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RESUMO: O estudo da influência dos tratados arquitetônicos na arte brasileira do período 
colonial e imperial, sobretudo nos retábulos tem privilegiado as relações iconográficas dos 
modelos divulgados pelos tratados arquitetônicos e ornamentais. Contudo há uma tendência 
em verificar mais profundamente essas relações, sobretudo nos métodos e cânones 
propagados na tratadísticas, grande parte deles apreendidos na arquitetura da antiguidade 
greco-romana. Nesse artigo propomos abordar casos de retábulos baianos em que 
pudemos conhecer suas medidas e verificarmos a relação de proporção entre suas partes e 
se essas relações refletem o texto e as medidas dos modelos apresentados nos Tratados 
Arquitetônicos, sobretudo no do Jesuíta Andrea Pozzo tão difundido em todo o mundo, 
inclusive no Brasil. 
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ABSTRACT: The study of the influence of architectural treatises on colonial and imperial 
Brazilian art, especially altarpieces, has focused on the visual relationships between models 
described by architectural and ornamental treatises. However, there is a tendency to 
investigate these relationships further, especially the methods and canons published in the 
treatises, most of which are strongly influenced by Greco-Roman architecture. In this paper, I 
propose to address cases of Bahian altarpieces with known measurements in order to verify 
the aspect ratios between their parts and determine whether these ratios reflect the written 
descriptions and the measurements of the models presented in Architectural Treatises, 
particularly the work by the Jesuit Andrea Pozzo, which was known throughout the world, 
including Brazil. 
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O interesse pelo estudo da arquitetura clássica presente nas ruínas greco-romanas 

espalhadas por toda a Europa surgiu e se desenvolveu na Europa renascentista, a 

partir da Itália, especialmente no século XVI, quando os principais tratados foram 

lançados, circulando pela Europa e nas terras conquistadas. Essa circulação foi 

possibilitada pela invenção e aprimoramento da imprensa com a introdução dos 

tipos móveis metálicos e da gravura em metal.  

O primeiro tratado amplamente conhecido foi escrito pelo arquiteto romano “Marcus 

Vitruvius Pollio” (séc. I a.C.) que legou à cultura ocidental uma obra de dez volumes 
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intitulada “De Architectura” realizados ente 27 a 16 a.C. Hoje se sabe que não foi o 

único da antiguidade a teorizar a arquitetura, que pelo menos quinze outros tratados 

foram identificados na antiguidade, mas foi o de Vitrúvio que influenciou o arquiteto e 

humanista  italiano Leon Battista Alberti (Gênova, 1404 – Roma, 1472) a escrever o 

tratado “De re aedificatoria”, primeiro da época moderna, finalizado com a escrita 

dos dez livros em Roma, em 1452, obra somente impressa depois de sua morte. 

Seguiram-se a Alberti tratados prestigiados escritos por Andrea Palladio (1508-1580) 

e Sebastiano Serlio (1475–1554). 

No período barroco a preocupação dos tratados incluem, além da arquitetura, os 

arranjos de interiores, sobretudo no rococó, quando os projetos integrais de 

decoração abrangiam da arquitetura aos puxadores de gavetas dos móveis. 

Destaca-se nesse período pela disseminação que alcançou, com traduções e 

reedições em várias línguas o tratado “Perspectiva pictorum e architectorum” do 

jesuíta Andrea Pozzo (1642-1709) publicado em dois volumes, entre 1693 e 1700.  

A partir do século XVI também foram intensas a produção de gravuras avulsas ou 

em séries e sua disseminação como meio de informação artística, imprescindível 

para o processo de aprendizagem e de “invenção” que comumente partia de uma 

obra pré-existente que era reinterpretada e no caso dos ícones e narrativas, 

inspiravam  os artistas e evitavam que cometessem heresias na representação dos 

artigos da fé, já que as gravuras eram impressas após a autorização papal. 

O papel das gravuras avulsas na disseminação do estilo rococó em Portugal foi bem 

dimensionada por Terese Mandroux França1.  As possibilidades de pesquisas 

cotejando-se gravuras, textos e imagens pintadas e esculpidas são várias e tem sido 

exploradas pelos estudiosos na medida em que se acessa a coleção de estampas 

preservadas em instituições estrangeiras, sobretudo através da Rede Internacional 

de Computadores.  
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Para além das relações iconográficas podemos também verificar “o uso das regras 

de proporção de determinado tratadista na arte local e se houve contribuições 

pessoais dos artistas na reformulação ou mesmo na formulação dessas regras”2. 

O retábulo-mor da Igreja de São Pedro dos Clérigos, localizada no Terreiro de Jesus 

por nós tipificado como “arrematados  por frontão curvo com ressaltos”3 decorre da 

imitação das figuras 33, 35 e 64 do primeiro volume do tratado de Pozzo.  

O frontão curvo com ressaltos nos extremos laterais e no centro, ornado com 

dentículos e figuras femininas deitadas sobre os ressaltos laterais é apresentado 

frontalmente com destaque na figura 33  do tratado de Pozzo.   

Na figura 35, ele é destituído das figuras, arrematado por vasos chamejantes e 

mostrado em perspectiva, mas na figura 64, 'fabbrica quadrata' este frontão 

reaparece no contexto de um baldaquino com oito colunas e figuras, inclusive as 

femininas, que estão deitadas nos ressaltos das extremidades do frontão curvo. 

O uso do frontão curvo com ressaltos foi maturado na obra retabular de Andrea 

Pozzo em Veneza, Mondoví, Turim e Viena4. 

O retábulo-mor dos terceiros dos clérigos da Bahia, que desconhecemos a autoria e 

época da construção, se inspira claramente nesses modelos pozzianos referidos e 

exibe uma elegante e bem resolvida mistura de barroco e rococó de informação 

francesa  com ênfase na estrutura arquitetônica, em que o modelo barroco pozziano 

é alterado para responder ao espírito rococó que se introduzia.   

Os ornamentos são entalhados em volumes sutis e se limitam aos  espaços a eles 

determinados, refletindo a influência de “rocailles” simplificadas ou “moderadas”, 

delgadas e elegantes, que se opõem às “rocailles tormenté”5.  Próprias do estilo Luis 

XVI. 

Além disso, o seu cromatismo imitando pedras semipreciosas, de várias cores, com 

douramento, aproxima-se do padrão da oficina lisboeta de Silvestre de Faria Lobo e 
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da tradição cromática difundida a partir de meados do século dezoito, influenciada 

pelo altar de São João Batista da Igreja de São Roque de Lisboa.  

 

Com base nos caracteres acima, podemos estimar ser este altar do último quartel do 

século dezoito, mas o certo é que apresenta uma versão do frontão pozziano menos 

teatral, mais leve, ou seja, elimou-se os dentículos que contornam os frontões dos 

modelos de Pozzo; diminuiu-se  o volume dos ressaltos do frontão curvo, embora 

mantenha os dentes na passagem dos planos e as figuras femininas, e exiba quatro 

esculturas de santos bispos por cima do entablamento.   

A relação de proporção das partes com o todo do retábulo e a proporção do retábulo 

em relação ao espaço da capela-mor, refletem uma elegância e equilíbrio próprios 

do rococó e do neoclássico.  

Figura  Figura 33 do Tratado de Andrea Pozzo –“Perspectiva Pictorum et Architectorum” 
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O cadastro arquitetônico desse retábulo foi realizado pelo arquiteto Denilson Borges, 

tomando precisamente as medidas da planta baixa, das pilastras, dos dois primeiros 

degraus do trono,  e demais estruturas acessíveis. Das colunas para cima as 

dimensões foram aproximadas pelo programa de computação Auto Cad, com 

possível diferença de vinte centímetros para menos. 

 

Cadastro da elevação do Retábulo-mor de São Pedro dos Clérigos, Salvador, Bahia.  

Cadastro de Denilson Borges, 2009. 
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A profundidade do retábulo, da mesa do altar para o fundo da capela-mor, mede 

precisamente 5,18 m., sua largura é de 6,81 m. Sua altura total é de 10,50 m 

descontados os 20 centímetros das medidas imprecisas.  

O embasamento (base) composto de oito pilastras,  dispostas em dois níveis e 

sobrepostas duas sobre duas, mede precisamente 3,03 m, sendo as do nível do 

chão mais retangulares e esguias medindo de altura 1,74 m e as do nível superiores, 

1,29 m de altura, diferindo uma da outra em 0,45 cm. 

A medida aproximada das colunas, da base ao capitel, é de 3,14 m descontados os 

vinte centímetros da imprecisão referida, totalizando a medida das colunas até o 

entablamento em 4 metros.   

Todo o arremate constando de arquivolta do arco do camarim, esculturas e frontão, 

inclusive o elemento decorativo que arremata o frontão (uma espécie de acrotério da 

cumeeira), mede 3,26 m.  

Os degraus do trono eucarístico diminuem de baixo para cima, tendo as seguintes 

medias da altura de cada degrau: 1,25m – 1,22m – 1,19m – 1,16m – 1,13m e 1,0m. 

Registrando-se uma diferença de 3 centímetros entre os cinco degraus, sendo de 13 

centímetros a diferença entre o penúltimo e o último degrau. Não está afastada a 

representação cabalística do número 3, número perfeito, nem a simbologia da 

Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo), já que se trata do trono destinado 

ao Santíssimo Sacramento (Jesus crucificado), hoje ocupado por uma escultura da 

Virgem.      

A altura do retábulo é aproximadamente o dobro da sua profundidade (5,18m-

10,50m), uma pequena diferença de 0,14cm resultado provavelmente da falta de 

medidas precisas dos elementos superiores do retábulo.   

Considerando o padrão clássico de leitura do edifício, a relação de proporção entre o 

embasamento (3,03m) e a sustentação (colunas: 3,34)  e os elementos do arremate 

do retábulo (laterais da arquivolta e frontão curvo medem aproximadamente 3,26 m) 

se equivalem com pequenas diferenças que podem advir da imprecisão 
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mencionada, observando que as medidas do entablamento (arquitrave, friso e 

cornijas – com aprox. 0,86 cm) ficam desprezadas nessa leitura, o que é pouco 

aceitável. 

 

Cadastro do Retábulo-mor de São Pedro dos Clérigos, Salvador, Bahia.  

Cadastro de Denilson Borges, 2009. 

 

Essa leitura é, ao nosso ver,  a que norteou o projeto, pois a zona do arremate só se 

delineia a partir da arquivolta do arco romano do camarim, zona em que estão 

colocadas as quatro esculturas dos santos bispos e o frontão curvo. 

Ainda há outra possibilidade de leitura, que é a que resulta em uma equivalência 

entre as medidas do embasamento (3,03 m) com a das colunas (3,34 m), ficando 

juntos o entablamento e os demais elementos do arremate (4,12 m) e diferindo  em 



 
 

212 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

aproximadamente 1 metro das partes inferiores do retábulo. Achamos contudo, 

pouco provável que esse entendimento tenha norteado o projeto.   

O modelo de Andrea Pozzo da figura 64 do seu tratado apresenta outra relação de 

proporção na altura, considerando juntos as colunas e o entablamento: a dimensão 

da base (5,3) é duplicada para a sustentação (colunas e entablamento – 11,3), 

repetindo essa proporção da sustentação no arremate, considerado da zona da 

arquivolta até o acrotério do frontão curvo.   

O frontão do retábulo-mor dos Clérigos se aproxima em muito do modelo de Pozzo 

com a presença das figuras femininas deitadas sobre os ressaltos dos extremos da 

curvatura do frontão, as semelhanças aí são claras. Quanto a colocação de 

escultura nas impostas que ladeiam a arquivolta do arco do camarim, essa seguem 

as proposições de Pozzo, com exceção da iconografia, que se adequou ao orago da 

igreja (São Pedro dos Clérigos), representando aí quatro santos bispos. 

As figuras que se posicionam nas laterais do trono eucarístico, não seguem 

totalmente o formulário de Pozzo, mas podemos identificar semelhanças na 

proposta de número 160 de um retábulo rococó concebido por Franz Xavier 

Haberman (1721-1796).  

No retábulo baiano as esculturas representam São Pedro portando uma cruz  de três 

braços, vestes papais e tríplice coroa (triregnum) à direita do trono e São Paulo 

portando uma espada e um livro, à esquerda. 

O camarim desse retábulo possui uma elaboração extremamente requintada 

constituída de “pilastrinhas” estreitas com capitéis compósitos ornadas por reservas 

de molduras com pinturas imitando pedra na cor vinho e por reservas de molduras 

mais largas terminadas por motivos rococós e pintadas com marmorizado azulado e 

amarelado. 
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Figura 64 do Tratado de Andrea Pozzo "Perspectiva Pictorum et architectorum” 

 

Acima do cornijamento há friso com medalhões de molduras ovais douradas 

arrematadas por guirlandas de flores contendo as insígnias de São Pedro (a cruz 

latina, o cálice com a hóstia, o galo (arrependimento), a mitra, a cruz, as chaves em 

santor (chave do céu e da terra), e insígnias de São Paulo: o evangelho e a espada.6 

dispostas em ordem da direita para a esquerda do trono. 
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Retábulo-mor da Igreja de São Pedro dos Clérigos, Salvador, Bahia.  

Fotografia de Sérgio Benutti, 2006. 

 

Os capitéis das colunas e pilastras do retábulo dos Clérigos são da ordem 

compósita, predominante  nos retábulos baianos, são interpretados com volutas 

simplificadas e destituídas de ornatos diferente do modelo romano presente no Arco  
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de Sétimo Severo ilustrado no Tratado de M. Desgodetz7. Abundava nos tratados 

arquitetônicos, quadros comparativos mostrando as regras de representação das 

ordens arquitetônicas, seja nas proporções, seja nos ornatos, como podemos ver no 

existente no Tratado de Andrea Pozzo8, no qual compara as regras de Palladio com 

as de Scamozzi, observando que os dois autores dividiam o modulo em 30 partes.  

A transmissão do conhecimento das regras de proporção das colunas e demais 

partes das ordens arquitetônicas se constituía na parte mais pedagógica dos 

tratados, atingindo alguns, como D’Avillez9 alto grau de didática, esclarecendo que o 

módulo da coluna era tirado de seu diâmetro e deveria esse valor ser repetido 7, 8, 9 

ou 10 vezes para dimensionar a altura da coluna conforme a ordem adotada. 

Esse modelo do retábulo-mor de São Pedro dos Clérigos, se anterior aos demais 

que analisaremos a seguir, inspirou outros retábulos em Salvador do final do século 

XVIII e no século XIX, a começar pelo retábulo do Santíssimo Sacramento da antiga 

Sé. 

No século XIX o modelo inspira o retábulo-mor da Igreja de Nossa Senhora da 

Saúde e Glória, entalhado por Francisco Hermógenes de Figueiredo entre 1814 e 

1818;  o baldaquino de Santo Antônio Além do Carmo e o baldaquino do altar-mor 

da Igreja do Hospício de Nossa Senhora da Piedade, erguido provavelmente na 

primeira metade do dezenove com alterações posteriores.   

No retábulo de Nossa Senhora da Piedade, o frontão curvo em secção de círculo, é 

interrompido no centro para dar lugar ao monograma da Virgem Maria sustentado 

por anjos meninos. Outrora, por trás do frontão existia um tambor octogonal que 

sustentava uma cúpula em meia laranja fechada e ornada com escamas.  

Do estudo das proporções do retábulo-mor de São Pedro dos Clérigos de Salvador  

concluímos que é impossível generalizar a partir do estudo de um único caso, é 

preciso promover a medição de outros retábulos de épocas diferentes e 

semelhantes para que possamos aclarar melhor as regras construtivas dessas 

peças. 
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Tanto no retábulo de São Pedro dos Clérigos, quanto no do Senhor do Bonfim a 

medida da profundidade do retábulo é duplicada na sua altura, quando há uma 

alteração de medida entre um elemento e outro, esse aumento é de um ponto (de 10 

para 20 cm; de 3 para 4 metros. A diferença de dimensões dos degraus do trono 

eucarístico é de 3 centímetros. Seriam essas regras constantes, frequentes ou se 

limitam a determinados exemplares? O aumento de um ponto na altura das partes 

do retábulo repete a modulação das pernas e dos braços do homem vitruviano? 

Ficam as questões para perseguirmos a busca de respostas.  
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