélico Brasileiro" e "Encontro de épocas artíst^
cas".

- 1964 - Mostra do Barroco Goiano, incluindo imagens de Veiga Valle, na
Universidade Católica de Goiás.

- 1968 - Sob a orientação do Prof. Carlos Dei Negro da F.A.Ü.R.J., os
arquitetos Bruno Corrêa Lima e Aristides Barreto do Nascimento reâH
zam uma pesquisa "Arquitetura Escultura Religiosa - Goiãs", com espe
ciai enfoque na imaginaria de Veiga Valle.

- Sob iniciativa de Regina Lacerda são expostas quatro imagens

no 19 Festival do Barroco Luso-Brasileiro, em Salvador.

- 1969 - Affonso Ãvila escreve o artigo "Goiãs Novo, Goiãs Velho",
nas Gerais ~ Suplemento Literário".

- 1972 - Exposição de imagens e estudos sobre o tema no Colégio de Apl^
cação, em Goiania.

- 1974 - Regina Lacerda escreve "O Barroco em Goiãs: Veiga Valle ,
vista Cultura, n9 12, MEC.

- 1978 - Exposição de imagens no MASP e no Palácio das Esmeraldas em
Goiânia. Catálogo "Vida e obra do escultor Veiga Valle", Elder Gamar
go de Passos.

- 1981 - "Aspectos singulares da obra de Veiga Valle", pesquisa em anda
mento, apresentada pela autora no XI9 SimpSsio^PUH, na Paraíba, na
Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, e no 19 Con
gresso do Barroco no Brasil, em Ouro Preto.



Estudar a arte goiana da Colônia ou do Impé
rio é, restritivamente, deter-se na obra de Veiga Valle. Onica
obra cujos contornos são razoavelmente conhecidos, impoe-se à
dispersão e quase total anonimato das demais. A esse argxjmento

acresce outro, o da qualidade: não é fortuito que Rescãla, com

a abertura da consciência histôrico-artística dos tempos do

IPHAN, logo a tenha reconhecido.

O historiador da arte, que não separa a produ

ção simbólica das determinações sociais, fica intrigado com a
época em que Veiga Valle exerce o seu ofício. Diferentemente da

eclosão artística de Minas, o Toreuta goiano trabalha, não no
apogeu ou na desintensificaçâo imediata da mineração, mas de
pois, em outro contexto econômico.

Veiga Valle é artista do Império. Nao obstan

te, sua escultura é ambivalente: pautando-se por padrões esti
lísticos do Neoclassicismo, é moderna; prolongando a codifica

ção barroca, esta aparentemente deslocada. Singular porque traba
lha isolado, desprovido do apoio de pratica anterior e local, é
escultor de vulto: dominando dois estilos, nao raro os combina

numa única imagem. Não sao poucas as questões que essa situação
atípica propõe ao historiador: interessando determinar o status
do artista em Goiás, defrontamo-nos com paradoxos, tavez apa

rentes. Porque desconhecemos imagens ou docvimentos que permitam
estabelecer o perfil social de grupo, em Veiga Valle coexis
tem . um oficial de artes mecânicas e voa homem político, que per

tence à aristocracia regional. A contradição é mais aparente

que efetiva: embora o Ofício seja exercido, via de regra, por
gente humilde, o século XIX tende a abrandar a diferença entre
Belas-Artes e arte^mecânicas. Sendo eruditas, as imagens veiga
vallianas fogem à rusticidade das produzidas pelos artistas po
pulares, cujo exemplo mais conhecido sao os "paulistinhas .

Erudita, não é extemporânea a toriutica de Ve^
ga Valle. Não é por ser realizada em província estagnada e dis
tante que o seu Barroco pode receber o apelativo "tardio . Não
devemos transpor mecanicamente uma periodização aplicável - com
muitos reparos - à Europa tno sul da França os artífices ainda
são freqüentemente barrocos no século XIX), questão que analisa
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mos no capxtulo prinieiro.

Afastada a abstração resultante de uma aplica A
ção anti-histórica do modelo estilístico/ desenvolvemos no mes
mo capítulo questões metodológicas, inspiradas, por um lado, pe
Io magistral Pe. Jesuíno do Monte Carmelo, de Mário de Andrade,

e, por outro, por técnicas de atribuição, hoje perfeitamente as
similadas pelos historiadores. Exigidas na definição do corpus
de imagens atribuíveis a Veiga Valle, essas técnicas são reti

das em suas diferentes modalidades; morelliana, friedlãnderia

na, berensoniana. '

De Bernard Berenson rememoramos uma oposição

de alcance metodológico: distinguindo da personalidade artísti

ca a personalidade civil, ele sugere a abertura da análise se

gundo direções mutuamente excludentes, mas que confluem conside

rando-se o nosso trabalho em seu todo. O capítulo IV procura

desvendar a personalidade civil de Veiga Valle: elabora \ama bio

grafia, concebida não em termos psicológicos, mas sociológicos.

Deve ser, enfaticamente distinguida da personalidade artística,

isto é, das determinações que se limitam â obra como linguagem;

estuda a situação social do artista, sua atividade política e
condição econômica.

No capítulo segundo, procuramos desenvolver os

itens em que Mário de Andrade se deteve em seu trabalho de his

toriador da arte: levantamento de obras e fontes, aprendizado do

artista, cronologia, relações artista-encomendante e procedimen

tos artesanais. São balizas da análise da obra propriamente di

ta. Se a documentação é secundária relativamente às questões de
autoria, é fundamental quanto ao conhecimento do aprendizado e

à periodização da obra. Questão controversa, o aprendizado de
Veiga Valle foi tradicionalmente negado com a afirmação sem a
poio documental quanto a ele nunca haver saído de Goiás. Contra
o mito do autodidatismo a qualidade da obra fala por si mesma.

Quanto a classificação da obra, a estilística substitui o desço
nhecido documento escrito, que, em geral, estabelece a ordemcro
nológica de peças. Ainda assim existem documentos auxiliares que,
conquanto pouco precisos, delimitam o período da produtividade
de Veiga Valle. A relação artista-encomendante pode ser esboça
da mediante as cópias das cartas coletadas por Rescála. No
que se refere aos procedimentos técnicos da imaginária, procu
ramos determinar as etapas da execução, bem como a especificida
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de da veigavalliana.

No capítulo terceiro, catalogamos as obras sob
um fichamento - padrão. A descrição de 54 peças não pretende fe
char o inventário, uma vez que novas imagens poderão ser desço
bertas. A análise faz confluir a técnica morelliana da ênfase

no pormenor e a estilística wôlffliniana para distinguir as li
nhas de composição barrocas (Rococô) das neoclássicas. Feita a
análise das peças, discriminam-se as características do "estilo
Veiga Valle": em número de vinte e cinco, elas explicitam as ma

neiras típicas na expressão da forma e da cor, determinantes da
singularidade do artista.

As fontes manuscritas e inpressas vêm descritas

na bibliografia. As fontes visuais - imagens - constituem volu
me à parte.

O campo de pesquisa artística em Goiás oferece
dificuldades que decorrem da insuficiência da dociamentação, da
precariedade dos arquivos, da inacessibilidade a documentos em
poder de particulares e da burocracia de órgãos ligados ao pa
trimônio cultural. Problemas que foram parcialmente compensados
pela colaboração e disponibilidade de algumas pessoas, sem as
quais este trabalho seria impossível.

A cooperação dos membros da famxlia Veiga Jar

dim, descendentes de Veiga Valle, foi imprescindível, bem como a
de outros proprietários de imagens que tão bem me acolheram a
brindo-me seus oratórios.

Em Goiânia, o meu maior reconhecimento é dirigi

do â amiga e incentivadora, Regina Lacerda, que me acompanhou
ao longo do trabalho.

Idêntico agradecimento se estende aí
Prof. Eul-Soo Pang, pelas indicações decisivas

para as pesquisas iniciais; ^
Prof. Leon Kossovitch, que sugeriu valiosa bi

bllografia e cuja revisio a paciância na leitura do manuscrito
possibilitou a feição definitiva do trabalho;

Prof. Luiz Palacín pela orientação crítica e



12

segura;

Amigos e restauradores da Bahia, João José Re^
cala. Liana Gomes Silveira, José Dirson Argôlo, que com interes
se cientifico prestareim informações valiosas ã compreensão da
imaginária brasileira;

Prof. Jair Afonso Inácio, em Ouro Preto, pelos

esclarecimentos de natureza técnica;

Prof? Janaína Amado B. de Figueiredo, bem como
aos amigos do Mestrado e dos Congressos de que participei, pelas

sugestões e incentivo;

Patrimônio Histórico em Brasília, que solici

tou ao Museu da Boa Morte a permissão, tantas vezes negada, pa

ra fotografar as imagens;

José Antônio de Oliveira, Paulo da Veiga Jar

dim, Elisabeth Angel Dantas e Francisco Rodrigues Venâncio (Cui

abá), pelo belo trabalho fotográfico.

As bolsas de apoio concedidas pela FÜNARTE e

pelo CNPq foram essenciais ao desenvolvimento desta pesquisa. Au

xiliaram, particularmente, no que diz respeito â documentação
fotográfica e às viagens de estudo.

A José, Juliana e Francisco, envolvidos nestes

anos de trabalho, agradeço a compreensão e o carinho.

As questões sem resposta e as hipóteses impre

cisas certamente serão reformuladas quando forem localizados no
vos doctunentos. A seqüência desta pesquisa e o estudo dos de
mais aspectos da arte goiana abrem perspectivas para análises
ulteriores.

Goiânia, março de 1982,



CAPITULO

D A meto d o l o g r a.



1 - singularidade estilística e histórica

A obra de Veiga Valle é singular por seus as

pectos formais e históricos. Suas imagens são eruditas e aparen

temente anacrônicas. No século XIX, a Província de Goiás não
passa de mera "expressão geográfica" (1) , sem peso maior na cul

tura do Império. Veiga Valle é a sua manifestação isolada: uma

arte que recebe a marca do extemporâneo quando referida a iim mo

delo abstrato de estilo. Historicamente, todavia, o Neoclassi

cismo não aparece pronto; sobrepuja gradativamente o gosto pela

sinuosidade barroco-rococó, que, em ocorrências isoladas, perse

vera durante o século. A arte religiosa transforma-se mais len

tamente que a arte secular: se, no Rio, Mestre Valentim já ê
neoclássico na virada do século e a Missão Francesa impõe o e^

tilo pouco depois, consolidando-o na Academia Imperial de Be

Ias Artes (2) , a imagem barroca resiste. O Barroco ainda se ma

nifesta nos santeiros baianos, pernambucanos, paulistas: o esti

Io de Veiga Valle não é anacrônico.

(1) - A expressão é tomada a Maria Augusta Sant'Anna Moraes - Historia de
uma oligarquia: os Bulhões. Goiânia, Oriente, 1974, p.209.

(2) - Os artistas que chegam ao Brasil a partir do segimdo decenio do secu
Io XIX - retratistas reais, pintores-viajantes, pintores históricos e
costumbristas modificam a pintura, realizando obras que constituem h£

je documentação de valor. Clarival do Prado Valladares ve no Salão de
1829 "o marco de uma nova era": a pintura histórica realista, a paisa
gem de atelie, o retrato posado e completado, a natureza-morta, a m£
rinha e os desenhos e pinturas naturalistas tomam o lugar da pintura
religiosa e do retratismo convencional. (Cf. "Historia do primeiro sa
lão de 1829 e crítica do primeiro salão nacional de artes plásticas
de 1978". In: Revista Cultura n9 33, MEC, p.6.). Reorientação que sé

continua ...
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A extemporaneidade pressupõe a idéia de norma,
da qual seria o desvio; ao historiador não interessam modelos
abstratos, apenas os teóricos. Estes tornam-se eibstratos quan
do se aplicam sem discriminar uma diversidade empírica, homoge
neizando-a historicamente. A má periodização - que achata a di
versidade por falsa unificação - é obra do modelo abstrato, não
do teórico. Rede de estilemas^o modelo teórico torna-se abstra
to quando aplicado mecanicamente: generalizam-se indevidamente
estilemas que, teóricos, classificam as imagens, diferencian
do-as. O estilo neoclãssico é um modelo teórico enquanto siste

ma de estilemas, que recorta apenas as imagens que podem ser
por ele rotuladas, classificadas. Ê abstrato o modelo quando

periodiza o Neoclassicismo, datando-o por exemplo de 1760 a

1830; ignorando-o europeu e desconhecendo a persistência do Ro

cocô ou a emergência do Romantismo, estilos que não caem sob

sua rubrica.

O Barroco de Veiga Valle ê Rococô: posterior

a eclosão européia e mineira, não é extemporâneo, pois uma perio

dização estabelecida por modelo estilístico abstrato deve ser

rejeitada. Acresce que suas imagens também explicitam o modelo

neoclãssico; se podemos distinguir imagens com estilemas estr^

tamente barrocos, outras inscrevem-se quase por inteiro no Neo

Continuação nota (2)

mantém nas demais exposições patrocinadas pela Academia (Cf. DEBRET,

Jean Baptiste - Viagem pitoresca e histórica ao Brasil /trad. e notas

de Sérgio Milliet. Belo Horizonte. Ed. Itatiaia Limitada/São Paulo

Ed. da ÜSP, 1978 - II vol, pp. 129 a 132). Embora na Corte a temática
pictõrica oficial paute-se pelas cenas históricas, bíblicas e mitol£
gicas, manifestações isoladas nas províncias evidenciam a persisten
cia da pintura e escultura religiosas, nas quais o modelo formal neo^

clássico aparece esporadicamente. É o caso do toreuta pernambucano

Manoel da Silva Amorim e do próprio Veiga Valle que fazem neoclass^
cismo religioso enquanto a Academia o faz civil, cortesao, profano: a d^
ferença está no objeto e nao no estilo. OSéculo XIX é artisticamente
complexo e nao permite o estabelecimento de normais gerais estilist_i
cas devido ã diversidade e natureza de suas manifestações.
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classicismo, enquanto grande parte delas ê híbrida, retendo es
tilemas dos dois modelos.

O Neoclassicismo, que a maior parte das
gens de Veiga Valle retêm, rebaixa a hipótese do anacronismo;
mesmo que nele se insista, introduzindo-se o modelo abstrato,
ainda se anula quando referido à especificidade da produção goi^
ana. Produção esparsa.e descontínua, cujos poucos exemplares re
manescentes da segunda metade do século XVIII (3) , - algvunas i
grejas, altares, fragmentos de talha, imagens, o chafariz, a Ca
sa da Câmara e Cadeia, o Palácio do Conde dos Arcos -, atestam
que Goiás não foi, quando o ouro rareia, um foco criador de ar
tes. Não teve, como Minas, uma pliiade de artistas que produ
zisse um conjunto homogêneo e numeroso de obras - o Palacio, a
pós reformas, tende ao neoclássico, mas o chafariz ê rococô.

A escultura veigavalliana singulariza-se por

não lhe serem bem conhecidos os predecessores e contemporâneos
artísticos e por seu isolamento em província estagnada "economi
camente, com pouca representatividade política e com uma cultu
ra fragmentada.

(3) - Omau estado de conservação dos bens históricos e culturais frcou pa
tente no levantamento feito em 35 municípios goianos em 1978 ("Proje
to Patrimônio Histórico do Estado de Goiás" - SDDECO/IPES/IPHM). A
maior parte das igrejas passou por reformas, perdendo seu cara«r orr
ginal e significação histórica. Documentação fotográfica de murtas de
ias evidencia a sua fisionomia primitiva tomando possível uma recons
trução. As poucas igrejas que não foram reformadas pelo "progresso e
descaracteriaadas pelo neo-gÓtico, são as das cidades maxs rso a as,
dedificil acesso, que ainda conservam a_singeleaa rústica orrgxnal.
Nelas, o isolamento fez as vezes de Órgão conservador.
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Não ê incomum na historia da arte brasileira

manifestação como a de Veiga Valle; o isolamento do artista e a
estagnação cultural e econômica requerem uma aproximação atenta
à especificidade. O historiador deve abandonar os grandes enun

ciados estilísticos, cuja aplicação â obra isolada apenas resu^
ta em abstrações. Que o modelo eítilíslíco se aplique, mas que se
retenha a singularidade da manifestação; é o que propõe Mario
de Andrade ao estudar a Capela de Santo Antônio (4) , em São Ro
que. Destacando o valor documental da obra, ainda a analisa
construtivamente. A Capitania de São Paulo, no século XVII, es
tã tão estagnada quanto a Província de Goiás, no XIX. A obra de
Veiga Valle não pode prescindir da análise estilística, mas de

ve ser considerada em sua especificidade cultural. Reunidos, o
estilístico e o histórico fogem ã abstração.

2 - Exemplo de referência: Padre Jesuíno

Em o Pe. Jesuíno do Monte Carmelo (5) , Mário

de Andrade analisa a obra de um artista quase isolado nxama pro

víncia estagnada. Discriminando as fontes doc\amentais auxilia

res e explicitando as dificuldades com que o historiador se de

(4) - Mário de Andrade destaca, em 1937, a validade do "critério histórico"
para o tombamento em regiões que não contam com "monumentos de arte":
"em vez de se preocupar muito com beleza há de se reverenciar e defen
der especialmente as capelinhas toscas, as velhices dum tempo de lu
tas e os restos de luxo esburacado que o acaso se esqueceu de destru
ir". Cf. "A Capela de Santo Antônio" in Aspectos das Artes Plásticas
no Brasil. São Paulo, Livraria Martins Editora, 1965, p.81.

(5) - ANDRADE, Mário de - Padre Jesuíno do Monte Carmelo. Sáo Paulo, Livr^
ria Martins Editora, 1963, particularmente a Segunda Parte. O traba
lho do pesquisador na realização dessa obra i explícito nas cartas a
Rodrigo Mello Franco de Andrade. Cf. ANDRADE, Mario de. Cartas de Tra
BALHO. MEC/SPHAN/Promemória, 1980.
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fronta quando a elas recorre, o trabalho de Mário iiup5e-se como
modelo para o estudioso que se inicia no ofício. Articulando as
questões centrais do gênero, - o aprendizado do artista, a cro

nologia da obra, a análise formal e a descrição pormenorizada

da pintura evita a abstração porque especifica o modelo hi^
toricamente. Ao mesmo tempo que destaca a massa documental e in
dica o método de analisá-la, explicita as idéias mais gerais

por que o historiador deve pautar-se. Mesmo que a sua psicolo
gia da arte seja criticável, a reflexão é alentada, aguçando a

inteligência do leitor-aprendiz. Ê, todavia, na peritagem que a
análise de Mário suscita um interesse especial: embora não deno
mine as técnicas, aplica-as quando estabelece a atribuição.

3 - Peritagem e atribuição

Uma das dificuldades do historiador da arte sa

era está no anonimato do artista religioso. Reconhecer e perio

dizar obras^ quase sempre desprovidas de assinaturas e datas, es
pecifica esta arte, na qual, o mais das vezes, não se registra

o rigorismo da propriedade intelectual (6) . O anonimato exige a

(6) - Hannah LEVY no celebre, "A pintura colònial do Rio de Janeiro - notas
sobre suas fontes e alguns de seus aspectos". In: "Pintura e Escultu

ra I. FAüUSP e MEC-IPHAN, 1978, pp.68 e 69, assim se refere a esta

questão: ..." a existência ou a falta de assinaturas nas obras de ax_
te não é lom mero acaso ou um fato sem importância, mas constitua (para
os tempos do passado) um índice precioso quanto a atitude do autor -

e igualmente do público - relativamente ã criação artística". Afirma
em seguida que a falta de assinaturas em artista coloniais indica
que não eram considerados artistas livres, criadores conscientes de
sua individualidade. Atesta também "que social e espiritualmente &
les pertenciam â classe dos artífices, ã gente humilde do povo, aos
ofícios mecânicos, nos quais «o mestre' fica integrado na coletivida
de do atelier e onde todo o atelier trabalha no estilo do mestre". %
afirma a "preponderância do conteúdo sobre a forma" para justificàr a

continua ...
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peritagem, essencial ao historiador. A atribuição, associando

a uma obra anônima o nome de um artista determinado, exerce-se

desde o século XVII, adquirindo, no século XIX, grande desta

que. (7)

Comparatista, a atribuição permitiu catalogar

e identificar a maior parte das obras da Antigüidade, da Idade
Media, e até mesmo da Modernidade, pois não poucas ficaram sem

assinatura e sem referência em textos autentificadores. Também

a assinatura pode ser falsa ou designar, com o nome de um mes

tre, uma obra atribuível ao ateliê, executada total ou parciajL
mente por discípulos: pratica bastante comum nos pintores do
Quattrocento e, mais recentemente, em Rubens. Pode ocorrer que

im nome seja ulteriormente acrescentado a uma obra, tanto por

Continuação nota (6)

ausência de assinatura nas pinturas coloniais fluminenses. A regra

não se estende a toda arte religiosa - há imaginários que assinavam

suas obras: no século XVII, Frei Agostinho da Piedade fazia inscrições
nas suas imagens de barro. (Cf. Silva Nigra, Dom Clemente Maria - 0£
dois escultores - Frei Agostinho da Piedade - Frei Agostinho de Jesus

e o arquiteto Frei Macário de São João. Universidade Federal da Bahia,
1971, pp. 18 a 20). Em Pernambuco, Manoel da Silva Amorim, contempora
neo de Veiga Valle, deixou um conjunto de obras autenticado, entalhan
do inscrições na base das suas imagens: "Manoel da Silva Amorim, ida
de 79 anos (...) a fez em Setembro de 1859" (Cf. PIO, Fernando - Im
gens. Arte Sacra e outras Historias. Recife, Ed. do Museu Francisca
no de Arte Sacra, 1977, p.63). Do mesmo santeiro há uma imagem de Sao
Bento no Museu de Arte Sacra de São Paulo (ficha 711) , com a seguinte
inscrição abaixo do pedestal: "MSA FEZ Abril 1842". Em Goiás, encon
tramos duas imagens com inscrição em plaqueta de metal dourado: "A.A.
Estrella-esculptor - Porto - Bom Jardim". Não consta a época, mas as
imagens se inscrevem no Neoclassicismo.

(.7) - Sobre ohistÕrico das atribuições e principais teÕricos, ver Eticyclo
naedia Universalis - verbete "Attribution" (Histoire de rArt).
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boa quanto por itiâ fê. Caso em que o exame grafolõgico e insufjl
ciente para endossar—lhe a veracidade/ exigindo o exame químico

do pigmento e do suporte. Uma falsa assinatura na tela pode ser

desmascarada empregando—se removedores aos quais a camada prim^

tiva resiste.

Max Friedlânder (8) eniimera alguns critérios

de identificação. As assinaturas e monograraas que nomeiam o au

tor ou a ele aludem,, os documentos de arquivos, - contratos, in
ventãrios, catálogos -, e as referências contemporâneas às o
bras, assim como a análise estilística, hierarquizam-se: de to

dos os critérios, destaca-se a análise estilística, mais confia
vel que a própria assinatura. Conhecendo certos pormenores, pe

culiares às obras atribuídas com certeza a ura artista, - mane^

ra de desenhar um ornamento ou de compor orelhas, mãos e unhas,

tão importante para Morelli (9) -, o historiador, pode reconhe
cê-los em outras, exercendo a análise estilística comparativa.

(8) - FRIEDLANDER, Max J. - De l'Art et du Connoísseur. Paris, Le Livre de
Poche, 1969, p.l87 e sgs.

(9) - Giovanni Morelli (1816- 1891). crítico de arte italiano, escreveu
sob o anagrama "Ivan Lermolieff". Tachado de charlatanismo, o método
morelliano foi, no entanto, adotado em maior ou menor extensão por Be
renson, Friedlander e outros connoisseurs, sendo prestigiado pelas e^
colas de arte. Wind explica a reação anti-raorelliana inicial pela sim
plicidade do método, que desdenhava o idealismo com que os estudiosos
envolviam a obra de arte. Cf. WIRD, Edgar - "Crítica dei 'Ser un en
tendido en Arte'". In:- Arte vAnarquia. Madrid, Taurus Ediciones,
1967, p.47 a 63.
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O Positivismo, exigindo vima investigação preci
sa das datas e nomes, liga-os ao acontecimento; a estética ro
mântica detecta características pessoais. O Romantismo concebe
a atribuição como passagem ao criador. Tanto a história da arte
romântica como a positivista postulam uma doutrina da atribu^
ção. Se a visada da história da arte positivista é o estabeleci
mento de uma transparência do fato, assegurada biográfica e cro

nologicamente, a visada da atribuição coincide, em grande par

te, com o objeto do conhecimento do historiador. No Romantismo,

a atribuição revela o sujeito da história, o criador da obra de
arte; remetendo a obra ao artista, a história tem como persona

gem principal o gênio.

A demolição do Romantismo e do Positivismo de£
locou a função da atribuição: tornou-se a preliminar de toda

história da arte, independentemente da teoria que a dirija. Re

cortando no tempo eno espaço corpus determinado, a peritagem

é um procedimento técnico-prático. Não se encarece mais o quem

fez a imagem e o quando foi feita: insiste-se no como, nas ca

racterísticas de estilo peculiares ao artista-obra.

Edgar Wind (10) vincula a peritagem morelliana

ao Romantismo. Culto ao fragmento, atitude que se compraz no

pormenor, investido de verdade sentimental. O Romantismo valor£
za a espontaneidade das soluções rápidas: aquarela, desenho. Mo
relli insiste no exercício do olhar, mais puro que a análise di
rigida pelo material bibliográfico no estudo das obras de arte.
Recusando a mediação excessiva do escrito, fundamenta o seu mê
todo na atividade de um olhar espontâneo, que descobre as caracte

rísticas da obra em seus pormenores: pontos inexpressivos em

que o artista se trai, pois os negligencia - são os cacoetes.
Os pormenores são reveladores: não são imitados, restaurados ou
falsificados devido â sua desimportância. Wind também destaca o
procedimento morelliano em suas relações com os da investigação
policial. O pormenor oculto conduz ao protagonista assim como o
catálogo de cacoetes desvenda o artista. Concebendo um fichário
de signos característicos, Morelli detém-se na configuração de
mãos, orelhas, dobras do panejamento, tratamento do cabelo, par

(10) - WIND, Edgar - ob. cit. pp.47-63.
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ticularidades formais e fragmentárias, que se repetem como uma

formula automática ou uma escrita mecânica, singularizando o ar

tista. Detectadas as particularidades repetidas em várias o

bras, constitui—se, mais que um fichário, a gramática do estilo
pessoal (11) . Ê um método de atribuição que fundamenta uma pei^i
tagem, uni lateralmente concebida como análise de caracterist^

cas secundárias de um corpus de obras.

Friedlânder (12) propôs um método diverso do
de Morelli. Não é o pormenor que retém a atençao do perito, mas

a impressão de conjunto; trata-se de confrontar a obra que se

examina com o modelo mental que se tem do estilo do artista. A
primeira impressão da obra deve corresponder ã imagem ideal ela
borada principalmente a partir das já conhecidas, relação que
lembra a da chave com a fechadura. O contato inicial com uma o

bra de arte deixa uma marca profunda no espectador, associada a
sua emoção (13) . O modelo geral nao é estático: constitui-se tan
to por aquelas que já são conhecidas quanto por obras futura,
veis que, embora nao realizadas, concebem-se possíveis. O psj^^
to deve conhecer profundamente vários artistas, pois a impre^
são é reforçada pela comparaçao - "qui ne connait qu'un maitre
le connait incomplètement (14)": nova ampliação do modelo, cabe
dal erudito.

Embora fecunda, a primeira impressão pode le

var o perito ao erro; daí o recurso a um questionário, que, mne
motécnico, faz que nenhum problema encontrâvel na obra seja omi
tido. Também, o questionário deve adaptar-se ao caráter da obra
pois, incidindo na expressão pictõrica e no vocabulário das for
mas^ considera a diferença dos artistas: um Manet não ê um Bot
ticelli, propondo-se para cada um questões diferentes. Itens do

If •• noô

(11) - Cf. FRIEDLÂNDER, Max J. - ob. cit. p. 188.

(12) - Friedlânder (1867 - 1958) nasceu em Berlim, estudou historia da ar
te em Munique, LÍpsia e Florença. Teve por professores grandes espe
cialistas, como diretores de Pinacotecas e connoisseurs: A. Bayer^
dorfer, L. Scheibler e W. von Bode.

(13) - Cf. FRIEDlXnDER, Max J. - ob. cit. p.203.

(14) - Idem, ibidem. p.204.
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questionário; iconografia, composição, arquitetura, ornamento,
etc. (15).

A peritagem de Berenson (16) é flexível, pois
a atribuição retém da imagem tanto o todo quanto ,as partes me
nos significativas. Morelliano no início, Berenson estabelece

um elenco de testes fundamentados na análise de fragmentos, ten

do em vista a atribuição. Foi, por certo, o inventor de "nomes

de comodidade", denominação dada a mestres anônimos, que se li

gava a uma característica determinada de autoria e não de est^

Io; são nomes de empréstimo, tirados de obra de singular impor
tância, de local em que se encontra ou de \ima característica pro
pria do artista (17). Sistema classificatõrio obtido por uma ru

brica que opera como um denominador comiam do conjunto^ como "Mes

tre do Capacete", "Mestre de Flémalle", "Mestre da Madona X". O

essencial nos nomes de comodidade é o seu pressuposto: cisão en

tre a personalidade empírica, que permanece desconhecida, e a

personalidade artística, que as obras revelam.

Berenson estende a cisão à história da arte;

mais interessada em problemas que em personalidades, centrada

(15) - Idem, ibidem pp. 221 e 222.

(16) - Bemard Berenson (1865-1959), americano, cónnòisseur e historiador
da arte italiana, foi inicialmente aluno de Morelli. Publicou em

1902, "Rudiments of Connoisseurship", artigo bastante morelliano,
incluído na obra Study and Criticísm óf Italian Art, no qual class^

fica seus testes de peritagem em 3 grupos: 19 orelha, mão, panejamen
to, paisagem - 29 cabelos, olhos, nariz, boca - 39 crânio, queixo,
estrutura e movimento da figura humana, arquitetura, cor, claro-e£
curo. Formulas que não são totalmente validas para qualquer análise,
pois foram criadas principalmente para o estudo do Quattrocento. Cf.
FRIEDLANDER, Max J. - ob. cit. p.l95.

(17) - Para maiores esclarecimentos vide Encyclopaedia Universalis, Verbe
te cit., parte 3.
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na obra de arte e não no artista, evita o culto do herõi (18) .

Separando a obra do artista, a história da arte reconhece a d^

ferença da personalidade artística, - energia criadora que pro

duz a arte -, e da personalidade cívica e social, - objeto de

descrição fatual e biográfica. Interessando mais a obra, a per
sonalidade social torna-se secundária para o historiador da ar

te.

Se a obra não é explicada pela personalidade

biográfica do artista, o psicologismo é desprezado. Documental,

a obra de arte evidencia práticas culturais determinadas: as

imagens de Veiga Valle inscrevem-se na religiosidade devocio

nal. Evidenciando não a obra, mas a situação social, a biogra

fia veigavalliana é singular: a um tempo que ocupa cargo e rece

be título, reservados às elites. Veiga Valle dedica-se ao ofí

cio popular de santeiro (19) .

(18) - Cf. BERENSON, Bemard - Estética e Historia. São Paulo, Ed. Perspec_

tiva, 1972, pp. 191-192. O autor adverte contra a mitificação e a
tendência de romantizar a personalidade imaginando que artistas de^

vem ser vistos como uma imagem composta de suas próprias figuras. Os

fatos são diferentes. Quanto maior o artista tanto menos ele se p^

recia com elas e sua vida de cada dia estava propensa a ser mais no£

mal, ordinária e até banal".

(19) - Sabe-se que, na Colônia, os "mestiços, pardos ou mulatos exerciam ge
ralmente os ofícios mecânicos entre os quais situavam-se as ativida

des ligadas a área artística como musica, escultura, talha, pintura,
marcenaria, ourivesaria,etc." (Cf. OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro

de. "O Aleijadinho e a Arte Colonial Mineira". Aleijadinho - o ho
mem e o mito. Belo Horizonte. Suplemento Pedagógico, Ano VIII. fev/
1981, n9 62, p.l9). Gonzaga Duque escreve em 1888 que a arte era con
siderada "um despresível offício de negros e mulatos medrada em paiz
onde não estão ainda desenvolvidos o luxo e o bom gosto, ficasse de£
tinada ãs classes pobres". Cf. A Arte Brasileira (Pintura e Escultu
ra). Rio, Imprensa a vapor H. Lombaerts, 1888, p.244. Apenas a lite^
ratura, "arte liberal", podia ser exercida por membros dos grupos d£
minantes. A documentação é insuficiente para estabelecer-se o estatu
to do artista na sociedade goiana do XIX. Videpp.53a55 e cap. IVde£
te trabalho.
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Os três métodos de atribuição descritos sao era
pregados indistintamente pelo historiador da arte interessado
era classificar imagens. Tanto a impressão geral que, intuitiva
mente, inclui a imagem na classe das que jâ se conhecem, quanto

os testes tipolõgicos ou ainda os cacoetes que fazem os pormsno

res sao procedimentos formadores do corpus de uma obra.

Uma obra ainda não catalogada, como a de Veiga

Valle, requer o emprego dos métodos de atribuição para que se
possam delinear seguramente a autoria e as características for
mais das imagens. A analise estilística, tomada em sentido his
tõrico, pressupõe uma classificação precisa, ponto de partida
do historiador.



CAPITULO II

D A PRODUÇÃO ARTÍSTICA



1 - Levantamento e fontes

Muitas obras têm sido tradicionalmente atribuí

das a Veiga Valle. Não se explicitam critérios artísticos de a

tribuição, nem se discutem questões quantitativas: poderia um

santeiro realizar sozinho tantas imagens (D? Se a incoerência

estilística e policrômica do conjunto recomenda cuidados a atr^

buição, a massa das obras ultrapassa as possibilidades de xima
vida, exigindo iam contingente considerável de ajudantes. O ión^
CO auxiliar documentalmente comprovado é o filho, Henrique Er

nesto da Veiga Jardim, mencionado na notícia da morte de Veiga
Valle como um "discípulo aproveitável" (2) . João José Rescála
afirma que Henrique seguiu o ofício do pai, e, trabalhando mais
em Cuiabá, pouco deixou em Goiás para "que se pudesse fazer um

juízo perfeito da sua qualidade como artista"(3).

As dificuldades no levantamento primário das

obras decorrem da falta de um catálogo oficial e de grande par

(.1) - Elder Camargo Passos afirma: "pelo trabalho de pesquisa desenvolvido
por nós desde 1968 já conseguimos catalogar mais de 200 peças atribu^
das a ele". Cf. "Vida e obra do escultor Veiga Valle". A cidade de
Goiás e o escultor goiano Veiga Valle. Catálogo do Museu de Arte de
Sio Paulo quando da exposição de algumas imagens em 1978. p.53.

(2) - "Correio Official", Goiás 31/jan/1874. p.04.

(3) - BESCÃLA. João Josá - "Escultor Veiga Valle". 11 de abril de 1940. Rio
de Janeiro. Arquivo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
ANEXO III, p.2.
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te delas estar dispersa entre descendentes do artista e colecio

nadores (4) . Localizamos em Goiânia, Goiás, Pirenõpolis e Cuia

bâ cerca de 60 peças, a maior parte em mãos de particulares, me
nos em museus e poucas em igrejas (5) .

Na identificação de imagens, como as de Veiga
Valle, a metodologia morelliana revela-se mais apropriada que a

friedlãnderiana. A visão de conjunto ou impacto da primeira im
pressão não são critérios seguros, dada a impessoalidade da ima
ginãria; a atençao ao pormenor desvenda os estilemas especif^
COS de um artista em xama arte rigidamente codificada como a re

ligiosa.

A história da imaginária brasileira esta ape

nas parcialmente escrita. Não se fez ainda o levantamento geral

de particularidades regionais para, determinando-se tipos, esta

belecer-se uma história comparada.

Das questões do presente trabalho, destacam-se:

o levantamento das fontes, a datação das obras, a relação arti^
ta-encomendante e a reconstituição dos seus saberes e do seu a

prendizado. Em Veiga Valle, os procedimentos artesanais explici
tam conhecimento do ofício: descrevê-los é apagar a hipótese do

autodidatismo.

As fontes da história da arte sacra brasileira

são limitadas. Não se contando com as diretas, - diários, auto
biografias ou conceitos pessoais sobre a arte -, restam as indi
retas ou casuais, - antigos livros de igrejas e irraandades, do

(4) - o relatãrio pioneiro de RescSla relaciona 25 imagens em 1940. Otraba
lho "Arquitetura, Escultura Religiosa - Goiás", feito pelo Conselho
de Pesquisas da F.A.U.F.R.J., em 1968, analisa 18 imagens de Veiga
Valle e refere-se a outras. Ofolheto que relaciona as obras do museu
da Boa Morte indica 25 peças como sendo de sua autoria.

(5) - Cf. Quadro de levantamento das peças. ANEXO IV.
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cuinentos de cartórios (declarações de bens e livros de notas) ,
jornais, gravuras, recibos e relatos de viajantes -, que o his
toriador interpreta, pois dados relevantes podem estar subenten
didos. Essas fontes podem eventualmente mencionar imagens do ar

tista, indiciando suas condições de trabalho, seu perfil social

e cultural; podem também discriminar obras vistas e estudadas

por ele (6).

As lacunas dos documentos que se referem dire

tamente a Veiga Valle, - embora possam desencorajar o historia

dor -, são compensadas pelo corpus de suas imagens, por si mes

mas significativas e explicativas. Fonte direta por excelência,
as imagens aguardam a decifração nos oratórios de famílias, nas
igrejas e nos museus. Além disso, como nenhum registro escrito

torna visível a arte da qual não sobreviveram exemplos (7) , é
nas imagens que devemos encontrar a resposta para a maior parte

das questões que aqui levantamos.

2 - Aprendizado

O levantamento dos antecedentes artísticos de

Veiga Valle revela-se pouco conclusivo. Em Pirenópolis, antiga
Meia Ponte, onde viveu até os 34 anos de idade, jã toreuta afama
do, o acesso aos documentos e dxfrcil. Nossas informações proce

(6) - Sobre a questão e a distinção das fontes na arte brasileira. Cf. I£
VY, Hannah, ob. cit. pp.39 a 47.

(7) - Aarte como documento é afirmada por BERENSON, Bemard. ob. cit., p.
47. Cf. também FEANCASTEL, Pierre. ARealidade Figurativa; elementos
estruturais da sociologia da arte, trad. Mary A. L. de Barros. São
Paulo, Perspectiva, Ed. USP, 1973, pp.l e 2. Oautor afirma que a His
téria "não atribui valor decisivo a não ser ao documento escrito, con
ferindo-lhe curiosamente, um valor absoluto"; o documento figurado s5
aparece para ilustrar uma verdade que as fontes escritas estabelecem.
Suas preocupações propõem uma HistSria e uma Sociologia divergentes,
em que a fonte de informação viUda é menos o documento escrito do
que oobjeto figurativo: significante e significado; Francastel valo
riza o estudo coordenado, interdisciplinariedade de todos os meios
expressivos.
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dem principalmente de outras fontes, permitindo avançar hipote
ses provisórias.

Saint-Hilaire, em 1819, chama a atenção para

"o bom gosto e habilidade dos goianos". Afirma ter visto vários
quadros com flores que ornavam as paredes da sala do vigário de
Meia Ponte, e que teriam sido abonados pelos melhores desenhi^
tas de História Natural de seu pais. Sobre a autoria dos qua

dros, pouco nos esclarece: "teriam sido feitos por vim homem que
jamais se afastara de Vila Boa" (8) . Saint-Hilaire mais uma vez

demonstra seu desapreço por nomes, (9) , deixando de lado infor
mação valiosa. O vigário de Meia Ponte seria Jose Joaquim Pere^
ra da Veiga, "grande professor e exímio musicista" (10), tio
materno de Veiga Valle (11) , sobre o qual nao encontramos qual.
quer vinculo com as artes figurativas.

(8) - Cf. SAINT-HILAIRE, Auguste de - Viagem à província de Goiás. Tradução
de Regina Regis Junqueira, Belo Horizonte, Ed. Itatitaia/Sao Pa^
Io, Ed. da USP, 1975. p.A4.

(9) - Em relação ao Pe. Jesuíno, cf. citação de Mario de Andrade, Saint-Hi^
laire diz que "o teto da capela-mor tem pinturas que mostram que o aii

tor nascera com disposições naturais e que, para tomar-se verdade_i
ro artista so lhe faltava ter visto bons modelos". Não se refere ao
nome de pintor, fazendo o mesmo em relação aos artesãos goianos. Cf.
ANDRADE, Mario de. - Pe. Jesuíno do Monte Carmelo. p. 89.

(10) - Areferência a essas qualidades vem de JAIME, Jarbas - Esboço Hist^
rico de Pirenopolis. GoiSnia. Imprensa da Universidade Federal de
Goiás. 1971. p. 601. Para maiores esclarecimentos sobre a data da vj^
gência da vigaria do Pe. J. J. Pereira da Veiga, vide p.5B7 e também
do mesmo autor Famílias Pirenopolinas, cap. 10 p. 233.

(11) - Na secção de dados biográficos do Arquivo'Nacional, oGnico Veiga
que consta ê o Padre em questão, e sobre o qual ha um documento de
1820, em que este, como professor de Gramática Latina, afirma conten
tar-se com o subsídio literário de 150 a 200$000, pedindo a volta
da cadeira, extinta por ser insuficiente o subsídio dos professores.

continua ...
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Segundo o relatório de Rescãla (12), José Joa
quim da Veiga Valle "iniciou seus estudos de escultura e pintu

ra com o padre Amando, superando em pouco tempo o mestre". Do

Padre Manuel Amâncio da Luz (13) também nSo constam referências

a quaisquer atividades artísticas (14). Seu inventário (15), da

tado de 1842, não sugere ter sido ele um toreuta, pois não há nenhuma

Continuação nota (11)

Afirma ser o arraial de Meiaponte "o mais populoso da Capitania e o

centro de toda ela"; a resposta manda conserva—lo no cargo, "enquaii

to viver, em atençao aos serviços que ja tem feito a S.A.R. e visto
contentar~se com o que vence o subsidio literário do mesmo_ Julgaddl

O Livro da Lei Goiana (das Leis, Resoluções ePosturas) Tomo 39, re

solução n9 4, Art. 19, põe em vigor a "Carta Regia de 16/04/1787 que
criou na vilIa de Meiaponte huma aula de Latim com o ordenado de

400$000rs". Ja o art. 29 diz que o "Pe. Jose Joaquim Pereira da Ve^
ga, que se achava regendo a referida Cadeira, quando ella foi tempo
rariamente suspensa pela provisão do Erário de 12/08/1807, continua^

rã a regê-la, vencendo o ordenado da criação, independente de ex£
me". Nota-se que hi discrepância de dados quanto ao ordenado: ofic^
almente deveria ser 400$000, em verdade não passava de 200$000, como
comprova o outro documento.

(12) - RESCÃLA, João Jose - ob. cit. p.l.

(13) - JAYME, Jarbas. Esboço Histórico... Vol. II, p.601, diz que o Padre A
maneio foi um dos redatores da "A Matutina Meiapontense", alem de
ter exercido "funções publicas, eletivas e de nomeação, dentre as
quais a de deputado provincial".

(14) - No artigo da Bevista Cultura n9 12, 1974, "O barroco em Goiás: Veiga
Valle", Regina Lacerda observa que, se o Pe. Manoel AmSncio da Luz
possuísse alguma qualidade artística, a ela teria se referido Jarbas
Jayme.

(15) - cartório de OrfSos de PirenÓpolis,^1842. n9 492, parcialmente ilegi
vel, devido ao estado de conservação.



32

ferramenta arrolada, própria do ofício. Em suas posses, hâ um o
ratório com o Senhor Crucificado, avaliado em 30$000, plenamen

te justificável para um vigário. A referência de Rescála ao Pe.
Amâncio como o provável iniciador de Veiga Valle é por ele mes
mo questionada no relatório citado: "Não acredito que seu único
professor tenha contribuído muito para a sua formação; este, se
gundo parece não possuía as qualidades apreciáveis como artis
ta".

Nas sumárias biografias sobre padres pirenopo

linos, Jarbas Jayme refere-se a Manuel Pereira de Sousa como um
grande pintor (16) . Diz, ainda, ter sido ele coadjutor e funda
dor de um estabelecimento de ensino secundário, ordenando-se em

1821. Consta também o Pe. Francisco Inácio da Luz, "marceneiro,

mecânico, pintor e musicista exímio", quinze anos mais moço do
que Veiga Valle. Nao se podendo apurar ligaçao desses Religio
sos com o aprendizado de José Joaquim, nada se pôde inferir
quanto aos seus primeiros estudos do ofício.

Mais uma vez podemos recorrer a Mário de Andra

de para compreender a aquisição dos conhecimentos artxsticos de
Veiga Valle: levantamento das obras que o artista vê, com as
quais, em parte, aprende. Para Berenson (17), a criaçao artxstica
resulta não só do talento, mas do ambiente, da experiência, da
formação e das viagens. Apesar da provável ausência de manifes
tações artísticas contemporâneas ao jovem Veiga, a Matriz de N.
Sra. do Rosário, de Meia Ponte, assim como outras igrejas, pos
suía imagens eruditas em bom número (.18) , que ainda se multipli

(16) - JAYME, Jarbas - Esboço Histórico..., p.601.

(17) - BERENSON, Bemard. ob. cit. p.l9.

(18) - Ha referências a dezoito imagens nó Inventário dos bens e alfaias da
fábrica da Matriz de Meiaponte - 1823 a 1846. As indicaçêes restrin
gem-se, porém, ao nome da imagem omitindo-se procedência e dimen
sêes, imprescindíveis ao pesquisador. Neste livro arrolam-se também
missais impressos em Lisboa, Antuérpia e Veneza.
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cavam nos oratórios domésticos. As imagens que se conservam a

testam a diversidade das procedências: Portugal/ Bahia e Minas.

A passagem de entalhadores, douradores ou ou

tra categoria de artífices por Goiás deve ter sido transitória
e restrita a épocas anteriores, pois delas não há notícia docu
mentada. A fugacidade da riqueza do ouro impediu a sedimentação
de xoma cultura. A própria construção dos edifícios públicos e
de algumas igrejas efetuou-se no refluxo da mineração, a partir

da segunda metade do século XVIII (19). Os cronistas Cunha Mat

tos e Silva e Souza (20) omitem a existência de pintores e e^

cultores em Goiás no século XIX. Cunha Mattos faz referência a

talhas, altares ou imagens e também a edifícios sagrados, quase

todos carentes de reparos; feitos na carreira do ouro, falecem
recursos para mantê-los: muitos são ruína (21). Uma das causas

da modéstia artística de Goiás é a pobreza de suas irmandades;

outra, é a instabilidade econômica que nao atraía ou fixava os
artífices vindos de fora; os oficiais mecânicos eram em pequeno

número, os das artes chamadas liberais, ainda menor (22). Segun
do um relatório de 1830 (23) "os officios mecânicos estavão na

(19) _ palACÍN, Luiz - Goiás 1722-1822. Estrutura e Conjuntura numa Capita

nia de Minas. Goiânia, 2a. ed., Oriente, 1976, pp.195-6.

(20) - Raymundo Jose da Cunha Mattos (Chorographia Histórica da Província
de Goyas) , escrito em 1824, e Luis Antonio da Silva e Souza (Memori^
sobre o Descobrimento, Governo, População, e Cousas mais notáveis da
Capitania de Goyaz) , escrito em 1832. Reeditados pela SÜDECO em

1979.

(21) - Vide Quadro das igrejas e seu estado de conservação em 1824, segundo
dados de Cunha Mattos. ANEXO V.

(22) - Vide Quadro dos oficiais mecânicos e liberais, efetuado com dados de
Silva e Souza por volta de 1832. ANEXO VI.

(23) - Relatório de Miguel Lino de Moraes, de 19 de Dezembro de 1830, BibU
oteca Nacional, Seção de Manuscritos, Rio de Janeiro.
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sua infancia; continuão no mesmo estado sem esperançai...) po
dia haver officinas com mestres pagos por conta do Estado (...)
admitindo os collegiaes que se dedicassem à aquelles officios, e
rapazes de fora, que ali os quizessem aprender, podendo-se nas
mesmas Officinas trabalhar para particulares (...) formando-se,
assim hiun viveiro de Officiaes, de que tanto se precisa princ^
palmente nos Arraiaes".

A situação não se altera em 1843, pois num re
latõrio provincial (24) reclama-se da falta de mestres de ofí

cios mecânicos: "podemos dizer sem receio, de exageração que
não há na Província nem se quer hum soffrível official de qqr
destes ofícios, apenas existem alguns curiosos, e esses em tão

pequeno número que não chegão para fazerem os consertos de que
mais necessitão nossos arruinados e mal construídos prédios quer

públicos quer particulares...". Pede a criação de uma Companhia

de Artífices e Aprendizes Menores, a exemplo de outras provin

cias do Império, certo, porém, de não ser atendido por falta de

recursos. Finaliza registrando a vinda à cidade de Goiás de oi

to oficiais franceses com destino a Cuiabá: três deles (25) es

tabelecem-se na capital, convencidos pelo governador provin

ciai.

Se, ao descrever, os costumes da cidade de Goi

ás, Saint Hilaire diz, em 1819, que ali se encontravam "arte

sãos bastante hábeis", ao publicar as suas viagens, em 1848, a

tualiza esta consideração apoiando-se no relatório de Kidder,

de 1844. Em nota de rodapé, acrescenta que os artesãos não tive

ram mais ninguém para orientá-los: "mal se consegue encontrar

em Goiás algximas pessoas com habilidades manuais" (26). Sendo li

(24) - Discurso lido na abertura da Ia. sessão da 5a. Legislatura da Assem
bléia Provincial. Província de Goiãs, Relatórios Presidenciais 1845

-1851 - Arquivo do Estado de São Paulo.

(25) - são: João Pradie (marceneiro), Frederico Bel(carpinteiro-engenheiro)
e José Victor Esselin (ferreiro), citados no documento da nota ante^
rior.

(26) - SAINT-HILAIEE, A. de- ob. cit. p.57.
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mitada a invenção, não o é a imitação; Saint-Hilaire insiste na
habilidade dos artesãos goianos em copiar modelos na prataria e
mobiliário (27) , A cÕpia é a referência do artista desde a Co
lônia: o que se aplica â prataria e ao mobiliário, estende-se à
pintura, à escultura, ã arquitetura. Estudos feitos a partir do
decênio de 40 (28), têm insistido no papel de modelo das .estam
pas européias, de estilos e épocas diversas, na produção artís
tica da Colônia —gravurasque circulavam, tornando sincrêtica
a arte brasileira. Flamengas ou italianas, renascentistas ou

barrocas, são a referência dos pintores e escultores dos sécu
los XVII e XVIII: é certo que em regiões remotas essa relaçao

pode persistir no XIX.

A determinação dos modelos de referência perm^
te estabelecer, por um lado, a fonte de inspiração, e, por ou

tro, distinguir, nos desvios, a interpretação pessoal do artis

ta. Em Veiga Valle, pode ser aventada essa espécie de relação:
a imagem da Imaculada Conceição, da Matriz de Itu (29) seria a
referência de sua Imaculada Conceição, da Matriz de Cuiabá. Es
sa semelhança sugere ou a existência de um único modelo para am

(27) - Ibidem, pp.52-57.

(28) - Destaca-se o artigo "Modelos Europeus na Pintura Colonial". Analis^
do os painéis da capela-mor da São Francisco de Assis em Ouro Preto,
pintados por Ataíde, Hannah Levy descobre os modelos de referencia,
são gravuras de uma Bíblia Ilustrada, de 1728, encontrada pela pe£
quisadora na Secção de Livros Raros da Biblioteca Nacional. Também
Luís Jardim, Salomão de Vasconcelos, Lourival Gomes Machado e Ge£

main Bazin localizaram modelos europeus, ponto de partida dos arti£
tas que estudaram. As imagens da Biblioteca Nacional, secção de icon£
grafia, e a lista de obras de Hannah Levy (ob. cit. p.143 e ss.), eviden
ciam que estes modelos serviam mais aos pintores que aos escultores,
não se encontrando qualquer ligação mais próxima com a imaginária de
Veiga Valle.

(29) - Segundo informação colhida em Itu, a imagem foi trazida da Espanha
ou Portugal, provavelmente no século XVIII, tendo sido doada aos
franciscanos. Encontra-se na sacristia da Matriz N.Sra. da Candeia
ria, de Itu, mas pertencia originalmente a Igreja de São Francisco,
que não existe mais. Aimagem tem 134cm, com cânone de 6 cabeças.
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bas ou que Veiga Valle tenha-se inspirado na de Itu. O estudo

comparativo das dobras e da movimentação do panejamento, do ca
belo, dos anjos da peanha e da mesma peanha, do pastilhamento e

dos ornamentos do esgrafiado revela uma ligação intima das duas

peças (30) , A de Veiga tem mais força escultõrica, sendo menos
codificada; a de Itu ê mais decorativa, valorizada pela riqueza

da policromia. Não e uma coincidência nem uma imposição icono

grafica: "em verdade não é o tema ou mesmo a composição que qua

lificam uma obra de arte. Não ê o que 'representa', senão o co
mo o faz. Diversos artistas podem esculpir ou pintar o mesmo re

trato ou cena e cada obra se diferenciará, embora executadas

em um mesmo estilo" (31) .

Uma das possíveis referências de Veiga Valle

são as imagens vistas e estudadas nas igrejas: "no templo com os

seus adornos, suas imagens, suas cores, vinhetas e estampas de

missais antigos, o artista acharia inspiração e modelo" (32) .

Nos inventários particulares em Goiás e Pirenô

polis, são arrolados "quadros de santos", "quadros de sala",
quadros de diversas estampas", "de santos diversos","de santos e

(30) - A peça de Itu também parece ser o modelo de outra imagem de Veiga
Valle, a N.Sra. do Parto, do Museu da Boa Morte (peça n9 4) dada a
similitude da composição dos elementos da peanha.

(31) - Cf. VASCONCELLOS, Sylvio - Vida e obra de Antonio Francisco Lisboa,
o Aleijadinho. São Paulo, Ed. Nacional, Brasiliana, voL369, 1979.

p. 35.

(32) - JARDIM, Luís - "A pintura decorativa era algumas igrejas antigas".
In;_ Pintura e Escultura I. FAÜUSP e MEC-IPHAN. 1978, p.l91. Pu

blicado primeiramente na Revista do IPHAN, vol.3. Rio, 1939.
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vangelistas" (33). O próprio inventário de Veiga Valle (34) men

ciona vinte e seis quadros, sem especificar os motivos neles re

tratados.

Outra fonte de provável inspiração são os li
vros de preces, de devoção e as Bíblias Ilustradas. No inventa

rio de Veiga Valle aparecem entre seus livros: "um livro do mez

de Maria, dous ditos Anos de Jesus Cristo, um Manual de Missa,

xam livro de Filosofia do verdadeiro Christão, um dito viagem a

Terra Santa" (35).

(33) - Os livreiros do Rio de Janeiro costumavam anunciar em jornais a ven

da de estampas e quadros, muito procurados como "ornamento de casa".

Nos jornais pesquisados era Goiás, nao encontramos referência seme^

lhante, porem em inventários de negociantes comprova-se a presença

desses quadros. Por exemplo, no inventário do Comendador Joaquim da

Costa Teixeira, de 1864, em Pirenopolis, são arrolados 26 quadros de

santos diversos, a 600rs cada, assim como "quadros de retratos" de

Pedro I, de Santos Evangelistas, etc. O inventário de Antonio José

de Artiaga, de 1842, da cidade de Goiás, menciona quadros de dive_r

sas estampas com molduras de buriti e vidros de malacaxeta a 146 rs

cada um.

(34) - Inventário de José Joaquim da Veiga Valle, embrulhado num pacote, sob

a data "1874", sem catalogação, no Cartório de Família, em Goiás.
Na partilha dos bens, os quadros couberam a filha mais velha, Ange^
Ia, cujo inventário incompleto localizamos. Faleceu em 1917. Desde o
final do século XIX não mais se arrolavam os bens com a minudência
anterior, não sendo por isso localizados os quadros. Vide partes do
Inventário, ANEXO VII.

(35) - Idem, p.l7.
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A literatura devota (36), operante na cultura

de todos os grupos sociais, marcava os artistas. Estes reco

Ihiam informações dos livros, que lhes ensinavam os códigos ico
nogrãficos, corporificando as devoções nas imagens (37) .

Em meados do século XIX, a instrução caracteri

za-se pelo desinteresse dos pais quanto à educação dos filhos,

pela esparsa freqüência às aulas, pelo funcionamento irregular

e descontínuo das cadeiras e pela falta de habilitação e aplica
ção de mestres mal remunerados (600$00O anuais). Apenas algumas

famílias goianas - mais abastadas e com projeção política - in

teressavam-se pela educação dos filhos, que, não raro, eram en
viados à Corte. Em Meiaponte, a abertura de uma biblioteca e a

sugestão de se formarem grupos de estudo é gesto isolado (38) .

O Gabinente Literário Goiano, fundado em 1864, tinha poucos s5

cios, não ciamprindo função de centro irradiador de cultura. Se

gundo Maria Augusta Sanfanna Moraes, era "pouco freqüentado

e as raras leituras que se faziam, giravam em torno de roman

ces" (39) ; o que também se pode verificar nas listas de livros

(36) - Os livros de devoção faziam cumprir os ritos religiosos; quase todos

os cidadãos letrados os possuíam como também as pastorais e as ora

ções sagradas, versões da Bíblia ou livros relacionados com a hist£
ria sagrada. Traziam ilustrações e ensinavam praticas piedosas. En
contrados também em inventários do Rio e Salvador, conforme pesquisji

dores locais. Cf. SILVA, Maria Beatriz Nizza da» Cultura e sociedade

no Rio de Janeiro (1808-1821). 2a. edição, S.P. Brasiliana vol. 363,

1978, p.91. Nos inventários de Goiás e Pirenõpolis, os livros sao
mais raros que os quadros.

(37) - Alguns inventários também relacionavam obras históricas, dicionários
(francês e latim) , manuais de Economia, Política, Moral e Direito,
clássicos franceses de literatura e filosofia, poesia brasileira e
tratados de Medicina homeopática.

(38) - Ainiciativa deve-se ao Comendador Joaquim Alves de Oliveira. Cf. "A
Matutina Meiapontense". 7/5/1830. p.3.

(39) - MORAES, M.A. Sant/anna- ob. cit. p.96.
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adquiridos, publicadas no "Correio Official".

Embora não se possa documentar a freqüência es
colar de Veiga Valle,— na sua infância a educação competia a

professores particulares (40) possuía alguma leitura, atesta

da pelos livros arrolados em seu inventário: "um jogo de Diccio

nario francez por 15$000rs; \m dito de dito portuguez por 5$000

rs; um Diccionario latim e portuguez por 8$000 rs; seis sellec
tas latinas por 12$000rs; um volume de gramática franceza por

2$000rs" (41).

Também era bom calígrafo, pois sua assinatura

é firme e regular, embora desprovida de ornamentação nas maiu^
Ias, então comum.

A documentação examinada quanto ã formação e^
colar evidencia-a precária. No que concerne â educação artxsti
ca, pouco se pode afirmar com certeza, uma vez que nem mesmo

foi possível apurar a presença de mestres-artistas nas cidades
em que viveu (42) . Se os documentos nada especificam sobre a

(40) - Ao tratar dos estabelecimentos de ensine em Pirenopolis, Jarbas Ja^
me (Esboço Histórico..., vol.I, p. 220 e ss.) registra que a primei
ra escola publica do sexo masculino foi criada em 1832. Antes, minis^
travam-se aulas particulares. O Pe. Jose Joaquim Pereira da Veiga
foi um destes professores. Jarbas Jayme da uma lista de nomes de alu
nos e seus professores, sem se referir à fonte consultada: da lista
não consta o nome de Veiga Valle, embora apareçam vários contempora

neos seus.

(41) - Cf. Inventario de J.J. da Veiga Valle, verso da p.9 e p.lO.

(42) - Atradição oral insiste em que Veiga Valle nunca saiu de Goiás. Não
estaria ela retomando a afirmativa de Saint-Hilaire: - "Esses qu£
dros tinham sido feitos por um homem que jamais se afastara de Vila

ao se referir a um artesão da capital goiana em 1819? É difí^

cil aceitar ou negar a questão sem provas documentais. Aposição so
ciai e econômica de relativo destaque de Veiga Valle desde o
seu nascimento não exclui a hipótese de uma viagem ã Corte, passando
por Minas, roteiro natural.
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foxinaçao letrada e artística de Veiga Valle^ não se conclui por
sua ausência. O historiador sabe que a arte não era ensinada em
escolas ou academias, inexistentes no interior do Brasil, mas

que era aprendida em ateliês, no próprio exercício do ofício,
sob direção de mestres—artistas. Os exemplos mais salientes de^
sa modalidade de formação são o Aleijadinho e Mestre Ataíde na
arte colonial. O nível de instrução de Veiga Valle é evidencia
do pelo inventário de seus livros, por sua caligrafia e pelos
próprios cargos políticos que exerceu. Quanto â sua formação
artística, muito embora os documentos se calem^é patente ura co
nhecimento cabal de anatomia (43) e de desenho, explícito na e

rudita fatura da imagem. Escultor culto, domina os segredos

plásticos e os códigos iconográficos: Veiga Valle nao pode ser

um autodidata.

3 - Cronologia

A obra de Veiga Valle não pode ser enquadrada

cronologicamente devido à falta de documentação específica. Ê
especulativa a dataçao de peças por critérios que pressupõem o

"aperfeiçoamento". Rotular como "primitivas" ou "obras de juven
tude" imagens não tão "bem feitas" e como "obras primas" ou "o
bras de maturidade" as que se requintam em policromia ou em ta

lhe anatômico, é progressismo apriorístico. Avançar, à falta de
informações documentais, quando se fixam as características de
uma caligrafia escultórica é, no mínimo, apressado: evolucio
nismo reducionista da obra de arte.

Em Veiga Valle, ê duvidoso remeter a períodos

posteriores trabalhos mais "perfeitos", pois a qualidade de o
bras anteriores deveria recomendar o Santeiro para a execução

da imagem de Trindade, que, segundo o "Manual do Devoto da San

(43) - Sobre este ponto assim se refere RescÜa: "As suas imagens são rigo
rosamente proporcionadas, indicando conhecimento da anatomia; os pa
nejamentos. bem movimentados, feitos com inteligência, indicando ae
xistência de um corpo por baixo".




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































