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Seria oportuno referir alguns pontos importantes sobre este tema 
antes de avançar com os argumentos que serão desenvolvidos neste 
texto. O foco essencial dos meus estudos concentra-se em conhecer 
a pintura de tetos do Brasil Colonial. Este processo de investigação 
no Brasil foi direcionado inicialmente para Portugal e também para 
o estudo de alguns formulários italianos, especialmente florentinos 
do último quartel do século XVII. Para além do estudo específico da 
história da arte, o conhecimento dos tetos pintados do tempo colo-
nial inclui ainda estudos específicos no campo da história da ciência. 
Esta aproximação permite sintonizar a pesquisa da quadratura com a 
história da arte no contexto da pintura barroca e o universo dos trata-
dos entre os séculos XVI e XVII. Percebe-se que o entendimento dos 
tetos pintados com simulação de arquitetura, poderiam ser melhores 
conhecidos a partir do entendimento dos métodos de representação. 
Para conhecer estes procedimentos era preciso conhecer o método 
gráfico de representação codificado e aplicado no campo artístico de 
modo a restituir a sensação de profundidade espacial.

O estudo da pintura de tetos no Brasil era sempre condicio-
nado a um estudo sociológico ou a uma sociologia da arte, e, ainda 
mais próximo da história da arte, uma investigação iconográfica/
iconológica dos mesmos espécimes. Após alguns estudos e aproxi-
mações com a arquitetura compreende-se que era possível realizar 
uma investigação diversificada destes mesmos tetos numa dinâmica 
metodológica interdisciplinar, isto é, a decoração pictórica represen-
tada, a relação destas pinturas com os textos científicos pertinentes 
aos tratados de perspectiva, de pintura ou arquitetura e, finalmente, 
aproximar tudo isso com o estado de conservação dos espécimes estu-
dados. Não era apenas uma preocupação com o restauro das pinturas, 
mas aproximar a pintura com o estudo do edifício, sua construção e 

O simulacro arquitetônico no Brasil Colonial - a decoração dos 
tetos entre os séculos XVIII e XIX

Magno Moraes Mello
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
magno@fafich.ufmg.br
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sua conservação. Conservar o edifício era como preservar a pintura. 
Esta nova vertente de investigação me aproximou tanto dos restau-
radores como dos arquitetos. Era preciso criar uma possibilidade real 
de trabalho: assim criamos o grupo de pesquisa perspectiva pictorum 
em 2007. Este grupo tem o objetivo de inventariar e estudar os tetos 
pintados no Brasil. As dificuldades são muitas e a principal é poder 
conhecer estes espécimes, pois o país é grande e o deslocamento é 
um problema.

Portanto, no estudo da pintura decorativa no Brasil, apon-
tamos Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe e 
Paraíba como centros difusores da decoração quadraturista de fonte 
europeia (de matriz ítalo-portuguesa) e que agora inicia uma inves-
tigação maciça não somente no que se refere ao inventário desses 
exemplares, mas também em relação ao estudo à pesquisa sistemati-
zada sobre a literatura científica que envolve toda essa representação 
espacial. Este é o estudo que pretendemos realizar. É uma proposta 
diferente do processo apenas imagético e histórico/religioso do tempo 
destas pinturas. Nos últimos anos dedicou-se pesquisas e publicações 
sobre as questões da representação do espaço figurativo em paredes e 
em tetos de igrejas do Brasil colonial. Não existe um conhecimento 
sistematizado sobre essas pinturas. Inevitavelmente, trata-se de um 
estudo interdisciplinar conjugando a história da arte, o restauro ar-
quitetônico e a componente técnica/científica na identificação dos 
elementos geométricos da produção artística. Como anteriormente 
já foi explicado este quadro pode ser equacionado pela preocupação 
no entendimento da construção mental do trabalho do pintor em 
transferir o desenho ao suporte pictórico. Tudo está por fazer. A pre-
ocupação fulcral era com as questões da pintura de falsa arquitetura, 
suas disposições cromáticas e aspectos técnicos de luz e sombra. As 
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questões teóricas e práticas da perspectiva, a difusão dos textos ma-
nuscritos ou impressos foi outra preocupação entre os estudos. 

Relacionada com o engano arquitetônico, com os rasga-
mentos (sfondati) cenográficos e também inserida numa seção da 
história da ciência, foi por meio dos tratados europeus desde o pe-
ríodo quatrocentista, que a pintura iniciou seu percurso auferindo 
cada vez mais um sentido glorioso. Estamos perante uma espécie de 
história dos métodos de representação pictórica que, entre os séculos 
XV e XVIII, tiveram uma atuação marcante. É nesse contexto que 
o universo das práticas pictóricas no Brasil colonial inicia suas apa-
rições. Aqui, verifica-se a presença de formas decorativas desde uma 
expressão bidimensional, até as mais complexas experiências tridi-
mensionais com representação perspéctica na simulação de formas 
arquitetônicas, avançando um pouco além dos meados do século XIX: 
regiões do Norte, do Sudeste e do Nordeste do Brasil. 

Podemos considerar a pintura do tempo do barroco como 
uma das mais expressivas da civilização da imagem, como bem disse 
Argan. Carregada de questões sociais, filosóficas, religiosas, a pintura 
abarca desde as mais simples realizações figurativas, até a elaboração 

Fig. 1. Antônio Simões 
Ribeiro. Teto da Antiga 
Livraria ou Biblioteca 

do Colégio dos Jesuítas, 
Salvador (c. 1735-1737).
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de uma construção espacial composta por falsas arquiteturas justa-
postas em paredes, em tetos abobadados planos ou em cúpulas, onde 
os aspectos técnicos são prioritários e não podem ser transcurados. É 
nesse momento que a história dos métodos de representação se torna 
fulcral para um melhor entendimento dessas pinturas tão complexas 
sob o ponto de vista formal e técnico. 

O estudo da perspectiva ainda é alvo de grandes investi-
gações e algumas controvérsias quanto ao seu aparecimento e codifi-
cação. Os conhecimentos dos textos relacionados à pintura, aos escri-
tos específicos sobre perspectiva, às variações de técnicas, arquétipos 
ou formulários, sempre submergidos no conceito de operatividade, 
estão nitidamente explorados nos centros de produção artística. Tudo 
isso interessa na formação quotidiana do artista, isto é, seus conhe-
cimentos e seus procedimentos de construção espacial. O período 
quinhentista avançará com as primeiras demandas religiosas e polí-
ticas, pois estamos perante um processo de rede de difusão do saber 
perspéctico e que configura um substrato para a representação pictó-
rica do espaço. Esses fatores ainda são pouco difundidos e raramente 
apresentados como um tópico específico. As diversas questões teóricas 
e o desafio da sobrevivência da pintura em estreita convergência com 

Fig. 2. Antônio Simões 
Ribeiro. Teto da Antiga 
Livraria ou Biblioteca 
do Colégio dos Jesuítas, 
Salvador - detalhe das 
arquiteturas (circa 1735-
1737).
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a cenografia e a tratadística confirmam arestas a serem 
debatidas pela história da arte e pela história da ciência, 
como uma espécie de núcleo para qualquer proposta de 
investigação: a complexidade de seus procedimentos, as 
suas adaptações e os seus conceitos operativos nos dife-
rentes períodos históricos.

Por conseguinte, é fulcral iniciar um estudo 
mais ousado que aborde essencialmente o mundo euro-
peu, mas contemple, igualmente, a difusão desse espectro 
científico na América. O debate científico terá sempre o 
paralelo com o debate cultural. Nesse caso, a discussão 
entre formas pictóricas e literatura científica caminham 
paralelamente, isto é, para a efetiva compreensão da arte 
se torna necessário, sob diversos aspectos, a compreensão 
da técnica e da ciência.

Deste modo, a representação perspéctica nas 
artes em geral é um dos temas mais sedutores da história 
e da crítica de arte. Estudar esta construção perspéctica 
é investigar o modo como cada cultura concebeu o des-
enho, a pintura, a escultura, a cenografia e a arquitetura 
em benefício da construção ilusionista. Tudo isso em seus 
mais diversos fomentos tecnológicos. Por conseguinte, as 

artes passaram de um conceito essencialmente mecânico ao conceito 
de artes liberais. A pintura passa a ser uma ocupação liberal, a qual é 
imprescindível os conhecimentos de matemática, de geometria e/ou 
de aritmética. O uso da perspectiva é um dos momentos de maior 
interesse para a análise da linguagem pictórica focando sempre no 
desenho, pois este recobre uma variedade de operações gráficas que 
não tem a mesma função e ainda produz resultados formais diver-
sificados. A pintura de falsa arquitetura representa um dos mais 
criativos campos de investigação sob o olhar da arquitetura, tendo 
como aspecto pontual a história da técnica. Naturalmente, todo esse 
exercício de estilo dependeria das constantes exemplificações que a 
cultura italiana exibiria entre os séculos XV e XVII, não esquecen-
do as publicações de tratados e as inúmeras estampas presentes em 
qualquer ambiente artístico. Um exercício que amadureceria desde 
as primeiras intervenções e que se tornaria inseparável da cultura 
figurativa durante todo o período setecentista (e oitocentista em 
grande parte) no Brasil.

Assim, é conveniente enumerar os espécimes mais emblemá-
ticos da visão perspectivada e que permitiu que toda a Europa pudesse 
ver e exercitar, senão in loco, ao menos nas numerosas gravuras que 

Fig. 3. José Joaquim da 
Rocha (atribuição). Teto 

nave da igreja de São 
Domingos, Salvador (sem 
data). Crédito fotográfico: 

Anibal Gondim.
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circulavam sobre essa nova codificação do espaço. Os afrescos capazes 
de suscitar extraordinárias ilusões de profundidade não contaram 
apenas com a maestria dos pintores mas, sobretudo, pela disponi-
bilidade da ciência matemática. Examinar essas pinturas e os seus 
fundamentos científicos significa compreender como se construía 
um espaço tridimensional e quais seriam suas principais implicações. 

É na segunda metade do século XVI que aparecem com 
maior expressão pintores-decoradores que dedicavam toda a sua 
atenção na preparação arquitetônica ilusionista em paredes, em te-
tos planimétricos ou curvos criando grandiosas ilusões. Todos esses 
aspectos são fundamentais para o estudo e para o entendimento do 
universo da pintura perspectivada em qualquer tempo histórico. As 
especificidades surgem a partir do momento em que as investigações 
se aprofundam. Diante desta conjuntura verifica-se a primazia do 
desenho e suas disposições; o conhecimento e os alvores da metodo-
logia representativa na Antiguidade; os aprofundamentos medievais 
não apenas em seus aspectos figurativos, mas também nas disposições 
teóricas específicas (os estudos iniciais sobre óptica); o universo re-
nascentista com a teorização geométrica da perspectiva, suas especi-
ficidades e constantes mutações. Enfim, um manancial cultural que 
esta apresentação não conseguirá responder em sua totalidade. 

Tudo isso se refletirá na dinâmica entre o Renascimento e 
o Rococó quando a representação do espaço conquistará cada vez 
mais uma especificidade. De um modo geral, o tema da perspectiva, 
instrumento eficaz de representação, atravessa transversalmente todos 
os campos de expressão artística desde as primeiras pesquisas iniciadas 
por pintores e matemáticos, até as construções de grandes distâncias. 
Aqui, o cromatismo e a luminosidade são os pressupostos do simu-
lacro arquitetônico, transformando-se nos instrumentos para gerar 
nos fruidores emoção e ilusionismo. Nesse contexto, a perspectiva 

Fig. 4. Nave da 
igreja (Santuário) 
de Nossa Senhora 
da Divina Pastora. 
Divina Pastora, 
Sergipe (sem data e 
sem autoria).
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oferece um suporte novo à ilusão, ou seja, é a busca entre o limite 
da fantasia e o sentido da realidade. 

O artifício pictórico - o rasgamento do espaço - as paredes 
ilusionistas - as grandes cenografias ambientais - as curvaturas de 
tetos imaginários - céus em aberturas celestiais e atmosféricas. Ou 
seja: a representação visual e sua relação com o mundo: a “finzione”; 
as técnicas para o engano: a perspectiva (pintar o falso, ver em pers-
pectiva). O alcançar a ilusão se relaciona obrigatoriamente com as 
condições culturais que a tornaram eficazes aos olhos do observador. 
Enfim, tudo se insere a partir de parâmetros simbólicos atribuídos 
ao engano visual e modificado por conceitos ideológicos específicos.

É oportuno referir que, no estudo da representação pictó-
rica do espaço, a questão do desenho é o aspecto que mais interessa. 
Tratando-se de ilusionismo, de representação espacial em tetos ou em 
paredes, fala-se também de métodos de representação: uma análise da 
literatura científica envolvendo tratados sobre perspectiva, óptica e/ou 
geometria. Portanto, tem-se uma história da teorização da perspectiva 
assimilada como um campo de grande especificidade, contando não 

Fig. 5. José Soares de 
Araújo. Nave da igreja de 
Nossa Senhora do Carmo, 

Diamantina. Visão de 
parte do teto.
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apenas com a intervenção de pintores-decoradores, mas também de 
matemáticos ou geômetras. 

A codificação da perspectiva - a sua estratificação geomé-
trica - acontece no século XV em ambiente intelectual e humanista 
com a intenção de realizar, sempre cientificamente, uma imagem que 
simulasse a visão humana, isto é: a preocupação agora é mostrar as 
coisas não como são, mas como são apresentadas ao olho. É assim 
que Inácio Vieira no século XVIII, em suas lições de Matemáticas 
na Aula da Esfera no Colégio Jesuíta em Lisboa, esclarece nas pági-
nas de seu Principios - Da prespectiua para a pintura. Algumas dessas 
preocupações iniciais são fundamentais para o ensino da praxe e da 
teoria da perspectiva:

«Primejro que tratemos da pintura hauemos de presupor 
alguns principios da prespetiua como couza muito necessaria 
para a pintura. O sugeito da prespetiua saõ as linhas visuaes, 
e destas há duas especies. A primeira he pellas quais porce-
dem ps rayos direjtos sem se quebrar, por mejo dos quais se 
faz a uisaõ direjta. A segunda he aquellas linhas pellas quaes 
caminhaõ os rayos que se quebraõ, ou se dobraõ por mejo 
dos quaes se uem as couzas obliquamente. A primejras [sic] 
se chamaõ optica, a 2ª se chama speculatoria»1.

A perspectiva do Renascimento solucionará um problema 
antigo, mas, ao mesmo tempo, colocará outras questões que, com o 
passar dos tempos, superará seus próprios pressupostos iniciais. Afinal, 
já não há mais limite para a representação do espaço. Não se pode 
deixar de lembrar que perspectiva é a projeção no quadro de uma 
situação real: representação da essência; representação da aparência. 
Essa projeção é o ponto de encontro entre ciência e arte. 

Diante de todos esses aspectos matemáticos/artísticos, é 
notório que para estudar a perspectiva é conveniente conhecer o 
percurso da sua normatização geométrica. Isto é: para entender a 
quadratura e, portanto, para melhor conhecimento das decorações 
ilusionistas. Não se pode esquecer que essa procura vem desde a 
Antiguidade. Quando estudamos o espaço perspéctico, temos que 
afrontar, num primeiro momento, os fenômenos visuais: o estudo 
da óptica analisando como o olho vê os objetos. 

1.  Um estudo mais específico deste jesuíta e a transcrição deste manuscrito está sendo 
realizado neste momento pelo grupo de pesquisa Perspectiva pictorum. Com publicação 
prevista para 2019.
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No decorrer de todo o século XV, a perspectiva alcançava 
proporções notáveis e grande maturidade. Trata-se exatamente da 
superação da espacialidade da tela de altar, dos quadros de cavaletes 
e da folha de papel. O tempo agora é das paredes cenográficas, do 
teatro, das arquiteturas idealizadas, quase como uma real construção 
com a mente - o fantástico. Será esse o momento do quadraturis-
mo? Os falsos espaços são agora produzidos no olho e na mente do 
fruidor. Nesse momento, o tópico anamorfose passa a ser um dado 
importante, pois, se a perspectiva é a projeção do espaço no plano, a 
anamorfose é a deformação de uma imagem perspéctica tradicional 
geometricamente governada. O interesse estava na possibilidade de 
criar a partir de fundamentos geométricos e normas absolutas uma 
realidade notável e efêmera modificável na mente humana. 

Para tanto, a quadratura, a perspectiva, a anamorfose e o 
ilusionismo, todos ao mesmo tempo, dentro dos seus devidos limites 
(e diretrizes), simboliza e representa um volume tectônico que não 
existe na realidade do observador, mas que está sendo arquitetado 
numa espécie de mentira (trampa) pictórica ou de pura aparência 
cenográfica.

Esse engano entregue ao fruidor estará implicitamente de-
terminado pelo domínio da tradição mimética. Os rasgamentos at-
mosféricos servirão não apenas para o mundo de glória divina, mas 

Fig. 6. José Soares de 
Araújo. Capela-mor da 

igreja de Nossa Senhora 
do Carmo, Diamantina.
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igualmente para os temas históricos e heroicos elaborados em paredes 
ou em tetos que rasgam o suporte e convida o espectador a transgre-
dir o espaço real. Com tudo isso, o quadraturismo - uma espécie de 
forma pictórica ou forma decorativa - poderá também ser estudado 
como exercício de uma época artística. Ora, seus elementos transitam 
desde a codificação normativa do espaço, até rasgamentos celestiais a 
grandes distâncias num trompe l’oeil atmosférico em constante unidade 
entre as artes, ou seja: a escultura, a arquitetura, a pintura e o desenho. 
Esse engano pictórico, atualmente, é discutido tanto pela história da 
cultura, pela história da arte, mas ainda pela psicologia da percepção. 

Importa referir que o universo barroco ainda apresenta entre 
os seus múltiplos e fascinantes aspectos, arestas insuficientemente 
averiguadas. Temas como a literatura científica, as disposições ce-
nográficas, o arrombamento atmosférico e as arquiteturas pintadas, 
podem ser considerados uma forma pictórica específica da perspectiva 
e que ainda hoje é um dos fenômenos da percepção visual mais fas-
cinante da história e da crítica de arte. Frequentemente vem referido 
apenas como filão secundário da arte decorativa, todavia, a sua (re)
descoberta ascende a uma nova onda de pesquisas estreitando os laços 
entre a arte e a técnica.

Essas questões de produção técnica/cultural são visíveis a 
partir do período de Quinhentos num sistema de globalização que 
passa pela Europa e América. A difusão da perspectiva fora da Europa 
é uma questão cultural e religiosa, mas também tecnológica. Não se 
pode esquecer que estamos perante um largo processo de rede de 

Fig. 7. Manuel da Costa 
Ataíde. Teto da nave da 
igreja de São Francisco, 
Ouro Preto (1801-1812). 
Crédito fotográfico: 
Eduardo Gontijo.
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difusão do conhecimento e que configura um substrato para a pro-
dução pictórica e cenográfica. Assim, o estudioso poderá construir 
um leque de possibilidades para uma melhor performance no estudo 
da decoração pictórica em seus distintos períodos cronológicos. O 
manancial inesgotável de textos avança a partir de análises especí-
ficas da história da arte ou da história da ciência, compreendendo 
pesquisadores de diversas partes do mundo e de núcleos exclusivos 
de investigação. 

Portanto, são conhecimentos próprios que norteiam toda 
a produção pictórica do mundo barroco e que disponibiliza uma 
ferramenta essencial para as decorações em suportes abobadados 
ou não no intradorso dos edifícios. Os estudos aqui priorizarão este 
conhecimento difundido no Brasil entre os séculos XVIII e XIX. 
Geograficamente a decoração perspéctica no Brasil permite con-
trastes formais que impõe ao pesquisador certa especificidade, tanto 
de formulários associados a uma lingagem quadraturista, como o 
conteúdo intrínseco da iconologia. Assim, em primeiro lugar, indi-
vidualizamos a franja litorânea para depois conhecer o foco interno 
da pintura barroco/rococó. Em linhas gerais, os modelos instituídos 
no Brasil colonial variam desde os volumes da própria talha doura-
da, passando pela abundância de cenas hagiográficas, até à pintura 
de simulação espacial, onde o “arrombamento” perspéctico se torna 
o objetivo principal por parte dos artistas. Destacam-se o Norte e o 
Nordeste como pontos fundamentais desta nova moda decorativa, 
onde as cidades de Salvador, Olinda e do Recife exuberam em painéis 
e tetos pintados, em diferenciados suportes. A região do Nordeste está 
condicionada pela presença do escalabitano Antônio Simões Ribeiro, 
que difunde o modelo português das primeiras décadas do século 
em Salvador. A pintura do Norte encontra na cidade de João Pessoa 
um dos focos mais expressivos, mas também pouco estudado sob o 
ponto de vista da construção perspéctica dos elementos arquitetô-
nicos fictícios e também carente de novos documentos pertinentes 
à decoração pictórica dos tetos setecentistas2. Encontramos ainda a 
pintura no Rio de Janeiro orientada pela figura do português (natural 

2.  OLIVEIRA, Carla Mary S. «Circulação de artífices no Nordeste colonial: indícios da 
autoria do forro da Igreja do Convento de Santo Antônio da Paraíba». Revista de História e 
estudos Culturais, Out./Dez., 2009, vol. 6, nº. 4, 2009, p. 5-17; OLIVEIRA, Carla Mary S. «Ale-
goria Barroca: Poder e Persuasão através das imagens na igreja de São Francisco (João 
Pessoa - PB)». [In] VV.AA. Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano, 
Ouro Preto: 2006, pp. 364-378. Uma análise do teto pode ser vista em: MELLO, Magno 
Moraes. «Perspectiva e arquitetura do engano: a decoração da nave da Igreja do Convento 
franciscano na cidade da Paraíba entre os séculos XVIII e XIX» [In] FERREIRA-ALVES, Na-
tália Marinho (org.). Os Franciscanos no Mundo Português III – o legado franciscano, Porto: 
Cepese: 2013, pp. 577-602.
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do Porto) Caetano da Costa Coelho na decoração da capela-mor e 
da nave da igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, 
com acentuadas arquiteturas ilusórias, tudo executado entre 1732 e 
1737 respectivamente3. Aqui a multiplicação dos espaços aéreos e a 
disposição da arquitetura pintada mostra que este decorador conhecia 
bem os meandros da simulação arquitetônica, com grande referência 
a uma consciência arquitetônica apreendida, possivelmente nos tra-
tados de arquitetura e de perspectiva entre os séculos XVII e XVIII. 

Neste universo pictórico da simulação arquitetônica des-
taca-se em Salvador a figura do já citado Antônio Simões Ribeiro4. 
Pode-se dizer que foi ele quem trouxe o conceito operativo da repre-
sentação perspéctica dos primeiros anos do reinado joanino à cidade 
de Salvador. Isso significa que a presença de Vincenzo Bacherelli 
(artista florentino e introdutor da quadratura em Lisboa a partir de 
1701) se torna fulcral para o entendimento dos espécimes apresenta-
dos em terras baianas. Simões Ribeiro (natural da cidade de Santarém) 
aparece ativo em Coimbra por volta de 1701, e em 19 de Janeiro 
de 17355, está novamente documentado prestes a sair de Portugal 
para trabalhar no Brasil, nunca retornando à pátria e morrendo em 
1755. Na identificação das suas obras em Santarém cita-se a decora-
ção do teto da capela-mor da igreja de São Martinho, desaparecida 
no terremoto de 1755. 

A obra do Padre Inácio da Piedade e Vasconcelos, publi-
cada em 1740, afirma que em 1716 toda esta igreja (igreja de São 
Martinho) passaria por uma restruturação e teria sido pintada, «ad-

3.  BAPTISTA, Nair.  «Caetano da Costa Coelho e a pintura da igreja de São Francisco da 
Penitência». Revista do SPHAN, n.º 3, 1939. Confira estudos recentes em: AYRES, Janaina de 
Moura Ramalho Araújo. «Caetano da Costa Coelho: um pioneiro da pintura de quadratura 
no Rio de Janeiro setecentista». [In] MELLO, Magno Moraes (Org.) Arquitetura do engano – 
perspectiva e percepção visual no tempo do barroco entre a Europa e o Brasil. Belo Horizonte: 
Fino Traço Editora, 2013, p. 123.
4.  Ver: MELLO, Magno Moraes. Perspectiva Pictorum – As arquitecturas ilusórias nos tectos 
pintados em Portugal no século XVIII, Lisboa, 2002. Tese de Doutoramento apresentada á 
Universidade Nova de Lisboa, 2002; Para outras atuações deste português: MELLO, Mag-
no Moraes. «A difusão do modelo bacherelliano no Brasil: Antônio Simões Ribeiro em 
Salvador (1735/1745)». [In] VV.AA. (Org.: Fauzia Farneti e Deanna Lenzi). Realtà e ilusione 
nell’architettura dipinta. Florença: 2006, p. 479-489; RAGGI, Giuseppina. «O paradoxo es-
pacial da quadratura: o caso de António Simões Ribeiro na Bahia (1735-1755)». Murphy: 
Revista de História e Teoria da Arquitectura e do Urbanismo, n.º 2, 2007, pp. 46-65. É impor-
tante referir recentemente: VICENTE, Monica Farias Menezes. A pintura de falsa arquitetura 
em Salvador: José Joaquim da Rocha (1750-1850), (dissertação de mestrado, UFBA, 2011): com 
algumas novidades documentais sobre este português.
5.  A 19 de Janeiro de 1735, o “pintor de Architetura de perspectiva”, António Simões Ribeiro 
dava uma procuração à sua mulher para tratar de assuntos durante a sua ausência no 
Brasil: ANTT, Cartório Notarial 11, L.º 528, fls. 60-61. SERRÃO, Vítor. «A pintura proto-bar-
roca em Portugal (1640-1706) e o seu impacto no Brasil colonial». Revista Barroco, nº 18, 
2000, p. 291.



268

Pintura mural en la Edad Moderna entre Andalucía e Iberoamérica

miravelmente de boa Architectura moderna»6. Na continuidade das 
intervenções de Antônio Simões Ribeiro destaca-se a pintura do 
intradorso da Sala da Irmandade da igreja de Santa Cruz da Ribeira 
em Santarém. Uma pintura que projeta o espaço interno da sala para 
além da espacialidade matérica dando um sentido vertical de grande 
impacto visual graças aos fustes que permitem criar espacialidades, 
interrompido, contudo, pela presença do frontalismo do centro do 
suporte. Infelizmente, toda a pintura se encontra em péssimo estado 
de conservação, dificultando qualquer análise mais aprofundada. 

Antônio Simões Ribeiro inicia uma nova fase no Brasil co-
lonial a partir de 1735, que durará até meados da centúria. Aqui, 
em Salvador, este decorador lançará o embrião da quadratura e ini-
ciará uma nova fase como perspéctico e cenógrafo. Diante de todas 
as obras realizadas no Brasil, a pintura do teto da antiga Livraria do 
Colégio dos Jesuítas em Salvador da Bahia desperta nossa atenção7. 
Neste teto da Livraria (ou biblioteca) dos Jesuítas identificamos a 
figura sentada sobre uma nuvem a exibir um livro aberto, como a 
representação da Sabedoria: a Sapientia e/ou a Cultura. Ora, através 
da representação perspéctica, os Jesuítas unificaram o saber cristão 
na Arte e na Ciência; era a ordenação do mundo natural no domí-
nio das regras matemáticas e geométricas, para então representar o 
lugar terreno e ao mesmo tempo celestial num só espaço pictórico8. 

Outros tetos em Salvador da Bahia despertam a atenção e 
podem ser encaminhados para o mesmo escalabitano. Trata-se de uma 
pintura pouco discutida e que raramente vem difundida no grande 
corpus de toda a pintura baiana, principalmente no acervo da igreja 
do Convento de São Francisco de Assis: pintura no teto do transepto 
deste edifício. Esta pintura repete os mesmos formulários aplicados 
no conjunto pictórico da igreja da Ordem Terceira de São Francisco 
em Santarém9 e difunde o mecanismo de Bacherelli em terras brasi-
leiras. A simulação ilusionista organiza-se como uma cúpula pintada 

6.  Cfr. VASCONCELOS, Padre Inácio da Piedade. História de Santarém Edificada. Lisboa: 
1740, p. 269; e MELLO, Magno Moraes. Os Tectos Pintados em Santarém durante a Fase 
Barroca, Santarém: Câmara Municipal, 2001, p. 141. Se a igreja foi remodelada em 1716, 
pensamos que a intervenção deste artista pode ter acontecido por volta de 1720, anterior 
à decoração em Coimbra.
7.  MELLO, Magno Moraes & SERRÃO, Vítor. «A pintura de tectos de perspectiva arquitec-
tónica no Portugal Joanino (1706-1750)». [In] VV.AA. Cat. A Pintura em Portugal ao Tempo 
de D. João V, 1706-1750, Joanni Magnifico, Lisboa: IPPAR, 1994, pp. 92-95.
8.  Cfr. CHEN, Arthur H. Macau: Transporting The Idea Of Linear Perspective. Macau: Instituto 
Cultural de Macau: 1998, p. 17. PFEIFFER, Heinrich, S.J. , «Pozzo e la spiritualità dela Com-
pagnia di Gesù». [In] VV.AA. Andrea Pozzo, Milano: Lumi Editrice, 1998, pp. 13-31.
9.  MELLO, Magno Moraes. Os Tectos Pintados em Santarém durante a Época Barroca, San-
tarém: Câmara Municipal, 2001.
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no centro do suporte de madeira seccionada por oito intervalos, que 
funcionam como elementos de sustentação desta mesma falsa cúpula, 
sendo que, nestes intervalos, estão presentes pequenas lunetas. 

A continuidade do exercício da simulação arquitetônica em 
Salvador, e no mesmo seguimento do escalabitano, pode ser identifi-
cada na presença de José Joaquim da Rocha (1737-1807)10, um dos 
mais característicos artistas desta fase, com obras a partir de 1765; 
considerado continuador da gramática de Simões Ribeiro e que dará 
novo respiro às formulações da arquitetura fictícia avançando para 
novos modelos. O seu trabalho mais emblemático foi o teto da nave 
da igreja da Conceição da Praia, executado em 1773; a historiografia 
da arte ainda atribui a este perspéctico a decoração da nave da igreja de 
São Domingo, porém ainda sem a data de execução ou comprovação 
documental11. Artista de origem controversa representa um ponto es-
sencial na pintura de tetos no Brasil litorâneo, até ao fim da centúria. 
A decoração de tetos na Bahia não estaria completa sem a presença 
de outros artistas ao longo da segunda metade do século XVIII e o 
avançar do XIX: Veríssimo de Freitas (1758-1806) e Antônio Joaquim 
Franco Velasco (1780-1833) para citar os mais significativos. Não 
se deve esquecer o pintor Leandro Ferreira de Sousa, ativo também 
em Salvador em meados do século XVIII, também em trabalhos de 
painéis na igreja da Conceição da Praia.

Como máxima repercussão do quadraturismo no nordeste 
vê-se a decoração do teto da nave, da capela-mor e da sacristia da 
igreja (Santuário) de Nossa Senhora da Divina Pastora12 em Sergipe 
(a historiografia da arte no Brasil atribui a José Teófilo de Jesus a 
pintura do teto da nave, mas sem comprovação documental). A de-
coração pictórica em Divina Pastora está agora sendo estudada pela 
primeira vez a partir do ponto de vista da construção perspéctica. Há 
pouca documentação, pouco se sabe sobre sua autoria e cronologia. 
O que mais se destaca neste santuário são suas pinturas ilusionistas: 
na nave, na capela-mor e na sacristia. Estamos diante de três cons-
truções perspécticas de grande expressão e que podem não ter sido 

10.  PONTUAL, Roberto. Dicionário das Artes Plásticas no Brasil, Rio de Janeiro, Editora Civi-
lização Brasileira, 1969, p. 455. Veja o trabalho específico sobre este decorador: VICENTE, 
Monica Farias Menezes. A pintura de falsa arquitetura em Salvador: José Joaquim da Rocha 
(1750-1850), (dissertação de mestrado, UFBA, 2011).
11.  Refere-se aqui o recente restauro do teto da nave desta igreja trazendo novas contri-
buições em relação ao restauro pictórico, mas também com alguns aspectos em relação à 
construção perspéctica de todo o teto.
12.  Foi realizado um restauro em 2005 na nave, na capela-mor, na sacristia e no coro 
baixo. Esta intervenção ocupou-se da questão da umidade e da oxidação da pintura. Infe-
lizmente, não avança em respostas sobre a autoria, cronologia e construção perspéctica 
dos espaços ilusionistas.
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realizadas numa mesma campanha ou por um mesmo artista (ou por 
uma mesma equipe). As decorações da nave e da capela-mor estão em 
bom estado de conservação e nos permitem visualizar um ponto de 
fuga centralizado, um cromatismo muito apurado e muito próximo 
das concepções da arquitetura ilusória a partir do contato do trata-
do de Andrea Pozzo. Infelizmente, não sabemos como este contato 
aconteceu e quem seriam os preparadores perspécticos. 

Outro momento de grande prestígio na decoração perspec-
tivada da faixa litorânea é a pintura da nave da igreja de São Pedro 
dos Clérigos em Recife, executada por João de Deus Sepúlveda, entre 
1764 e 176813. Uma decoração com projeções de espaços múltiplos/
cenográficos que podem ter uma relação direta com as cenas per an-
golo dos Bibienas. Ainda em território pernambucano, é importante 
mencionar a pintura do sub-coro da igreja de Nossa Senhora das 
Neves, em Olinda. Uma construção pictórica de elementos arqui-
teturais ladeando uma valente abertura em forma de óculo: aspecto 
inédito em todo o Brasil. 

Na complementação do foco do Brasil setecentista, não se 
deve esquecer que a zona aurífera e diamantífera da Capitania das 
Minas Gerais desenvolve um outro sentido decorativo, inserido nou-
tras ambições estéticas. Este gênero de pintura teve início precisamen-
te na região de Cachoeira do Campo, em cerca de 1755-1756 e pro-
longando-se até 1828 em Ouro Preto, na figura do pintor Manuel da 
Costa Ataíde (1762-1830)14. Em linhas gerais veremos dois grandes 
formulários desenvolvidos em áreas diferentes e por artistas diversos. 
Em primeiro, lugar está o bracarense José Soares do Araújo15, ativo 

13.  PONTUAL, Roberto. Dicionário das Artes Plásticas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
Civilização Brasileira, 1969, p. 486.
14.  Cfr: MELLO, Magno Moraes. «Ilusão e engano na decoração do teto da Capela da 
Ordem Terceira de São Francisco em Ouro Preto (1801): Manuel da Costa Ataíde». [In] 
FERREIRA-ALVES, Natália Marinho (Org.). Os Franciscanos no Mundo Português II – as vene-
ráveis ordens terceiras de São Francisco, Porto: Cepese, 2012, pp. 229-252.
15.  JARDIM, Luiz. «A Pintura Decorativa em Algumas igrejas Antigas». Pintura e escultura 
I, Textos Escolhidos da Revista do IPHAN, vol. 7, 1978, pp. 187-212: «Declaro que sou natural 
da cidade de Braga e filho legítimo de Bento Soares e de Teresa de Araújo, já falecidos 
(. . .)». Veja o doutoramento de: MAGNANI, Maria Cláudia Almeida Orlando, Cultura pictórica 
e o percurso da quadratura no Arraial do Tijuco no século XVIII: entre o decorativo e a persua-
são, Minas Gerais: Departamento de história da UFMG, 2013. Com um estudo sistemático 
em relação à quadratura nesta região. Confira ainda o recente estudo de Eduardo Pires 
de Oliveira e Maria Cláudia Almeida orlando Magnani, «José Soares de Araújo e Manuel 
Furtado de Mendonça: de Braga ao Tijuco – reflexões sobre uma pintura perdida». [In] 
MELLO, Magno Moraes (Org.) Desenhando Palavras e construindo geometrias – espaço es-
crito e espaço pintado no Tempo barroco. Belo Horizonte: Clio Gestão Cultural e Editora, 
2016, pp. 229-242.
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entre 1760 e 1799 em Diamantina, Inhaí e Couto de Magalhães.16 
Em Diamantina, a igreja de Nossa Senhora do Carmo apresenta na 
nave e na capela-mor espécimes desta gramática instituída por este 
pintor-decorador. Sua pintura apresenta uma ossatura arquitetônica 
de grande efeito simulatório, com significativos elementos deriva-
dos da tratadística pozziana. Outra vertente concentra na região de 
Ouro Preto, Santa Bárbara, Mariana, Itaverava e Ouro Branco, com 
formulários exibindo rocalhas num cromatismo mais aberto e desa-
fogado, atuando significativamente entre 1801 e 1828. Deste novo 
partido e associado a Manuel da Costa Ataíde, é fulcral a decoração 
da nave da igreja de São Francisco, em Ouro Preto. Estamos diante 
de capítulos específicos da história da arte brasileira em relação ao 
ilusionismo de estruturas arquitetônicas. A decoração dos tetos pin-
tados com sua componente pictórica-figurativa e técnico-geométrica 
é uma vertente que se abre para a historiografia brasileira: individuar 
a conexão entre a literatura científica (os tratados) e o seu processo 
operativo. Este, um espelho cultural do universo particular do ar-
tista, ou seja, com regras próprias de um procedimento perspéctico. 

Sobre o mestre Ataíde, vale a pena especificar com mais 
detalhes seus pressupostos decorativos. Aqui, neste ensaio, dar-se-á 
uma importância mais abrangente às suas decorações. Normalmente 
a historiografia da arte brasileira privilegia a pintura ilusionista da 
franja litorânea. Neste momento propõe-se com mais cuidado a 
quadratura apresentada pelo professor Manuel da Costa Ataíde no 
intradorso da capela da Ordem Terceira de São Francisco em Ouro 
Preto. Uma dinâmica ilusionista pouco conhecida do ponto de vista 
das análises sobre os tetos pintado no Brasil Colonial, mas nem por 
isso pouco conhecida. Uma decoração que marcaria formalmente não 
apenas a cidade de Ouro Preto, mas possibilitou a configuração de 
uma linguagem específica dilatada por várias regiões circunvizinhas, a 
partir do raio de ação entre Ouro Preto e Mariana. As representações 
de falsa arquitetura na região de Minas Gerais17 contarão também 

16.  SANTOS, António Fernando Batista dos & MASSARA, Mônica. «O Jogo Barroco em José 
Soares de Araújo – Pintor Bracarense em Minas». Barroco, n.º 15, II Congresso do Barroco 
no Brasil – Arquitetura e Artes Plásticas, 1990-1992; Antônio Fernando Batista. «Artistas 
pintores do distrito diamantino, revendo atribuições». [In] FLEXOR, Maria Helena (Org.). IV 
Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte. Salvador: Reitoria de UFBA, 2000; DEL NEGRO, 
Carlos. «Nova Contribuição ao estudo da pintura (Norte de Minas): Pintura de tetos de 
igrejas». Revista do IPHAN, vol. 29, 1978, pp. 15-41, pp. 81-89.
17.  ANDRADE, Myriam Ribeiro de. «A pintura de Perspectiva em Minas Colonial – ciclo 
Barroco». Barroco, n.º 10, 1978-79; ANDRADE, Myriam Ribeiro de. «A Pintura de Perspecti-
va em Minas Colonial – ciclo Rococó». Barroco, n.º 12, 1982-1983, pp. 171-180; VALADA-
RES, Clarival do Prado. «Notícias sobre a pintura religiosa monumental no Brasil». Bracara 
Augusta, vol. XXVII, n.º 63, 1973, pp. 238-272; ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. «A pin-
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com modelos específicos denominados por Carlos del Negro como 
espécies de muro parapeito18. São especies de muros que contornam 
o centro figurativo e cria uma espécie de separação entre o espaço real 
tectônico do edifício e o universo imagético com a mensagem icônica. 
Não se pode esquecer a simplicidade das representações de nuvens 
isoladas que se abrem em visões celestiais, quase como aparições 
apresentando um desenho ingênuo, caracterizando outro formulário 
nesta capitania, mas que neste momento não iremos nos debruçar.

Em todo o vasto contexto historiográfico a preocupação por 
parte dos estudiosos versa um universo religioso, social e/ou iconográ-
fico. Aristas como Joaquim Gonçalves da Rocha e Jacinto Ribeiro ati-
vos em Sabará entre meados do século XVIII e parte do XIX; Antônio 
Martins da Silveira com atuação entre 1760 e 1770; Bernardo Pires 
da Silva, atuando por volta de 1775; Francisco Xavier Carneiro pre-
sente desde o final do século XVIII e parte do XIX; João Batista de 
Figueiredo entre 1773 e 1792; José Carvalhaes entre 1768 e 1781; 
José Gervásio de Souza Lobo entre 1779 e 180619; Manuel Ribeiro 
Rosa (1757/58-1808)20, artista que constrói uma bela arquitetura 
ilusória no enquadramento do tema central da Coroação da Virgem 
pela Santíssima Trindade na capela do Rosário em Santa Bárbara; João 
Nepomuceno Correia e Castro21 entre 1744 e 1795; Manuel Vitor 
de Jesus entre 1781 e 1824; Gonçalo Francisco Xavier22, ativo entre 
1742 e 1775; Silvestre de Almeida Lopes23 atuando durante toda 

tura colonial em Minas Gerais». Revista do IPHAN, Rio de Janeiro, nº. 18, 1978, pp. 36-37; 
SILVA, Mateus Alves. «Ouro Preto em quatro tetos: a evolução da pintura decorativa». [In] 
CAMPOS, Adalgisa Arantes.  De Vila Rica à Imperial Ouro Preto: aspectos históricos, artísticos 
e devocionais. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012.
18.  DEL NEGRO, Carlos. Contribuição ao estudo da pintura mineira. D, P.H.A.N , vol. 20, 1958. 
19.  CAMPOS, Adalgisa Arantes. «A contribuição de José Gervásio de Souza Lobo para a 
pintura em fins da época colonial». XXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, 
Belo Horizonte: C/Arte, 2007. pp. 15-22.
20.  ALVES, Célio Macedo. «Manoel Ribeiro Rosa: genial, injustiçado e florido». Revista 
Telas & Artes, nº.10, pp. 29-33, jan./fev. 1999; REZENDE, Leandro Gonçalves de & LEOPOL-
DINO, Armando Magno de Abreu. «Pintores coloniais nas Minas Setecentistas: a vez de 
Manoel Ribeiro Rosa». Anais do VIII Encontro de História da Arte – História da Arte e Cura-
doria. Campinas: Unicamp, 2012; CAMPOS, Adalgisa Arantes. «Contribuição ao estudo da 
pintura colonial: Manoel Ribeiro Rosa (1758/1808)». Anais do XXX Colóquio do Comitê 
Brasileiro de História da Arte. Rio de Janeiro: 2010, pp. 567-577.
21.  MARTINS, Hudson Lucas Marques. João Nepomuceno Correa Castro, pintor nas Minas 
Setecentistas. Mariana: UFOP, 2010; MARTINS, Hudson Lucas Marques. O Mestre pintor: A 
trajetória de João Nepomuceno Correia Castro & A arte da pintura em Minas Gerais 
no século XVIII e XIX. Juiz de Fora: UFLF, 2013. 
22.  Veja o mestrado de: NETO, Jáder Barroso. A pintura setecentista de Gonçalo Francisco 
Xavier em igrejas e capelas mineiras. Minas Gerais: Departamento de história – UFMG, 2009.
23.  Veja a dissertação de mestrado: SENRA, Dulce Consuelo da Mata Azevedo e. Con-
tribuição do artista Silvestre de Almeida Lopes à pintura mineira do século XVIII – capela 
do Amparo em Diamantina e atribuições mais procedentes. Minas Gerais: EBA-UFMG, 2004.
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a segunda metade do século XVIII; Joaquim José da Natividade24 
entre 1785 e 1824, artista com obras de grande interesse no Sul de 
Minas, mas quase nunca referido e, finalmente, o já citado Manuel da 
Costa Ataíde com obras executadas quase todas no primeiro quartel 
do século XIX. De um modo geral estes artistas são quase sempre 
citados num estudo de contexto social/religioso ou fruto de uma 
pesquisa regional e por isso contemplando apenas alguns pintores. 
Ainda falta uma investigação ampla, de modo que estes pintores 
sejam contemplados num estudo específico. Não se pode deixar de 
referir Caetano Luís de Miranda25 com maior produção no século 
XIX, atuando próximo a José Soares de Araújo, mas que ainda não 
há um estudo sistemático sobre o trabalho destes dois decoradores. 
Essas falsas construções, transformadas virtualmente em reais pelo 
ingabo dell’occhio que a habilidade perspéctica do pintor sabia criar, 
davam espaço às mais brilhantes invenções que a imaginação e o 
talento dos artistas podiam executar. 

São estes vastos ciclos narrativos de pintura que se consti-
tuíram nas chamadas construções ilusórias que formavam o fecho 
natural das arquiteturas construídas, dando-lhes o complemento 
necessário de uma inédita visão moderna do espaço. Ora, essa força 
comunicativa da arte com o desenvolver das técnicas como fator de 
autonomia tornou-se um dos elementos fundamentais da cultura 
figurativa do Barroco no mundo. Foi esta “forma decorativa” que 
transformou e traduziu em imagem o contexto cultural vivido desde 
meados do século XVI até grande parte do século XIX, entre a Europa 
e a América Portuguesa. Um ciclo decorativo iniciado ainda nos seis-
centos, mas dilatado geograficamente e cronologicamente graças ao 
universo colonial, seja na América ou no Oriente; seja de expressão 
portuguesa ou espanhola. O engano arquitetônico é fruto de um 
novo modo de ver e de expressar a natureza envolvendo a síntese do 
natural ao serviço da expressão de poder político/mundano ou do 
poder religioso/divino. O que importa é que a partir do século XVI/
XVII até grande parte do XIX, as mudanças de olhares e de conduta 
especulativas produziram uma representação artificial do espaço como 
um processo iconográfico/iconológico nunca antes visto.

24.  Veja: NEVES AZEVEDO, Maria Cristina. «Arte sacra e distinção social: prestígio do 
artista e fortuna do contratante nas pinturas do forro da Igreja de São Tomé das Letras». 
Temporalidades. Vol. 6, suplemento, 2014, pp. 434-443; ainda: OLIVEIRA ANDRADE, Stella 
Regina de. José Joaquim da Natividade e a pintura de falsa arquitetura em Minas Gerais. Belo 
Horizonte: PUC – Programa de Pós Graduação, 2007.
25.  SANTOS, Antônio Fernando Batista dos. «Artistas pintores do distrito Diamantino: 
revendo atribuições». IV Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte, Salvador: 1997, pp. 
411-428.
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A partir de um primeiro contato encontrar-se-á na região de 
Minas Gerais decorações compartimentadas em forma de caixotões, 
numa espécie de pinturas pictográficas, até a produção de espaços 
de ilusão arquitetônicas em tetos abobadados e em paredes (pouco 
comum). Os motivos lançados nestes suportes vão desde pequenos 
grupos de arquiteturas construindo espécies de alçados em pórticos 
verticais em forma de cenas perspécticas, ângulos côncavos emergindo 
dos cantos dos tetos com projeções avançadas que projetam-se vo-
lumetricamente, pares de colunas sustentadas por mísulas adoçadas 
por pilastras, quadros fictícios lançados em visões perpendiculares em 
relação ao pavimento, contornos em forma de resguardos peitoris; 
figuras esvoaçantes em nuvens circulares - com ou sem apoio da arqui-
tetura pictórica e com ou sem termo de posicionamento26, ossaturas 
arquitetônicas frágeis; até aplicação de poderosas rocalhas centrais 
apoiadas por enrolamentos vigorosos ou não, no emolduramento 
do tema central dominante, mas com notável efeito decorativo num 
cromatismo inédito em toda a vivência do quadraturismo colonial. 

A atuação de artistas mineiros construtores de cenas perspéc-
ticas é evidente desde meados do século XVIII. A documentação é 
imensa, mas pouco estudada para a pintura que não tem o privilégio 
dos historiadores de arte, com significativa pesquisa na arquitetura 
e nos retábulos. Não obstante, os espécimes existentes em Minas 
colonial garantem uma gama de formulários amplos e motivadores 
para novos questionamentos. 

A decoração de tetos se fazia em forma de empreitada, e a 
especialização era prática comum. Alguns pintores como decoradores 
de partes pouco importantes, mas que compunham finalmente toda a 
obra. Analisar a decoração ilusionista no Brasil é complexo, pois nem 
o historiador que trata da pintura, nem o historiador que trabalha 
com a arquitetura aceitam o quadraturismo de forma independente. 
A quadratura situa-se em dois universos artísticos. Para a análise mais 
pormenorizada é necessário verificar a presença ou não de relações 
espaciais entre o ambiente real e a ilusão pretendida. A liberdade 
interpretativa na construção deste novo espaço deve ser tomada em 
consideração. Portanto, a pintura de falsa arquitetura pertence a um 
ambiente real, e as características deste espaço podem influenciar uma 
concepção de ilusionismo, na realização de uma estrutura morfológica 
unitária. Aqui, a praxe é operativa e não aplicativa, pois se deve ver a 
perspectiva como ferramenta de integração cultural por intermédio da 

26.  “com termo de posicionamento” trata-se de figuras que estão apoiadas a determina-
das estruturas arquitetônicas; “sem termo de posicionamento” são figuras que voam e se 
deslocam a partir do espaço pictórico. KEMP, 1994. 
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cultura religiosa, da matemática (a ciência) e da produção pictórica 
de ateliê - fusão entre praxe e especulação. O operativo diz respeito 
à produção e é cultural - inserido no processo de cada estrutura de 
conhecimento científico de uma determinada época. O ponto aqui 
é a figuração. Assim, quando é presente a figura na perspectiva, esta 
pode tornar-se parte e ser inserida na ilusão arquitetônica ou pode 
constituir um espaço próprio como nos tetos com quadros fictícios. 
O trabalho de pintura era desgastante e complexo para ser realiza-
do somente com um pequeno grupo de especialistas e em Minas a 
especialização era notória. Havia artistas com características para 
construir quadraturas e outros para pintar figuras que iriam povoar 
o espaço perspéctico. A questão é: como conhecer cada um destes 
artistas. Entre os especialistas havia sempre aqueles pintores dedicados 
à pintura de festões, de vasos, de flores, de figuras humanas, como 
outros que se dedicavam a criar a ossatura arquitetônica e promover a 
transposição do desenho para o suporte. Uma das questões referentes 
à pintura de falsa arquitetura é a percepção por parte dos investiga-
dores no que diz respeito à transposição do projeto inicial para o 
suporte. Qual o método usado para transportar a falsa arquitetura 
para o intradorso do suporte. 

A primeira notícia do uso da quadratura em Minas Gerais 
pode ser identificada com a presença do português Antônio Rodrigues 
Belo. Sabe-se pouco sobre esse artista, apenas que era da cidade do 
Porto e, em 1742, casa-se, em Minas Gerais, declarando ter 40 anos,27 
prolongando sua atividade como decorador até cerca 1756 sempre 
com trabalhos na região. Sua obra mais discutida é a decoração do 
intradorso da Matriz de Cachoeira do Campo, localidade próxima a 
Ouro Preto e que foi repintada no século XIX28 sendo alvo de recente 
restauro, mas que infelizmente não avançou muito para individualizar 
aspectos formais de sua pintura.  

Em meados do século XVIII a presença portuguesa em 
Minas se faz sentir com o bracarense José Soares de Araújo (1723-
1799)29. Esse decorador está na região diamantífera entre 1759 e 
1799, trabalhando ativamente como decorador em diversas igrejas 

27.  NEGRO, Carlos del. Nova Contribuição ao Estudo da Pintura (Norte de Minas): Pintura de 
tectos de igrejas. Ministério da Educação e Cultura, IPHAN, vol. 20, 1958.
28.  Atualmente já existem prospecções de restauro com novidades em relação ao teto 
da capela-mor da Matriz de Cachoeira. Ao que tudo indica a pintura de Antônio Rodrigues 
Belo está subjacente à pintura que hoje contemplamos.
29.  SANTOS, Antônio Fernando Batista. «A igreja de Nossa Senhora do Carmo em Dia-
mantina e as pinturas ilusionistas de José Soares de Araújo: identificação e caracteri-
zação» (Dissertação de mestrado apresentada a Escola de Belas Artes). Minas Gerais: 
UFMG, 2002. Esse autor apresenta ampla documentação sobre o pintor de Braga.
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na cidade. Nas suas pinturas ressalta-se uma trama perspéctica com 
vigor em elevações de falsa arquitetura acima da cimalha real do teto. 
As suas formas são maciças e de grande poder tectônico; os fustes 
apresentam-se com caneluras, os capitéis são compósitos, os enta-
blamentos, os balcões de formas semicirculares, as grandes mísulas 
e consolos projetam o espaço para o alto construindo espacialidade 
concreta apesar de algumas distorções em relação à integração com o 
elemento figurativo. A arquitetura falsa de José Soares de Araújo as-
senta-se num plano bastante rico de estruturas pintadas que edificam 
um espaço para além do limite da sanca. Em toda a produção deste 
bracarense, não se notam grandes atuações em relação ao escorça-
mento figurativo, pelo contrário, a sua preocupação com estes efeitos 
perspécticos se concentra apenas na arquitetura pintada. Importante 
referir que a pintura ideada por este artista conta com soluções inte-
ressantes nos ângulos e no remate entre a construção real do templo 
e a idealização de sua arquitetura fictícia. Alguns fragmentos con-
frontados da sua quadratura parecem lembrar modelos que estavam 
presentes em alguns tratados entre os séculos XVII e XVIII. Apenas 
como ponto de partida, verificam-se alguns motivos, no formulário 
usado pelo artista em Diamantina, muito próximos dos elementos 
expostos no Perspectiva Pictorum do jesuíta Andrea Pozzo30. 

A falsa arquitetura na Minas Colonial conta com grandes 
realizações que se prolongaram cronológica e estilisticamente. A pin-
tura de teto, em algumas vilas da capitania mineira, modifica-se em 
modelos específicos: representação de nuvens isoladas que se abrem 
em visões celestiais, quase como um contar de histórias; efetivação 
de diálogo simples e ingênuo, quase “primitivo”, e mais imediato 
entre a Igreja e o conjunto de fiéis ali congregados. Como referência 
deste formulário aparece o nome de José Joaquim da Natividade - 
decorador de grande potencial em atividade no Sul de Minas Gerais 
cuja vasta documentação ainda não tem um estudo específico. O 
formulário de José Soares de Araújo ainda não está suficientemente 
estudado, sendo importante realizar catalogação mais acurada e pro-
funda, muito mais do que apenas soluções históricas ou religiosas. 
É fulcral investir num estudo mais técnico e científico de modo a 
perceber o funcionamento da construção perspéctica idealizada pelo 
pintor na construção do seu espaço pictórico. Ainda na zona diaman-
tífera, é de referir Luís Caetano de Miranda, um artista conceituado 
que conhecia bem os meandros da pintura de falsa arquitetura e 
pode ter trabalhado com o decorador bracarense. Em seu inventário 

30.   POZZO, Andrea. Perspectiva pictorum et architectorum. Roma: 2 vols, 1693-1700.
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pos mortem foi encontrado o tratado em dois volumes “in follio” do 
trentino Andrea Pozzo - trata-se do Perspectiva Pictorum amplamen-
te difundido entre a Europa, a América e a China. Isso nos permite 
pontuar que a tratadística europeia também circulava entre os artistas 
mineiros do período setecentista/oitocentista31. 

O desfecho desta forma pictórica na região pode ser caracte-
rizado pelas mãos do professor Manuel da Costa Ataíde32. Seus tetos 
pintados se concentram nas primeiras décadas do século XIX. Suas 
composições conservam, no centro geométrico, o desenvolvimento da 
rocalha sustentada por grupos de colunas a partir dos entablamentos 
e balcões. Seu conhecimento acerca da perspectiva, da pintura, da 
cenografia e do desenho arquitetônico é bem apurado. Ataíde vem 
referido em alguns documentos como conhecedor da arte da pintura 
e do desenho. Sobre seu trabalho é possível debruçar-se com mais 
atenção, pois suas decorações perspectivadas sobreviveram e ainda 
há documentação bastante significativa que vem sendo estudada não 
somente sob o ponto de vista histórico ou filológico, mas também 
sob aspectos artísticos e científicos no que tange à construção do seu 
espaço fictício nos diversos tetos que pintou. Sua ocupação estava 
dividida entre as várias patentes militares que alcançou e a atividade 
de pintor-decorador; em 1797 é ordenado sargento, em 1799, alferes 
e em 1818, professor da Arte de Pintura e Arquitetura33.

Além da brilhante capacidade do exercício da pintura de ele-
mentos arquitetônicos, da decoração parietal em falsos azulejos, das 
encarnações, dos quadros de cavaletes e/ou dos tetos em caixotões, é 
fulcral recordar a solicitação que este marianense apresentou ao rei D. 
João VI na intenção de criar uma Aula de Desenho e Arquitetura na 
cidade de Mariana. Por conseguinte, em 1818, Ataíde apresenta sua 
solicitação por intermédio de seu procurador Manuel Roiz Franco:

31.  SANTOS, Antônio Fernando Batista. «Artistas pintores do distrito diamantino, reven-
do atribuições». [In] FLEXOR, Maria Helena (Org.). IV Colóquio Luso-brasileiro de história da 
arte. Salvador: Reitoria da UFBA, 2000, p. 43.
32.  Uma das primeiras publicações sobre Manuel da Costa Ataíde e José Soares de Araújo 
foi de: NEGRO, Carlos del. «Dois Mestres de Minas: José Soares de Araújo e Manuel da 
Costa Ataíde» Universitas, nº. 2, 1969. A investigação mais atual sobre Manuel da Costa 
Ataíde é de: CAMPOS, Adalgisa Arantes (Org.). Manuel da Costa Ataíde – aspectos históricos, 
estilísticos, iconográficos e técnicos. Belo Horizonte: C/Arte Editora, 2007. É significativo 
ressaltar que no Brasil o conjunto dos tetos pintados foram estudados pela primeira vez 
por: OLIVEIRA, 1978-1979; OLIVEIRA, 1982-1983. Não se pode esquecer a publicação 
de: ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. «A pintura colonial em Minas Gerais». Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nº18, 1978. 
33.  APM, Códice 257, secção Capitania, fls. 152; APM, Códice 285, secção Capitania, fls. 
225 v; APM, Códice 377, maço 22.
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«Senhor - Ninguem milhor que Vossa Majestade Real sabe 
quanto he util a Arte do Desenho e Architetura Civil e 
Militar e da Pintura: e que haja neste novo Mundo principal-
mente nesta Capitania de Minas Geraes entre a mossidade 
homens habeis de admiravel esfera que desejaõ o Estudo 
e praxe do risco das Cartas Geograficas e Topograficas no 
Desenho e Pintura aos animaes, plantas, aves e outros pro-
ductos da natureza: Por isso com a mais profunda humildade 
e Obediencia prostrado aos Augustos Pes de Vossa Magestade 
Real representa Manoel da Costa Athayde Professor, das 
Artes Sobreditas, e habitante da Cidade Mariana, e aqui 
Supplicante que dezejando muito e não tendo maiores pos-
sibilidades para saciar os seos proprios dezejos de ser util ao 
publico, e a sua Naçaõ e ainda a todo o Mundo, na instru-
çaõ, adiantamento, e aperfeiçoamento das sobreditas Artes 
para se colher o fructo dellas e das dispoziçoins do Throno, 
se digne Vossa Magestade Real criar este ramo de instru-
çaõ na sobredita Cidade Mariana mostrando cada vez mais 
Benefico, e liberalisimo para com a dita sua leal cidade, a 
quem tanto tem protegido com o seo Paternal amor, dester-
rando assim a ignorancia, e a Viciozidade, e promovendo as 
Artes e sciencias, e a instruçaõ popular, e geral dos Vassalos, 
contemplando ao Supplicante ha hipotheze, de que por hum 
Exame se mostre digno da graça, merce e liçaõ que aspira»34.

Este documento permite observar que Ataíde já dava suas 
lições de desenho e de pintura e, sua proposta voltava-se para a criação 
de uma aula pública. Isto significa que uma espécie de Aula já fun-
cionava de modo informal para diversos artífices. Pensar numa aula 
sob o ponto de vista formal era a grande novidade, não somente em 
Minas Gerais, mas comparando com todo o espaço colonial. Uma 
aula oficializada permitiria maior repercussão não apenas do ensino 
especulativo, mas, de modo mais evidente, daquilo que tantas pin-
turas já provavam: a existência de um leque de pintores no uso da 
quadratura tão amplo quanto o universo do Nordeste - recorde-se 
que, desde 1735, está em Salvador o escalabitano Antônio Simões 
Ribeiro35 e, desde 1706, está no Rio de Janeiro o portuense Caetano 

34.   APM, códice 377, março 22.
35.   MELLO, Magno Moraes. «António Simões Ribeiro e o conceito de operatividade na 
pintura de falsa arquitetura em Salvador da Bahia». Simpósio Internacional de Estudos 
sobre a América Colonial – CASO, 4.  Belo Horizonte: Anais, UFMG, 2008.
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da Costa Coelho36, ambos trabalhando como quadraturistas cons-
truindo elevações maciças na produção de falsas arquiteturas e em 
algumas muita proximidade com as disposições estabelecidas no 
texto de Andrea Pozzo, que em todo o espaço colonial circulava 
significativamente.

Cabe ressaltar um Brasil colonial com diversidades formais 
num amplo formulário da arquitetura picta. Curiosamente modelos 
amplamente utilizados em Salvador, João Pessoa e Rio de Janeiro, 
para referir os mais conhecidos, não se repetem na zona do ouro ou 
na dos diamantes. E ainda os dois modelos ou formulários inter-
pretados na Minas Gerais são distintos entre si. A riqueza da arqui-
tetura ilusória é espetacular. Enquanto Soares do Araújo aposta no 
fechamento de suas arquiteturas dando pouco respiro às figurações, 
Manuel da Costa Ataíde, pelo contrário, usa uma proposta ligada 
a um ilusionismo atmosférico com predominância da cartela cen-
tral fictícia e com fragmentos de cenografias na construção da sua 
quadratura. São blocos de elementos arquitetônicos que formam os 
eixos longitudinal e transversal, mas sem um total preenchimento 
de todo o teto, como, de modo mais frequente o artista bracarense 
em Diamantina e em outras regiões ali próximas opta. Neste último, 
assiste-se a presença de formas tectônicas robustas, lesene, pilastras 
e remates semi-circulares que na zona ouropretana não existem. O 
contexto formal direcionado ao professor Ataíde é ainda mais curioso, 
pois este decorador comenta em documento que suas pinturas são 
«valentes e espaçosas perspectivas».

 Ressalta-se, além do mais, que Ataíde pretendia lecionar 
tanto os aspectos especulativos como a praxe pictórica, pois chama a 
atenção para a teoria e a praxe. Assim, a sua trajetória abrangia desde 
as «cartas geográficas até as aves e outros produtos da natureza». Nota-
se que seus conhecimentos transitavam entre as pesquisas teóricas e 
o estudo da arquitetura: habilidade e perícia para a prática pictórica. 
Neste documento é atestado «que Manoel da Costa Ataide, morador 
nessa cidade, hé Professor das Artes de Architetura e Pintura, tendo 
dado bastantes provas de que não só he capaz de por em praxe o risco 
das Cartas Geograficas dos animais, plantas, aves e outros produtos 
da natureza, como o explicar e instruir aos que quiseram aproveitar». 
Isso nos permite deduzir que se discutia sobre pintura e seu ensino era 
cobiçado. Esta questão relativa ao estudo do Desenho, da Pintura, da 
Perspectiva e até dos mecanismos de Cenografia em Minas colonial 
ainda não foi suficientemente investigada. 

36.  Os novos documentos sobre este artista português no Rio de Janeiro estão sendo 
alvo de um estudo específico. AYRES (no prelo).
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Um dado fulcral vem de 1813 quando Ataíde vem referido 
em documentação avulsa da Ordem Terceira do Carmo da cidade 
de Ouro Preto como autor de um risco para retábulo «remeto a V 
M o risco q fiz pª o Altar Mor de N Senhora, todo prporcionado em 
preceito de Ordem compósita de Architetura e debaixo das medidas 
q tomou e riscou o Vicente (seria Vicente Alves Costa) no incluso 
que tão bem junto remeto: cuido que em valentia e gosto o não po-
dia eu fazer milhor e para isso estimarei q agrade a V M e a todos 
os nossos caríssimos: Elle deu me grande trabalho privandome de 
outros interesses (de q VM não ignora)»37. Percebe-se que, para além 
do estudo e da capacidade construtiva de elementos arquitetônicos 
pictóricos, Ataíde também era capaz de produzir formas arquitetô-
nicas construtivas, neste caso, não para projetos de arquitetura, mas 
para a produção de máquinas retabulísticas. Poder-se-ia pensar que 
esse exercício também o capacitava na experimentação de formas 
de falsa arquitetura. O risco dos retábulos pode funcionar como 
discussão mental no processo operativo da quadratura (que tanto 
Ataíde era competente) que realizou. A ordem compósita para o 
desenho do altar-mor, referida no documento, será reencontrada 
nas pinturas de tetos não somente em Ouro Preto, mas em outras 
vilas como Itaverava, Ouro Branco, Mariana e em Santa Bárbara. 
Registram-se, ainda, retoques na pintura do teto da nave do Bom 
Jesus de Congonhas do Campo em 1818 e o teto da capela-mor da 
igreja do Rosário de Mariana, em 182338. 

Merece nosso destaque a obra para o teto da igreja do Carmo 
de Ouro Preto, que infelizmente não se realizou. O texto é esclarece-
dor quanto ao modelo decorativo escolhido por Ataíde:

«que a exemplo de todos os Templos, e ainda muito de 
outros edifícios públicos, e particulares, se tem adotado 
segundo o gosto dos antigos e modernos; e eu alcanço ser 
acerttado. Sendo este templo de Nossa Senhora do Carmo, 
magestoso, e ademiravel, pella sua construção e veziveis 
perfeiçoens; se descobre nelle alguns retoques contra a re-
gra e razão, como se vê em alguns corpos; confundidos 
com a mesma cor branca q tem as paredes; qdo. Elles são 
para destinação e Ornato de seu composto. 1°- para acerto do 

37.  Documentação avulsa no Arquivo da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto. A 
transcrição deste documento foi Publicada em MENEZES, Ivo Porto. «Manuel da Costa 
Ataíde». Arquivo da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto. Nacional, nº 18, 1978, pp. 78-79.
38.  MENEZES, Ivo Porto. «Manuel da Costa Ataíde». Arquivo da Ordem Terceira do Carmo de 
Ouro Preto. Nacional, nº 18, 1978, p.15, s/d.
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seu ornato (...) acho ser acertado que se entregue no dito 
Tecto, depois de novo branquiamento, hua bonita, valente 
e espaçosa pintura de Perspectiva, organizada de corpos de 
Arquitetura, Ornatos, Varandas, festoins, e figurado, o que 
for mais acertado; sem que confunda os espaços brancos q 
devem apareser pª beneficio, e destinção da mesma pintu-
ra, e athé ella não só animara a igreja mas fará sobre sahir os 
mesmos Altares já doirados; e a simalha real q o sircula, seja 
de hua bonita cor geral azul clara, ou por sima della hum 
brando fingimento de pedra, azul da Prússia»39.

Neste documento, Ataíde salienta o gosto dos «antigos e 
modernos». Isso significa que tem conhecimento do universo pictó-
rico e arquitetônico do seu tempo que a sua relação com o mundo 
clássico é notória e evidente. Ele conhece provavelmente os elementos 
arquitetônicos da Antiguidade e do Renascimento. Chama a atenção 
para «alguns retoques contra a regra e razão, como se vê em alguns 
corpos». Demonstra que seu conhecimento passa pela cultura espe-
culativa da construção perspéctica, pois os «corpos» são fragmentos 
de falsa arquitetura que ele acredita ser acertado representar para 
que não haja confusão com o resto da pintura. Finalmente, a sua 
referência a uma «valente e espaçosa pintura de Perspectiva». Aqui é 
evidente o poder cenográfico da arquitetura «picta». Sua intenção é 
causar surpresa e forte admiração ao fruidor. Percebe-se a liberdade 
interpretativa a partir da ausência de vínculos estruturais, pois as ca-
racterísticas deste espaço podem influenciar na concepção do ilusio-
nismo e na realização de uma tipologia unitária e realista ao mesmo 
tempo. Tudo condicionado a uma praxe operativa da construção do 
espaço ilusionista. É a perspectiva como ferramenta de integração 
cultural e, concomitantemente, entre difusão teórica e praxe pictó-
rica. Para melhor entendermos a construção perspéctica de qualquer 
representação, é fundamental ter em conta que entre o pintor e a cena 
existe um plano de projeção. Sem embargo, as medidas reais de um 
objeto serão alteradas pela perspectiva, segundo a aproximação ou 
o afastamento do plano de projeção que, no nosso caso, trata-se do 
suporte abobadado que só existe na mente do artista. Neste mesmo 
documento, Ataíde nos dá informação precisa sobre forma (aspecto 
exterior de um corpo); volume (valorização do claro-escuro e dos 
tons); cor (relacionada com a luz, pois a cor só se manifesta na luz); 

39.  Documento avulso – Arquivo da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto. A trans-
crição deste documento foi Publicada em MENEZES, Ivo Porto. «Manuel da Costa Ataíde». 
Arquivo da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto. Nacional, nº 18, 1978, pp. 97-98.
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espaço (posição dos corpos, aqui é a pintura tridimensional) e pin-
tura, isto é, o espaço inventado e dinamizado por ele. 

Após estas reflexões, é possível transferir o comentário de 
Ataíde para a obra que foi realizada: a trama arquitetônica na capela 
de São Francisco de Assis em Ouro Preto. Neste teto, Ataíde cria uma 
espécie de zona de fuga que, acima da cimalha do edifício, projeta rica 
intenção de ilusionismo na tentativa de continuar as paredes laterais 
do templo. A construção perspéctica lança o espaço para o alto, não 
arromba o teto, mas dá relevo ao centro do figurado, como ele mes-
mo diz em documentação. Manuel da Costa Ataíde pode ter usado 
quatro pontos de fuga para a elaboração da sua trama arquitetônica, 
os quais criam uma zona de visão de modo que um maior número 
de pessoas pudesse ver a obra sem grandes deformações. 

De modo geral, as decorações internas de arquitetura com 
pinturas de temática figurativa podem classificar-se em dois gru-
pos: primeiro refere-se ao fato de que o artista concebe a decoração 
sem que o fruidor seja obrigado a ver a obra a partir de um ponto 
prefixado, ou seja, sem impor ao olhar um ponto fixo; a segunda 
hipótese é instituída para que o fruidor tenha a sensação ilusória de 
que os elementos pictóricos são incorporados tridimensionalmente 
ao espaço arquitetônico. No teto de São Francisco em Ouro Preto, 
com a disposição de quatro pontos de fuga, percebe-se a intenção 
do artista de não obrigar apenas a um espectador a ver a quadratura 
perfeitamente construída, mas possibilitar que mais de um indivíduo 
possa captar toda a mensagem do seu espaço tridimensional. Para tal, 
os quatro pontos de fuga criam ampla área perspéctica. Essa proposta 
foi discutida e utilizada pictoricamente por Antonio Palomino em seu 
tratado publicado na Espanha em 1724, o que não quer dizer que o 
marianense teve nas mãos o texto espanhol, mas permite deduzir que 
o artista mineiro era capaz de perceber qual seria a melhor opção para 
suas intervenções perspécticas em um determinado tipo de suporte.

A pintura em Ouro Preto aplica-se a um teto cruciforme 
de braços iguais e ocupa todo o teto com elementos de arquitetura 
fingida acima da cimalha real elevando o figurado para além do espaço 
real do espectador. A grande distância é conseguida com a projeção 
da cena central em forte dourado afastando-se da quadratura circun-
dante. Nas duas extremidades da composição, abrem-se dois pórticos 
com colunas em fuste canelado e capitel compósito, rematados com 
arcos plenos com volutas e grande número de putti.

A arquitetura transforma-se em palco, numa das mais be-
las e triunfais narrativas da vida do catolicismo, a figura da Virgem 
acompanhada por anjos que tocam harpas e flautas. Figuras que se 
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apoiam em nuvens, raios e luzes douradas, atuam num completo 
palco teatral onde, em arquitetura, a pintura completa sua graça e 
enche de triunfo a Igreja Tridentina. Nesta composição, estão pre-
sentes dois espaços celestiais: um rico, em azul forte com nuvens 
cinzas e brancas, que é o espaço vazado das arquiteturas falsas; e o 
outro, o céu luminoso, dourado e radiante da rocalha central onde 
a Virgem, em posição de prece e acompanhada por imenso cortejo, 
dirige seu olhar aos crentes que se encontram no espaço físico do 
templo, embora não arrombe o suporte. É o espaço e mensurável da 
aparição no grande espaço transcendental e infinito do universo; é 
a cultura mineira revestida de influências europeias, não exclusivas 
de gravuras, estampas soltas, bíblias, breviários, mas igualmente de 
textos científicos que em Minas Colonial circulavam com alguma 
frequência naquele tempo. 

Em geral, o ilusionismo continua presente no século XIX no 
Brasil Colonial, porém mais ornamental do que arquitetônico e já se 
aproximando de formas como falso estuque, presentes no litoral, mas 
ainda não muito evidente em Minas, que aposta numa mensagem 
presa a temas contrareformistas. O papel fundamental desempen-
hado pela quadratura distingue-se radicalmente dos demais efeitos 
considerados apenas como simples decorativismos. O sucesso deste 
formulário é a síntese entre os elementos arquitetônicos e a justapo-
sição das figuras que ali integram com grande naturalidade: constitui 
o ponto central das linhas de força no centro da composição; nos 
quatro assentos da cobertura. Parece que a única coisa que o pintor 
tem a fazer é enganar os olhos dos fruidores, fazendo parecer verda-
deiro o que é falso. Em poucas palavras, perspectiva, transgressão, 
tradicionalismo e frontalidade ou, apenas, vontade espacial. Esta 
vontade espacial pode ser interpretada como uma valente e espaçosa 
pintura perspéctica, como o próprio artista disse para a decoração 
do Carmo de Ouro Preto.

Algumas observações técnicas são pertinentes e podem ser 
esclarecedoras. Consideremos as transições, graças às quais é assegu-
rada a ligação com a arquitetura, quando a decoração cobre toda a 
superfície da abóbada, de uma cornija a outra, o entablamento, o friso 
horizontal, os capitéis e os medalhões das cornijas formam uma sepa-
ração natural, servindo-se de uma espécie de tela para sobressaírem 
às cenas num espaço luminoso. O ponto de fuga depende da posição 
do observador, pensada previamente pelo artista, tendo em conta 
pontos de observação naturais: a entrada da igreja, no centro ou a 
saída da nave, no limiar de eventuais capelas. Para qualquer decoração 
de teto, há um ponto de vista ideal. Aqui em São Francisco, parece 
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que o eixo perpendicular ao chão passa pelo centro da composição, 
portanto, o espectador deve colocar-se de tal modo que o seu olhar 
esteja num plano vertical; mas se o eixo não passa pelo centro temos 
apenas uma visão oblíqua, neste caso, o ponto de observação situa-se 
fora da pintura. É o que acontece aqui em São Francisco e em tantas 
pinturas do tipo ilusionista em Minas colonial. Este é o universo 
decorativo do professor Manuel da Costa Ataíde. Estamos diante 
de um processo entre o quadro recolocado e a pintura ilusionista do 
tipo zenital. Mas o quadro recolocado é arquitetônico, tectônico e 
dentro do interesse do artista-decorador e de seus interlocutores; e 
esta vasta dimensão centralizada no teto é o centro de todas as pre-
ocupações. Seus tetos privilegiam o universo imagético e inscreve 
arquitetonicamente o tema instituído pelas gravuras. Não será o 
quadro central uma espécie de proximidade em relação ao mundo 
narrativo e historiado da Contra Reforma? É o princípio desde os 
fundamentos no século XVI em formas mais classicizantes após um 
Renascimento extremamente difuso na Europa. Lembre-se, apenas, 
de que as orientações das figuras pictóricas estão dispostas para o 
fruidor que penetra no espaço arquitetônico. Em São Francisco de 
Assis, somos inundados pela gigantesca rocalha que contém a Virgem 
e seus músicos num turbilhão de efeitos em constante movimento. 
Tudo se restabelece quando o fiel penetra no espaço real do edifício. 
Ataíde soube impor esta situação. A quadratura é o revestimento, a 
ossatura ou a membrana arquitetônica que se abre perante o mundo 
imagético. Por isso, no documento da igreja do Carmo (infelizmente 
uma obra que não se realizou), é notória a diferença entre os espaços 
da arquitetura picta e os espaços «brancos que devem aparecer para 
benefício e distinção da mesma pintura», fazendo-a sobressair. Pode 
entender-se que é um modo de diferenciar dois espaços: o tectônico 
e o simbólico. Perante todo este universo, este teto cumpre uma in-
tensidade dramática inédita. 

Os conceitos de Ataíde, suas escolhas e seus modelos foram 
sempre fiéis a essas fórmulas morfológicas. Sua maior preocupação foi 
com o centro da quadratura (talvez uma moldura bem formulada para 
a suntuosa rocalha central). A rocalha é engrandecida, se comparada 
a outros modelos coevos, e ainda mais elaborada. Talvez, aqui, uma 
espécie de liberdade barroca, como salienta Wittkower, assentada 
nos pressupostos do Rococó. Ora, Ataíde não está tornando sensí-
vel e presente o universo sagrado? Não é essa a cultura mineira dos 
séculos XVIII e XIX? Importa, realmente, assegurar ao Barroco ou 
ao Rococó esta paternidade? Para a Igreja, o ponto fulcral é somente 
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atingir o fiel, seja por meio do sermão ou do olhar voltado para o 
alto, o universo pictórico da iconografia.

Assim, a representação de arquiteturas pictóricas e de um 
mínimo de referência tratadística era, sem dúvida, comum a todos 
esses núcleos que, em função das suas realidades, construíam «peque-
nos mundos», com as suas próprias aspirações estéticas alternativas, 
adquirindo a possibilidade de (re) elaboração autônoma - o que po-
deríamos chamar de processos operativos e não de simples aplicação 
de normas ou regras preconcebidas. Na verdade, o que se impõe é o 
exercício de base teórica única que todos tiveram que procurar, isto 
é, o conhecimento da perspectiva - o seu funcionamento, o seu em-
prego e as suas capacidades - como ferramenta de persuasão. Neste 
caso, um fundamento comum à totalidade do mundo luso-brasilei-
ro, é o contato específico com a teoria e a prática da representação 
perspectivada. Mesmo que o quadraturismo não tenha aqui se esta-
belecido diretamente, a partir dos modelos italianos, é bastante forte 
a influência externa nesta capitania, onde comerciantes traziam em 
seu retorno da Europa, gravuras, culturas diversas, formulários em 
universos pictóricos assistidos ou o fruto de uma vivência livresca 
comum à época. As Ordens Terceiras encontravam suas melhores 
soluções: a pintura de tetos, o uso de formas tridimensionais, a pers-
pectiva que insinua tanto a imaginação ou a conjectura, criando uma 
relação com o simples ato de ver ou de experimentar oticamente uma 
pintura disposta numa parede vertical. 

A pintura de falsa arquitetura, em Minas Gerais, durante o 
período aqui analisado, não apresenta preocupações matematizadas. 
O professor Ataíde apresenta preocupação em impor uma perspectiva 
num sentido de importância e sutileza na representação, em função 
da sua capacidade em relacionar o espaço interno com as pinturas 
parietais, o espaço real do templo e a mensagem espiritual que se 
pretende expor, uma história completa. 

A partir destas observações pode deduzir-se que o estudo da 
pintura de tetos no Brasil abrange um período desde a terceira década 
do século XVIII e avança além de meados do século XIX. 

À identificação formal e estilística presente neste estudo deve 
juntar-se o exame crítico dos fatores culturais presentes no processo 
das atividades pictóricas que constituem a grande pintura quadratu-
rista na América Portuguesa. Sublinhamos que é de suma importância 
lançar um olhar mais cuidadoso para a esfera formal da pintura de 
tetos precedente ao nosso momento estilístico para o correto enten-
dimento do alcance das mudanças ocorridas nos períodos seguintes 
no cenário da pintura ilusionista portuguesa.
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O nosso interesse foi o de dar uma atenção especial a um 
tipo de sistema de projeção; aos modelos da pintura perspéctica por-
tuguesa, até a presença das intervenções do jesuíta Andrea Pozzo, de 
modo a entender formalmente como é que se representava os falsos 
espaços aplicados a coberturas abobadadas ou não e a relação entre 
quadratura e quadro riportato dentro duma distinção estilística deno-
minada por mundo português, em que se há uma adaptação convertida 
em «quadratura com quadro fictício ou compartimentada».

Reconhecemos a importância da análise cultural e histórica, 
mas não poder-se-ia fazer (exaustivamente) as duas interpretações, 
devido a brevidade do tempo exigido. Assim, por uma questão optati-
va, apostou-se na tentativa de compreensão formal e técnica (quanto 
possível) e abandonou-se o sentido histórico momentaneamente. 

O panorama é este, um cenário rico em espécimes, alguns 
restaurados, outros em estado de total abandono e muitos descon-
hecidos pela historiografia da arte. A pintura de perspectiva assume 
o seu lugar no Brasil. No entanto, não se encontra isolada e fechada 
em si própria. 

Quando se fala ou se pretende estudar e entender a pers-
pectiva, torna-se importante relembrar que esta palavra insere-se na 
ideia de ottica, e que no Renascimento a perspectiva era denominada 
por artificialis ou pingendi. Assim, quando entendemos e usamos a 
perspectiva, é sempre na referência da pintura e, em certa medida, 
fora dos conceitos teóricos anteriormente desenvolvido.

Neste estudo sobre a decoração perspéctica dos tetos no 
Brasil podemos concluir que perspectiva deve ser usada numa possível 
distinção estilística e que não existe uma só perspectiva. Inspirando 
numa ideia referida por Ernst Cassirer e mais tarde por Panofsky 
e em Gioseffi, é fundamental perceber a perspectiva como «forma 
simbólica de uma época» ou «valor simbólico», presente num tempo, 
numa área de influência dentro da história da arte, como símbolo do 
seu desenvolvimento. É a partir deste percurso que podemos refletir 
na proposta de Gioseffi e procurar não uma perspectiva específica, 
mas a qual perspectiva se trata. Mais do que uma espacialidade efi-
caz, o importante é mentalizar cada período artístico, agora com a 
sua construção perspectivada como forma simbólica isto é, na com-
preensão de um momento formal singular e de uma cultura visual 
com os seus caracteres intrínsecos. 

Contudo, não significa que há uma invenção ou invenções 
da perspectiva. A história da arte nos ensinou a veracidade dos fa-
tos, ou seja, não há uma invenção mas, a sua descoberta vivenciada 
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em três épocas diversas, a saber, a Antiguidade, o Renascimento e a 
máquina fotográfica. 

Neste nosso estudo a perspectiva deve representar uma espé-
cie de posição mental própria de uma época, ou de um espaço geo-
gráfico particular, nas suas relações espaciais percebidas ou adaptadas 
à sua verdadeira experiência visual. 

As adaptações italianas em solo português emergem como 
um momento inédito na História da Arte. Estas pinturas ilusionis-
tas não são fantásticas apenas pelas questões técnicas que lhe são 
peculiares; é de salientar sua capacidade de expressão e comunicação 
vinculado à história da arte e, porque não, à história da representação 
espacial. Uma disposição simbólica que avança espaços temporais, 
mas também geográficos, pois esta simulação cenográfica entre pa-
redes e tetos (planos ou curvos) invade todo o mundo conhecido e 
de modo específico o Brasil Colonial, entre os séculos XVIII e XIX. 
Uma mesma linguagem, uma mesma falta de escorço, de trompe l’oeil 
atmosférico mas, no entanto, com a mesma unidade de concepção 
desde a terceira década do século XVIII até o avançar do século XIX, 
seja na franja litorânea ou na Capitania do Ouro.




