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Em 1730, o Brasil passava por uma significativa mudança no seu cenário econômico: a 

descoberta de ouro e prata na região central do país. Até então quase toda atividade 

econômica estava concentrada no litoral brasileiro, primeiro na extração vegetal, sobretudo do 

pau-brasil, e em seguida com a indústria açucareira no nordeste brasileiro. Enfraquecido pela 

saída e posterior concorrência dos holandeses ao açúcar luso-brasileiro, o fulcro dos interesses 

da Coroa Portuguesa voltou-se para as recentes descobertas na região sudeste do Brasil. 

Com essas mudanças, mais do que o deslocamento do eixo econômico, toda uma nova 

“cultura”, um modos vivendi, se configurou. Uma cultura urbana, de maior flexibilidade e 

plasticidade, foi se formando graças, em parte, a grande leva de portugueses que 

abandonaram tudo no velho mundo em busca do novo eldorado. Fruto desse conjunto de 

fatores, Antônio Francisco Lisboa vai de maneira silenciosa, ao seu tempo, fincar as marcas de 

um barroco, porque não dizer, tipicamente brasileiro. No filme “O Aleijadinho”, esta discussão 

sobre uma arte que caminha do barroco para um rococó brasileiro, “uma arte brasileira”, 

aparece nas palavras de um dos nobres que discute sobre a arte de Antônio Lisboa. 

Filho de um português, Manuel Francisco Lisboa, com Isabel, sua escrava - fruto, portanto, 

daquilo que Gilberto Freyre chamou de hibridismo, característica fundamental da formação 

étnica brasileira – Aleijadinho é produto do agitado período que antecedeu a independência 

do Brasil. Mais uma vez podemos nos remeter ao filme “O Aleijadinho” ao tratar desta questão 

de identidade quando o próprio artista discute com o pai, branco, sua identidade enraizada no 

negro brasileiro. 

Sua obra retrata bem esse espírito de brasilidade, ainda inconsciente, que surgia nas ruas 

estreitas de Vila Rica e arredores. Barroca, naquilo que o barroco tem de mais forte; a 

expressividade, mas caminhando para uma singularidade que a tornaria única, singular. 

Apesar do barroco não ser nenhuma novidade na segunda metade do século XVIII, Aleijadinho, 

sem nunca ter ido a Europa, assimilou – graças também a decisiva influência de seus mestres 

Francisco Xavier, José Coelho de Noronha e João Gomes Batista - o espírito contra-reformista 

do barroco europeu, expresso na dramaticidade das imagens que contam mensagens 

religiosas. 

O filme nos mostra os primeiros passos de Antônio Lisboa na oficina do pai e a realização de 

sua primeira obra: um busto para o Chafariz da Samaritana. Apesar de se focar na vida pessoal 

de Aleijadinho, de maneira um tanto caricata e por vezes inverossímil, a película permite-nos 

deduzir que foi significativa a importância de Cláudio Manoel da Costa ao permitir que Antônio 

Lisboa utilizasse sua biblioteca, fonte importante de conhecimento dos modelos europeus na 

sua formação artística. Contudo, ele jamais se sujeitou aos modelos escolhidos, ajustando-os 

sempre a seu gosto pessoal e fértil imaginação. Ademais, não é o tema ou sua composição que 

definem a qualidade de obras de arte, dependendo ela, exclusivamente, do tratamento formal 

com que estas se objetivam. O valor dos trabalhos de Antônio Francisco lhes é, pois, inerente e 

independe das fontes de inspiração de que se valeu o artista. 

Um outro momento em que o filme nos permite apreciar a grandiosidade do mestre mineiro, 

ainda que en passant, é a Igreja de Bom Jesus de Matosinhos, na cidade mineira de Congonhas 

do Campo. Lá se encontram as doze esculturas em pedra-sabão conhecida como Os Profetas. A 



maneira como estão dispostas conduz o observador ao movimento que as esculturas sugerem. 

O que há de barroco nelas? Seguindo a tendência da escultura barroca, Aleijadinho esculpiu 

numerosas dobras nas roupas, cabelos e barbas, possibilitando um jogo de luz nas saliências e 

reentrâncias. O contraste, claro e escuro, da pintura barroca, é o que nos vem à cabeça 

imediatamente. O filme peca ao não conseguir sequer sugerir estes detalhes artísticos, 

obrigando o espectador a buscar fontes mais detalhadas sobre a obra. Um dado interessante, 

mencionado por Arnaldo Poesia, entre outros, seria a de que Aleijadinho identificou Os 

Profetas com os inconfidentes, contemporâneos seus, o que só reforça a importância da 

contextualização e compreensão histórica. 

Em Antônio Francisco Lisboa se expressou uma arte do mais alto nível formal, e, sobretudo, 

subjetiva, marcada por características bastante gerais do barroco, como um domínio da 

emoção, do caráter dramático, o que o identifica com a arte europeia, tendo, porém, dado de 

maneira exuberante e indelével sua marca pessoal e emocional. Nos confins do interior 

brasileiro, um milagre da arte brasileira esculpia, entalhava, desenhava e projetava seu 

testamento de vida. 
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