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Formas migradas na arte luso-indiana: a pintura goesa do século XVII à luz dos 

fenómenos de hibridismo, simbiose e metamorfose. 
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     Estudar a viagem das formas, os fenómenos de hibridismo, simbiose, miscigenação e 

metamorfose por que passam as imagens da arte nos seus percursos geográficos e contextuais, à 

luz dos ‘encontros e desencontros de culturas’ que historicamente se sucedem, é um dos 

capítulos mais interessantes com que a História da Arte e a sua inerente Iconologia são 

chamadas a prescrutar as produções artísticas.  

     No caso da antiga Índia portuguesa, a qualidade e quantidade de pintura que foi aí gerada no 

tempo dos Filipes – coincidentemente, a fase áurea da Roma do Oriente -- permite seguir com 

detalhe os fenómenos de adaptabilidade de modelos, técnicas, estilos e saberes, entre a Europa 

da Contra-Reforma católica e as milenares visões civilizacionais do hinduísmo. O cruzamento 

destes mundos, em que interagem também as influências mogóis e sobrevivências de outras 

culturas, produz resultados artísticos que são absolutamente fascinantes. 

      Instrumento poderoso na política expansionista e no processo de relação dos portugueses 

com os povos colonizados, a imagética sacra (pintura, escultura, talha, ourivesaria, têxteis, 

mobiliário, gravura, miniatura e outras artes) serviu a estratégia de ‘conquista de almas’ e 

sedimentação de uma cultura lusófona nos territórios conquistados pela Expansão. O poder de 

convencimento das imagens intrincou-se assim com princípios da propaganda católica e com os 

conceitos pedagógicos tridentinos (ut ars  rhetorica divina, de nihil profanum, nihil inhonestum), 

à luz do valor absoluto de decorum, que os visitadores das dioceses e os delegados dos cabidos e 

ordens religiosas faziam cumprir pelos artistas...  

     Neste contexto se destacam testemunhos de hibridismo (formas e códigos artístico-religiosos 

de origem cristã-europeia miscigenadas com outras de origem hindu ou mogol, ou vice-versa);  

de simbiose (formas e códigos artístico-religiosos de distintas origens que se associam e recriam 

uma estrutura de representação e vivência coincidente); e de metamorfose: formas e códigos 



artístico-religiosos que transmudam os seus sentidos e significações por via do ‘encontro / 

desencontro de culturas’. 

     Goa, capital do Estado Português da Índia, chamada Nova Lisboa, ou Goa Dourada por 

viajantes como Tavernier, Linschotten e Pyrard de Laval, era nos séculos XVI e XVII um centro 

cultural e artístico de enorme destaque. Mesmo com a Monarquia Dual dos Filipes, o estímulo às 

artes favoreceu a arquitectura e a decoração sacra e civil. Além das obras vindas do Reino, desde 

cedo se criaram condições para que artistas locais – reinóis, canarins e goeses de várias origens – 

produzissem arte. As pesquisas de arquivo revelaram nomes importantes como o arquitecto Júlio 

Simonis, o escultor Babuxa, o pintor Aleixo Godinho, o carpinteiro Santopa ou o ourives Jerónimo 

da Costa, identificados no Arquivo Histórico de Pangim e no Arquivo da Cúria Patriarcal. Pode-se 

lançar nova luz sobre essa época prestigiante da arte luso-indiana, de que restam boas pinturas 

na Sé, Santa Mónica, Bom Jesus, São Francisco, e em igrejas como Neurá, Carambolim, Chorão, 

Raj Bhavan, Rachol, Ribandar, ou Taleigão. Tudo mostra o engenho desses artistas miscigenados 

com o gosto, técnica e referências cristãs, hindus e mogóis. Neste contexto, o estudo das 

‘viagens de formas’ adquire, assim, um terreno fértil de trabalho, que deixa perceber a 

interpenetração de modelos, receitas, formas e ideários.  
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