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Responda rápido: Onde fica, na
Assembléia, o busto de Aleijadinho?
Se a pergunta lhe causa surpresa, não
se preocupe. Apesar da importância
de Aleijadinho na história das artes
brasileiras, poucas pessoas percebem
que no jardim de entrada da Rua
Rodrigues Caldas, à esquerda de quem
sobe as escadas, existe um busto do
artista.

Cristiane Pereira

E Cultura

Um rosto na história
Busto de Aleijadinho revela o desprendimento de um pesquisador e um gesto de ousadia da Assembléia Legislativa

A escultura está lá há mais de 20
anos, precisamente desde 27 de se-
tembrode 1973. Sua história tem como	.
principais protagonistas o ex-deputa-
doNélson Lombardi e o pesquisador
russo (naturalizado brasileiro) Miguel
Theodorovitch Chquiloff, que encon-
trou um retrato do Aleij adinho e lutou
pelo reconhecimento de sua autentici-
dade. Chquiloff, já falecido, era fun-
cionário do antigo Banco Hipotecário
e Agrícola (atual Bemge) e apaixo-
nado por história, artes e literatura.
Era casado com a irmã do poeta
Alphonsus de Guimaraens.

Da descoberta da tela até a mau-
guração do busto nos jardins da As-
sembléia — a escultura foi feita a partir
da pintura - passaram-se quase 20
anos. Antes disso, não havia registro -
oficial sobre o rosto do artista. Tido
como um dos maiores artistas do bar-
roco, Antônio Francisco Lisboa, o
Aleijadinho, era um rosto desconhecido da
História.

Em março de 1956, Chquiloff, numa das
visitas que fazia periodicamente ao Arquivo
Público Mineiro para estudar assuntos histó-
ricos, descobriu, numa antiga arca, a tela que,
segundo registros não oficiais, retratava o
Aleijadinho. Desprezada por pesquisadores, a
tela de Euclásio Penna Ventura — um desco-
nhecido, sem registro em qualquer arquivo ou
catálogo - despertou o interesse do pesquisa-
dor, que decidiu investigar sua autenticidade.

A obra havia sido doada ao Governo do
Estado de Minas Gerais pela família Guinle,
do Rio de Janeiro, nos tempos do Estado
Novo. A pintura teria chegado ao Rio de
Janeiro em 1916, através de um comerciante
vindo de Congonhas do Campo, e vendida à
relojoaria da Bolsa de Valores, pelo valor de
um conto de réis, sob a alegação de que se
tratava "de um retrato de Antônio Francisco
Lisboa". Depois foi vendida ao colecionador

Marcelo Metzker

,	
Maria Bardi.

O exame concluiu que a tela fora
pintada cerca de 200 anos antes, na

- época em que Aleijadinho vivera
(1730 - 1814) e que sofrera uma

•.alteração: originariamente, mostrava
- as mãos do artista cobertas por uma

bandagem; depois, essa parte foi
repintada, sendo as mãos escondidas
debaixo do casaco que eie vesua. tomo
se sabe, Aleijadinho foi vítima da
lepra, que deformou as suas mãos.

A notícia da autenticidade da obra
- divulgada em maio de 1969— mexeu
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e fez ressurgir até mesmo a discussão
sobre se Aleijadinho de fato existira
ou não passara de um mito, uma in-
venção. Para o professor Chquiloff,
contudo, faltava ainda o reconheci-
mento público do retrato do mestre
Aleijadinho. Sua intenção era ade que
o Estado reconhecesse a pintura como
oficial.

Ele sugeriu, então, ao deputado
Nélson Lombardi que fosse feita uma
lei nesse sentido. Aprovada em 1972
pela Assembléia, a proposição de lei
foi vetada pelo governador Rondon
Pacheco. "Na verdade, o governador
deixou-se influenciar por opiniões de
pessoas que ficaram com ciúmes do
professor Chquiloff e que não aceita-
vam que ele, e não elas, tivesse sido o

responsável pelo reconhecimento da pintura
de Aleijadinho", explica Nélson Lombardi.

O veto do Governador foi derrubado, por
unanimidade, e a Lei n° 5.984, de 12 de
setembro de 1972, que "reconhece a efigie de
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho",
não foi apenas mais uma lei, entrando para a
história também do Legislativo: foi o único
veto derrubado pela Assembléia naquele go-
verno. Coisa raríssima nos idos de 1972,	

ara
tempos de total subserviência ao Executivo,	tornar

Chegamos, então, à inauguração do busto	oficial o
do mestre do barroco. Miguel Chquiloff, por
conta própria, mandara esculpir dois bustos retrato de
do artista a partir da pintura, e, tendo encon-	Aleija-
trado o apoio do ex-deputado, entendeu que o	dinho a
Legislativo, seria um local adequado para a
exposição de um deles (o outro está em São Assembleia
João dei Rei). Trabalho do escultor Alberto de derrubou
Castro, o busto de Aleijadinho, foi, então,
inaugurado, registrando definitivamente a face	veto do
do famoso mestre do barroco.	 Governador
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Esculpido por Alberto de Castro, busto retrata o
rosto "oficial" de Aleijadinho

Bastos Dias e, por intermédio de Nélson
Libânio, chegou a Guilherme Guinle, que a
ofereceu ao governo mineiro. A tela ficou sob
a guarda do Arquivo Público, uma vez que não
existia, no Estado, um museu "oficial". Mas
não se sabia se o rosto retratado na pintura era
fiel ao Aleijadinho.

Chquiloff iniciou, em 1956, uma peregri-
nação pelas cidades históricas mineiras e ou-
tras cidades onde pudesse haver qualquer
indício que o ajudasse a saberde que época era
a tela, quem era o pintor, ou ainda tentar
encontrar outro retrato do Aleijadinho, para
compará-los. Sem encontrar qualquer infor-
mação que pudesse ajudá-lo, Chquiloff rece-
beu do então diretor do Arquivo Público
Mineiro, João Gomes Teixeira, a sugestão de
se fazer uma perícia na obra, para se apurar
a data da pintura e sua originalidade. A obra
foi encaminhada ao então diretor do Museu de
Arte de São Paulo (Masp) e perito Pietro


