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Como resultado de las articulaciones del Grupo
de Investigación Arte, Cultura e Sociedade no Mundo 

Ibérico (séculos XVI a XIX) [Diretório CNPq/ PROPESQ-
UFPB], este libro busca traer al público nuevos enfoques 

sobre el Barroco en la América portuguesa, buscando 
resaltar temas de áreas generalmente consideradas 

“periféricas” en este campo, como la costa del actual 
Noreste brasileño o el norte de la antigua Capitanía de 

Minas, con énfasis en Arraial do Tijuco, hoy Diamantina, 
y también en el interior del actual estado de São 

Paulo, tan poco abordado por los expertos, analizando 
variadas cuestiones, como los modelos iconográ icos e 

las in luencias artísticas que circulaban en la colonia.
Organizada por Carla Mary S. Oliveira y André Cabral 
Honor, esta publicación reúne textos de reconocidos 

investigadores, vinculados a universidades públicas e 
instituciones de investigación brasileñas en Paraíba, Río 

Grande del Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahía, Minas 
Gerais , São Paulo y Brasilia.

Universo Barroco Iberoamericano es otro 

producto de la matriz Enredars. Creado para 

gestionar los contactos del CEIBA (Centro 

de Estudios del Barroco Iberoamericano) a 

través de una red. Ésta facilita la difusión de 

la actividad de los centros e investigadores 

asociados. Con ese mismo in se ha generado 

la colección de libros, que pretende 

contribuir a la renovación de los estudios 

del Ibero-barroco.

La matriz Enredars contribuye al conocimien-

to y la difusión del patrimonio cultural ibe-

roamericano, utilizando los medios tecnológi-

cos y de la comunicación oportunos.  Tiene su 

propia producción editorial en la con luencia 

de las diversas líneas de investigación que está 

promoviendo. Son cuatro las colecciones en 

las que se organiza esta cuidada delección de 

textos: Documentos RedAVI, Cuadernos el Aula, 

Universo Barroco Iberoamericano y Visibilia 

PCI.
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Na década de 1950, quando o Professor Carlos del Negro iniciou 
a pesquisa que lhe tomaria longo tempo acerca da pintura em 
Minas Gerais, parecia que ainda se tateava em um quarto às 
escuras, em virtude da inexistência, à altura, de qualquer análise 
de conjunto que pudesse abarcar tantas obras, da difi culdade em 
se alcançar os rincões do território e do estado precário em que 
muitas se encontravam. As atividades do já então Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ainda eram incipientes, 
apesar do esforço de catalogação e sistematização do que viria a se 
tornar o patrimônio brasileiro. Foi assim que em 1958 publicou 
a sua “Contribuição ao Estudo da Pintura Mineira”1, integrando 
o 20º volume da coleção de monografi as do IPHAN intitulada 
“Publicações do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”. Era 
o primeiro estudo capaz de abarcar as diferentes manifestações 
da pintura integrada às igrejas católicas, tendo foco sobretudo 
a pintura dos tetos. Naquela primeira “contribuição” foram 
catalogadas 34 pinturas abarcando 20 igrejas dos séculos XVIII 
e XIX. Nessa abordagem sobressaía a fi gura de Manoel da Costa 
Ataíde como um dos nomes mais signifi cativos da pintura em 
Minas Gerais.

Somente vinte mais tarde, já em 1978, é que Del Negro 
apresentaria a sua “Nova Contribuição ao Estudo da Pintura 
Mineira – Norte de Minas”2, em que incluía aquela porção do 
território. Essa nova publicação ampliou o conhecimento sobre a 
pintura realizada em Minas Gerais e modifi cou signifi cativamente 
os esquemas de categorização apresentados por Del Negro no 
primeiro volume, principalmente por introduzir ali o importante 
papel de do guarda-mor José Soares de Araújo nas pinturas da 
região de Diamantina. Araújo e Ataíde se tornariam, nas duas 
obras, os dois expoentes da pintura de forros de igrejas com 
1. DEL NEGRO, Carlos. Contribuição ao estudo da pintura mineira. Rio de Janeiro: Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1958.
2. DEL NEGRO, Carlos. Nova contribuição ao estudo da pintura mineira – Norte de Minas. Rio de 

Janeiro: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1979.

Introdução
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larga produção e formação de verdadeiras escolas de pintura nas 
regiões em que atuaram.

A apresentação sistemática realizada por Del Negro desse 
conjunto de pinturas encontra ecos na historiografi a até os dias 
atuais, como ainda a mais importante fonte para o entendimento 
da pintura em Minas Gerais. Essa referência é muitas vezes o 
ponto de partida para vários estudos monográfi cos realizados até 
a atualidade.

É no interesse da pesquisa de Carlos del Negro sobre 
a pintura em Minas Gerais que se encontra também um foco 
particular de atenção daquele estudioso, que nos encaminha para 
a proposta que aqui apresentamos. Trata-se de buscar entender 
os mecanismos utilizados para a realização daquelas pinturas 
que, dispostas nos tetos, tinham por objetivo ampliar os espaços 
por meio do uso de representações arquitetônicas, dispostas em 
perspectiva. E o estudo dessa perspectiva poderia ter respaldo 
na assimilação dos métodos de desenho apresentados pelo 
tratado escrito pelo jesuíta Andrea Pozzo, Perspectiva Pictorum 
et Architectorum3.

Muitos foram os estudiosos que procuraram encontrar 
relações diretas com a tratadística europeia para a produção 
das obras mais singulares produzidas na antiga capitania de 
Minas Gerais. De fato, essas relações existem, e a presença de 
uma signifi cativa rede de livros, corrente nas Minas, atesta que 
o conhecimento teórico e as gravuras para serem utilizadas 
como base para a produção artística eram de fato presentes no 
território4. Sobretudo nos inventários de artistas encontramos 
algumas chaves do que podem ser os livros utilizados para as 
suas invenções. Portanto, associar o tratado de Andrea Pozzo às 
3. POZZO, Andrea. Perspectiva Pictorum et Architectorum / Prospettiva de’ Pittori et Architetti. Vol 1. 

Roma, 1693. Vol 2. Roma, 1700.
4. SANTIAGO, Camila Fernanda Guimarães. Usos e impactos de impressos europeus na configuração 

do universo pictórico mineiro (1777-1830). Tese de Doutorado. Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2009.
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pinturas produzidas em Minas signifi ca apresentar uma possível 
– e não única – fonte sobre a qual se debruçaram os artistas ali 
presentes. O que parece se delinear é uma espécie de mosaico de 
referências e trocas que passam pelos diversos textos e não só por 
eles, a se considerar a importância do repertório que cada artista 
já trazia consigo.

A relação entre as pinturas dos tetos em Minas Gerais e 
o tratado Perspectiva Pictorum et Architectorum já havia sido 
estabelecida por Carlos del Negro no resumo crítico da publicação 
da Contribuição5. O mesmo viria a ser salientado pelo prefaciador 
da obra, o professor Rodrigo Melo Franco de Andrade, que 
estabelece assim a relação:

[...] o padrão de que procederam, todas [as pinturas], foi a decoração 
do teto da igreja de Santo Inácio em Roma, executada em 1694 
pelo jesuíta Andrea Pozzo, que teorizou sobre o assunto num livro 
intitulado Perspectiva Pictorum atque Architectorum [sic].6

Se essas leituras tornam inequívoca a relação de muitas das 
pinturas com o tratado de Andrea Pozzo, importa perceber como 
se dá essa associação. Quais são os elementos que permitem 
compreender a utilização do tratado de Pozzo em terras mineiras? 
Como esse tratado foi apropriado por seus leitores? Quais são os 
indícios de circulação da obra no território? – Para responder a 
essas perguntas, nos apoiamos em pelo menos uma obra de cada 
um desses dois artistas expoentes da pintura mineira.

Comecemos, portanto, pelo tratado de Pozzo. O primeiro volume 
de Perspectiva Pictorum et Architectorum foi publicado em Roma 
em 1693, quando o artista, natural de Trento e com passagens 
por diversas localidades do norte da Itália, já havia ali se fi xado 
desde 1681 por intermédio do Padre Geral da Companhia 
de Jesus7. O intuito da publicação do tratado era sobretudo a 
exposição de um método, validado pelo próprio artista em sua 
vasta produção, que fosse efi caz para o desenho de perspectiva8. 
Porém, para além disso, era intuito do próprio artista deixar 
eternizado em papel aquilo que poderia ser consumido pelo 
tempo uma vez que “frequentemente ocorre que a durabilidade 

5. DEL NEGRO, Carlos. Contribuição ao estudo..., op. cit., p. 135.
6. ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Prefácio. In: DEL NEGRO, Carlos. Contribuição ao estudo..., 

op. cit., p. 7.
7. BIANCHI, Eugenia. “Regesto ragionato (1642-1681)”. In: VV. AA. Andrea Pozzo (1642-1709) pittore 

e prospettico in Italia settentrionale (Catálogo da Mostra). Trento: Museo Diocesano Tridentino, 
2010., p. 131-139. SPIRITI, Andrea. “Andrea Pozzo pittore di architettura da Milano a Roma”. In: 
BÖSEL, Richard & INSOLERA, Lydia Salviucci (orgs). Mirabili Disinganni. Andrea Pozzo (Trento 
1642 – Vienna 1709) Pittore e architetto gesuita. Roma: Istituto Nazionale per la Grafica, 2010, p. 
43-54.

8. INSOLERA, Lydia Salviucci. “Perspectiva pictorum et architectorum – genesi técnica”. In: BÖSEL, 
Richard & INSOLERA, Lydia Salviucci (orgs). Mirabili Disinganni..., op. cit., p. 163.

O Tratado de 
Andrea Pozzo
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dos papéis sobreviva à longevidade dos monumentos, ainda que 
feitos em mármore”9. Nesse sentido, o tratado se confi gura como 
um livro de memória dos feitos do próprio artista10.

E, de fato, como memória, o tratado de Andrea Pozzo se 
insere na chave do registro de uma obra que, de um lado, era 
efêmera (como os aparatos para as festas religiosas) e de outro 
perene e de impossível circulação (como as pinturas de teto 
integradas aos edifícios). Assim, a publicação era uma forma de 
dar a conhecer os feitos desse artista ligado aos mais diferentes 
projetos fundamentais para a cristandade pós tridentina11.

Em linhas gerais, a primeira parte do tratado de Andrea 
Pozzo é composta de uma apresentação dos fundamentos do 
desenho de perspectiva, da disposição dos elementos geométricos 
planos e sólidos, passando a sua aplicação na arquitetura. Com 
esse movimento gradativo apresenta os elementos compositivos 
de cada ordem para então passar às estruturas inteiras. Nesse 
momento é que inicia a apresentação das suas próprias invenções, 
incluindo aparatos efêmeros para festas religiosas e projetos 
de altares e estruturas arquitetônicas. Inclui ali também uma 
importante seção sobre cenografi a para teatros, associando tanto 
a prática teatral cara à Companhia de Jesus quanto ao espetáculo 
que poderia ser obtido durante as festividades religiosas por meio 
dessa técnica12.

A porção fi nal do volume é dedicada à prática da quadratura, 
da perspectiva horizontal, “de baixo para cima” (di sotto in sù) 
em que entram as suas principais contribuições. Durante a 
publicação do primeiro volume do tratado Andrea Pozzo ainda 
não havia fi nalizado a sua obra prima, o teto da Igreja de Santo 
Inácio em Roma. Ainda assim, naquele volume ele apresentava os 
fundamentos para aquela construção, já permitindo se conhecer 
parte da obra antes mesmo da sua fi nalização. Nas edições 
sucessivas o texto e as imagens seriam modifi cadas para dar lugar 
a uma exposição da obra completa.

O segundo volume, de publicação já almejada desde o 
primeiro13, saiu do prelo em 1700. A essa altura Pozzo já gozava 

9. O texto original: “sovente avviene, che la durevolezza delle Carte sopravivva alla diuturnità delle 
Moli, eziando marmoree”. POZZO, Andrea. Perspectiva Pictorum..., op. cit.,  vol I., Alla Sacra 
Maestà di Leopoldo Austriaco Imperadore.

10. LAZARO, Sara Fuentes. “Prospettiva de’ Pittori ed Architetti come Liber Veritatis di Andrea Pozzo”. 
In: VALENTI, Graziano Mario. Prospettive architettoniche: Conservazione digitale, divulgazione e 
studio. Roma: Sapienza Università Editrice, 2014, p. 35-45.

11. Para citar alguns exemplos, Pozzo realizou os altares de Santo Inácio e São Luiz Gonzaga, além 
de projetos para a renovação da fachada da Basílica de São João de Latrão.

12. PALMER, Rodney. “‘All is very plain, upon inspection of the figure’: the visual method of Andrea 
Pozzo’s Perspectiva Pictorum et Architectorum”. In: PALMER, Rodney & FRANGENBERG, Thomas. 
The rise of the image: essays on the history of the illustrated Art book. Aldershot: Ashgate, 2003, 
p. 157-213.

13. “[...] se a Bondade Divina me der tempo e força para compor outro livro, mostrarei o modo de 
fazer toda a Perspectiva com a Regra que atualmente adoto, e é mais fácil e universal do que a 
ordinária e comum (ainda que essa seja fundamento daquela)”. O texto original: “[...] se la Bontà 

José Soares de Araújo e Manoel da Costa Ataíde: dois leitores de Andrea Pozzo - M. A. Silva
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de grande prestígio em Roma e, por seus feitos, foi chamado 
pelo próprio Imperador do Sacro Império, Leopoldo I (a quem 
ele dedicara o primeiro volume) a se transferir para Viena14. Ali 
seguiria na composição de sua obra, ampliando também o raio de 
circulação do tratado com as novas edições em outras línguas que 
começavam a surgir15.

O volume apresenta um novo método de se projetar em 
perspectiva, e possui maior liberdade na exposição. Nele são 
apresentados os mesmos fundamentos da perspectiva – mas com 
maior base em arquitetura e de uma forma mais simplifi cada – 
e dos elementos arquitetônicos. Em seguida passa aos teatros, 
incluindo aí os teatros sacros, para então chegar novamente 
à perspectiva horizontal. Com ela se mostram novamente as 
cúpulas em perspectiva, estrutura pela qual Pozzo foi muito 
louvado e criticado, e as estruturas arquitetônicas para simular 
pavimentos superiores nos tetos. Daí retorna aos projetos 
de altares, executados ou não, fachadas e outros projetos 
arquitetônicos. Termina o volume com elementos singulares 
como portas, janelas, mísulas e escadas, além de uma pequena 
apresentação de fortifi cações militares.

A recepção dessa profusa coleção de motivos atrelados 
a um método de perspectiva de fácil acepção se fez sentir na 
quantidade de edições e traduções que a obra teve quando os dois 
volumes já se encontravam disponíveis. No âmbito português, 
para se ter uma ideia, três traduções foram realizadas para serem 
utilizadas por artistas que trabalhavam diretamente com essas 
técnicas e que se notabilizaram por sua qualidade16. Além disso, 
se tem notícia não apenas das traduções, mas do uso direto da 
obra de Pozzo para a arquitetura, pintura e também no ensino17. 
A vasta quantidade de material apresentada no tratado, com 
possibilidade de uso para diversos fi ns, também pode ter sido a 
promotora da expressiva difusão que teve a obra durante o século 
XVIII.

Divina mi darà tempo e forze da poter comporre un altro Libro, mostrerò il modo di fare tutte le 
Prospettive con la Regola che al presente io adopero, ed è più facile e universale dell’ordinaria e 
comune; benche questa sia il fondamento dell’altra’. POZZO, Andrea. Perspectiva Pictorum..., op. 
cit. Al lettore studioso di prospettiva.

14. BIANCHI, Eugenia. “Regesto ragionato...”, op. cit., p. 139.
15. Para um detalhamento das edições ver: KERBER, Bernhard. “Verzeichnis der Editionen von 

Pozzos Werken”. In: Andrea Pozzo. Berlim: Walter de Gruyter, 1971, p. 207-209.
16. MELLO, Magno Moraes. “Cod. 44I4: Um manuscrito da Biblioteca Nacional de Lisboa: traduzido 

para o português em 1768 por Fr. José de Santo António Ferreira Vilaça a partir do Perspectiva 
Pictorum et Architectorum de Andrea Pozzo, SJ.”. Leituras, Lisboa, vol. 9-10, 2002, p. 389-397.

17. O tratado de Pozzo foi referência para as obras de renovação da Sé do Porto, cf.: FERREIRA-
ALVES, Jaime. “Arquitectos/ Riscadores, Artistas e Artifices que trabalharam na Sé do Porto 
nas obras promovidas pelo Cabido durante a Sede Vacante de 1717 a 1741”. In: FERREIRA-ALVES, 
Natália Marinho (org.). Artistas e Artífices e sua Mobilidade no Mundo de Expressão Portuguesa. 
Porto: CEPESE, 2007, p. 191-220. Também se tornou parte do material didático preparado pelo 
jesuíta Inácio Vieira nas aulas do Colégio de Santo Antão. Cf.: MELLO, Magno Moraes & LEITÃO, 
Henrique. “A Pintura Barroca e a Cultura Matemática dos Jesuítas: O Tractado e Prospectiva de 
Inácio Vieira, S.J. (1715)”. Revista de História da Arte, Lisboa, vol. 1, 2005, p. 95-142.
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Poderíamos nos ater exclusivamente à exposição das 
estruturas de perspectiva horizontal, mais adequadas aos tetos, 
porém, o que percebemos no uso dessas estruturas para a 
produção das pinturas é que todos os desenhos apresentados 
podem, em maior ou menor grau, ter se tornado modelos para 
se construir as estruturas em perspectiva presentes no território 
mineiro, como veremos a seguir.

José Soares de Araújo (1723-1799)18 se deslocou de Braga no norte 
de Portugal para o Brasil em 1759 para assumir, em 1766, o posto 
de guarda-mor no antigo Arraial do Tejuco, em Diamantina. Ali 
também realizaria, a partir dessa última data, diversas obras de 
pinturas para as principais irmandades do arraial, sobretudo 
na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, de que era irmão desde 
a sua fundação. Ali, por ser “o mais perito na dita Arte que há 
neste continente”19, executou as obras da capela-mor em 1766 e 
da nave, em 1778. Realizou várias outras obras nos anos que se 
seguiram às pinturas do Carmo20, mas aqui nos ateremos àquelas 
que traz as particularidades mais marcantes da sua obra.

Para a pintura da capela-mor José Soares de Araújo 
realizou uma composição em três partes, tendo ao centro a visão 
principal da Senhora que entrega o escapulário a São Simão Stock, 
por meio de um quadro disposto horizontalmente em relação 
ao espectador. Esse quadro é ricamente emoldurado por uma 
trama de elementos arquitetônicos, vasos e guirlandas de fl ores, 
povoado por putti que se assentam sobre as volutas (Fig. 1).

Já nas laterais dessa seção construiu duas varandas 
simétricas a elevar o nível da arquitetura real, como se abrissem 
para o exterior. Ao centro se projeta um balcão tendo uma 
balaustrada ornamentada como parapeito. Para delimitar essa 
abertura fez avançar, nas laterais, mísulas para sustentar colunas 
e pilastras, apresentadas de forma tripla. As colunas, de ordem 
compósita, são arrematadas por um entablamento e, sobre ele, 
são dispostos vasos e anjos.

Para selecionar apenas um elemento-chave da intricada 
composição que se pode relacionar com o tratado de Pozzo 
elencamos a disposição dessa ordem arquitetônica. Ali, de 
imediato, se percebe a sustentação das colunas por mísulas, uma 
solução encontrada pelo tratadista para fazer avançar sobre a 
18. Para mais dados biográficos e filiação artística ver: MAGNANI, Maria Cláudia Orlando. “José 

Soares de Araújo: um artista completo (Diamantina, século XVIII)”. Sæculum – Revista de História, 
João Pessoa, n. 28, jan./jul. 2013. p. 83-104.

19. Arquivo da Ordem Terceira do Carmo, Livro 1 de Despesa da Ordem, f. 7.
20. Douramento do retábulo e pintura da capela-mor da Igreja do Rosário, Diamantina (1781-1782); 

teto da capela-mor da Igreja de São Francisco de Assis, Diamantina (1782) e outras obras 
na mesma igreja; teto da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Couto de 
Magalhães de Minas (atribuída, ant. 1787); capela-mor da igreja de Santana em Inhaí (atribuída, 
ant. 1787). Cf. síntese em MAGNANI, Maria Cláudia Orlando. “José Soares de Araújo...”, op. cit.
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Fig. 1. José Soares de Araújo, 
Forro da Capela-Mor, Igreja 

de Nossa Senhora do Carmo, 
Diamantina, Minas Gerais, 

Brasil. Madeira policromada 
e dourada, 1766-1769.

Fonte: foto de Mateus Alves 
Silva, 2019.

arquitetura real os elementos que pretendia dispor na pintura. 
Na forma de José Soares de Araújo, a disposição das colunas em 
três partes só poderia ser sustentada por um conjunto também 
triplo de mísulas, de que poderia ter tomado como referência em 
Pozzo21 (Fig. 2). Essa forma de sustentação, por meio de mísulas, 
parece ter sido um dos motivos de crítica da obra de Pozzo, 
sobretudo quando realizou a falsa cúpula na Igreja de Santo 
Inácio em Roma. Segundo o artista, ele teria sido advertido da 
impossibilidade de uma arquitetura real ser sustentada por meio 
de mísulas, ao que ele respondeu no próprio tratado de forma 
irônica quando publicou o seu primeiro volume:

Alguns Arquitetos se espantaram por eu ter apoiado as colunas 
avançadas sobre mísulas, uma vez que isso não se faria em uma 
construção verdadeira e real. Mas um amigo meu Pintor lhes 
resguardou com toda solicitude, obrigando-se a reembolsar 
todas as despesas caso as mísulas se rompessem e as pobres 
colunas rapidamente viessem ao chão22.

21. POZZO, Andrea. Perspectiva Pictorum..., op. cit., vol. II, fig. 108.
22. O texto original: “Si maravigliarono alcuni Architetti, che io appoggiassi le colonne davanti sopra 

mensole, ciòche essi non farebbono in una fabbrica vera e reale. Ma tolse loro ogni sollecitudine 
un Pittore mio amico, il quale si obbligò a rifar tutte le spese, ogni volta che fiaccandosi le 
mensole, le povere colonne venissero giù a rompicollo”. POZZO, Andrea. Perspectiva Pictorum..., 
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Já no segundo, não só repetiu a explicação para a realização 
de estruturas dessa forma para sustentar cúpulas como também 
inseriu, ao fi nal do volume, outras invenções de ornatos para 
essas mísulas, reforçando a possibilidade do uso. De fato, temos 
em José Soares a acepção dessa solução para a construção de 
quadraturas.

A pintura da capela-mor da igreja do Carmo, primeira das 
realizações de José Soares de Araújo, ainda apresenta essa estrutura 
bastante cerrada e preenchida de elementos. Paulatinamente a 
forma da decoração dos tetos vai ganhar mais espaços vasados e 
maiores aberturas para um nível superior, o que ocorre também 
na obra que o pintor realizou para a nave da mesma igreja, já 
em 1778. Com uma grande dimensão longitudinal, a composição 
dessa nave também se valeu também de diversos motivos 
extraídos do tratado de Pozzo (Fig. 3).

op. cit., vol. I, fig. 91.

José Soares de Araújo e Manoel da Costa Ataíde: dois leitores de Andrea Pozzo - M. A. Silva

Figs. 2a/2b. José Soares de 
Araújo, Forro da Capela-Mor 
(detalhe das mísulas), Igreja 
de Nossa Senhora do Carmo, 
Diamantina, Minas Gerais, 
Brasil. Madeira policromada, 
1766-1769.
Fonte: foto de Mateus Alves 
Silva, 2019.
Andrea Pozzo, Perspectiva 
Pictorum et Architectorum, 
vol. II, 1700, f. 108.
Fonte: Google Books.
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O tema central da nave da Igreja do Carmo é o do 
arrebatamento do Profeta Elias, apresentado também em posição 
frontal ao espectador23. A estrutura arquitetônica que circunda 
essa visão central é composta de três panos principais que 
prolongam a estrutura real da igreja. Há um primeiro nível em 
que se abrem três balcões de cada lado da nave, sobre os quais 
estão, nas partes anterior e posterior, duas aberturas retangulares 
para um segundo nível e também para o céu aberto. Essa 
engenhosa composição amplia o espaço da igreja estabelecendo 
uma estrutura plana sobre a abóbada de berço real.

Para demarcar o novo espaço e defi nir o nível superior da 
estrutura pintada José Soares de Araújo se valeu de avanços e 
recuos. Os avanços foram feitos, à semelhança da capela-mor, por 
meio de mísulas que sustentam a ordem arquitetônica composta de 
23. SILVA, Mateus Alves & HONOR, André Cabral. “O arrebatamento do Profeta Elias: as pinturas de 

teto das igrejas da Ordem Primeira do Carmo do Recife/PE e da Ordem Terceira de Diamantina/
MG”. In: II Colóquio de História e Arte História, arte e religiosidade nos caminhos da educação, 
2012, Recife. EDUFRPE, 2012, p. 62-71.

Fig. 3. José Soares de Araújo, 
Forro da Nave, Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo, 
Diamantina, Minas Gerais, 

Brasil. Madeira policromada, 
1778-1784.

Fonte: foto de Mateus Alves 
Silva, 2019.
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pedestal, coluna e entablamento. Além disso, avança também com 
balcões curvos, demilitados por uma balaustrada. Já o recuo na 
estrutura é feito por meio de aberturas como tribunas, fi nalizadas 
ao fundo por janelas. Essas tribunas parecem se comunicar por 
meio de portas presentes nesse segundo pavimento.

Os elementos que compõem o pavimento se assemelham 
às formas apresentadas por Pozzo e parecem ter sido realizados 
de maneira esquemática, por meio de um modelo, uma vez que 
apresentam grande semelhança entre si, inclusive nos equívocos 
para a fi nalização do capitel da coluna. A mísula que sustenta 
a ordem possui o mesmo tipo de ornato que a apresentada por 
Pozzo24, em que surge a cabeça de um anjo ou putto adornada 
de guirlandas. Sobre essas mísulas se dispõem colunas que se 
assemelham à disposição apresentada por Pozzo no primeiro 
volume25. Essa fi gura é a síntese da disposição da ordem 
24. POZZO, Andrea. Perspectiva Pictorum..., op. cit., vol. II, fig. 107.
25. Idem, vol. I, fig. 86.
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Figs. 4a/4b. José Soares 
de Araújo, Forro da Nave 
(detalhe do entablabento), 
Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo, Diamantina, Minas 
Gerais, Brasil. Madeira 
policromada, 1778-1784.
Fonte: foto de Mateus Alves 
Silva, 2019.
Andrea Pozzo, Perspectiva 
Pictorum et Architectorum, 
vol. I, 1693, f. 33.
Fonte: Google Books.



196

O Barroco na América Portuguesa: Novos Olhares

arquitetônica em perspectiva, feita após apresentar a forma de 
cada um dos elementos em separado, a saber, mísula, pedestal, 
coluna, capitel e entablamento26.

Também cabe assinalar a composição do entablamento, 
principalmente da pintura central. Nele se encontra o frontão 
circular interrompido e o remate avançado em forma triangular que 
também é sugerido diversas vezes nas fi guras de Pozzo27 (Fig. 4).

Por fi m, cabe assinalar também a presença de mais um 
pavimento que se comportaria como uma cúpula quadrada, 
com abertura para o céu. Nelas José Soares de Araújo apresenta 
elementos menos ornamentados, preferindo o uso de pilastas ao 
invés de colunas. A própria forma quadrada da estrutura pode 
se relacionar com uma maior facilidade para a sua construção. 
Mas o que salta aos olhos é a escolha deliberada do deslocamento 
do ponto de observação que se concentra no centro da visão ou 
quadro central, fazendo com que a abertura seja percebida por 
uma visão oblíqua. Essa solução foi a adotada por Pozzo para 
a composição de todas as suas falsas cúpulas, e apresentada em 
dois métodos distintos de execução em cada um dos volumes do 
tratado28.

Se no norte de Minas a pintura se defi niu pela presença de José 
Soares de Araújo, as suas composições fi caram circunscritas 
àquela porção do território. Mais ao sul, no centro da capitania, 
iria sobressair a fi gura de Manoel da Costa Ataíde, responsável 
por várias pinturas na região de Vila Rica (Ouro Preto) e que se 
notabilizou pela pintura de quadratura. Delas, a mais signifi cativa 
é a de São Francisco de Assis de Ouro Preto (Fig. 5).

A pintura de Ataíde na nave de São Francisco se distancia 
em mais de 20 anos da de José Soares de Araújo no Carmo, e 
foi iniciada um ano depois da morte desse último artista. Essa 
percepção temporal é signifi cativa pois ainda que seja curto o 
espaço de tempo que as separa, denota já uma tendência muito 
mais forte da presença de elementos de gosto rococó na pintura 
de Ataíde, de uma composição mais aberta em que os elementos 
arquitetônicos são pontuais na composição desse novo espaço 
pintado. Ainda assim, nela se percebem diversas infl uências de 
uma forma à maneira de Andrea Pozzo para a construção dessas 
arquiteturas.

A arquitetura pintada em Ataíde já não tem mais a função 
de construção de um segundo pavimento com uma pesada 
estrutura, mas ainda assim sustenta a visão central como as bases 
para um jardim num nível superior. Os elementos arquitetônicos 

26. Idem, vol. II, fig. 78-85.
27. Idem, vol. I, fig. 33.
28. Idem, vol. I, fig. 90-92; vol. II, fig. 52-54.

Manoel da Costa 
Ataíde
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Fig. 5. Manoel da Costa 
Ataíde, Forro da Nave, Capela 
da Ordem Terceira de São 
Francisco, Ouro Preto, Minas 
Gerais, Brasil. Madeira 
policromada, 1801-1812.
Fonte: foto de Mateus Alves 
Silva, 2019.

que estariam dispersos por toda a nave se ligam para formar a 
moldura do quadro central. Na trama arquitetônica se projetam 
longitudinalmente dois pares de colunas entremeadas por um 
pequeno arco sustentado por mísulas e um balcão. Nas porções 
anterior e posterior da nave estão dispostos dois arcos triunfais 
assentados também sobre mísulas.

Tomando por base a mesma gravura da coluna em 
perspectiva horizontal que serviu de referência para a pintura de 
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José Soares de Araújo, Ataíde pode ter realizado a sua composição. 
De maneira semelhante Ataíde se utiliza do ornamento das 
mísulas com as fi guras adossadas às volutas. Além disso, constrói 
um entablamento mais ricamente decorado com a sucessão 
dos frisos e um portentoso concheado como arremate. E mais, 
fruto da sua invenção, insere o novo elemento da pilastra que, 
detrás da coluna, dá maior sustentação ao entablamento. Todas 
essas características denotam o entendimento e assimilação da 
proposta de Pozzo, por um lado, e o caráter inventivo do artista 
que insere ou modifi ca elementos de outro.

A estrutura dos arcos triunfais que se projetam sobre a 
abóbada acima do coro e do arco cruzeiro também é digna de nota, 
pois é uma estrutura recorrente no tratado e na obra pictórica de 
Pozzo (Fig. 6). É com um arco triunfal que Pozzo abre o primeiro 
volume na sua dedicação ao imperador habsburgo Leopoldo I e 
é também com um arco triunfal que arremata a sua obra prima 
da Igreja de Santo Inácio em Roma. No tratado, o tema ainda 
é utilizado para se distinguir a diferença entre visão frontal e 
oblíqua29. É esse elemento que Ataíde vai se utilizar para fechar 
a sua composição, construindo-o a partir da forma apresentada 
por Pozzo e enriquecendo-a com motivos de rocalhas.

Considerando, após a análise das pinturas, a relação direta que 
elas possuem com o tratado de Pozzo, fi ca em aberto a necessidade 
de se rastrear, de modo mais profundo, a possível presença física 
do tratado em terras mineiras.

No inventário post-mortem de José Soares de Araújo não 
consta qualquer referência a livros presentes em sua biblioteca. 
Mas as relações estabelecidas entre o pintor e possíveis discípulos 
pode permitir a associação. A principal notícia30 que se tem 
provém do inventário post-mortem de Caetano Luiz de Miranda 
(c. 1770-1837)31, que muito provavelmente frequentou os círculos 
de Araújo. O riquíssimo rol de bens do falecido Caetano Miranda 
corresponde aí instrumentos de pintura, quadros e gravuras, além 
de uma vastíssima biblioteca de 109 títulos, correspondendo a 
301 volumes32. Dentre tantos títulos, contudo, fi gura apenas dois 
livros relacionado às artes, sendo um deles a obra “Prespectivas 
dos pintores in follio dois volumes”, totalizando 10$000 réis pelos 

29. Idem, vol. II, fig. 20-22.
30. SANTOS, Antônio Fernando B. & MIRANDA, Selma Melo. “Artistas pintores do distrito diamantino: 

revendo atribuições”. In: IV Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte: A arte no mundo 
português dos séculos XVI a XIX: confrontos, permanências, mutações. Salvador: Museu de Arte 
Sacra; Universidade Federal da Bahia, 2000, p. 411-428.

31. MUSEU DO DIAMANTE / BIBLIOTECA ANTÔNIO TORRES – IPHAN. Cartório do 2º Ofício. Maço 175. 
Inventário de Caetano Luiz de Miranda. 

32. SANTIAGO, Camila Fernanda Guimarães. Usos e impactos de impressos europeus..., op. cit., p. 131.

Presença do 
Tratado em

Minas Gerais
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Figs. 6a/6b. Manoel da 
Costa Ataíde, Forro da Nave 
(detalhe do arco triunfal), 
Capela da Ordem Terceira de 
São Francisco, Ouro Preto, 
Minas Gerais, Brasil. Madeira 
policromada, 1801-1812.
Fonte: foto de Mateus Alves 
Silva, 2019.
Andrea Pozzo, Perspectiva 
Pictorum et Architectorum, 
vol. II, 1700, f. 20
Fonte: Google Books.

inventariantes33 (por comparação valor/volume, a obra mais bem 
avaliada de toda a biblioteca). Como assinalado por Magno Mello,

Entre os seus bens [de Caetano Luiz de Miranda] [...] 
particularmente importante são os dois volumes “in follio” da 
obra “Prespectiva dos Pintores” [...]. Ora, trata-se de uma das 
mais importantes informações para o estudo da pintura de tetos 
especifi camente nesta região, como para todo o conjunto da 
pintura decorativa no Brasil colonial. O livro em questão acima 
citado não é outro senão o tratado de perspectiva do jesuíta 
Andrea Pozzo, amplamente estudado e difundido em Portugal, 
e que em fi nais do século XVIII/ início do século XIX, fazia 

33. MUSEU DO DIAMANTE / BIBLIOTECA ANTÔNIO TORRES – IPHAN. Cartório do 2º Ofício. Maço 175. 
Inventário de Caetano Luiz de Miranda, f. 40.
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parte da biblioteca particular de um artista local nascido já em 
Diamantina [...].34

Se o livro pertenceu ou não a José Soares de Araújo é 
informação difícil de ser encontrada. Mas ainda assim é um 
importante indício de que tal obra já circulava nos círculos de 
pintores em Diamantina, o que já de imediato poderia suscitar 
algum interesse.

Já no caso de Manoel da Costa Ataíde, a referência pode 
ser ainda mais distante, ou mesmo não traçável, mas corresponde 
à única outra referência que se tem do tratado em terras mineiras. 
Trata-se da Biblioteca do Mosteiro do Caraça.

Nesta biblioteca encontramos a referência (no catálogo de 
fi chas avulsas denominado “cimélio”) a duas obras relacionadas 
ao tratado. A primeira delas35 indica o termo “Prospettiva di 
Pittori et Architetti / Andre Pozzo / Em latim: Perspectiva pictorum 
et arquitectorum [sic] / Andreae Putei” publicado no ano de 
1717. Trata-se, portanto, da edição romana do primeiro volume 
da obra, em latim-italiano, publicada por Antonio de Rossi. A 
outra referência indica outro volume, já de 171936: “Perspectivae 
pictorum atque architectorum I pars a Fr. Andrea Puteo SJ a Joanne 
Boxbarth Chalcographo”. Como referido, é também apenas o 
primeiro volume da obra, mas na edição mais divulgada, in 
quarto, oferecida pela ofi cina de Jeremiae Wolfi i, em Augsburg 
(Augusta Vindelicorum).

Infelizmente, em virtude do incêndio que acometeu a 
biblioteca no fi nal do século XX e possíveis perdas e extravios, 
nenhum dos volumes descritos foi de fato localizado. Desse modo, 
fi cam em aberto algumas questões que se tornam impossíveis de 
serem respondidas.

Quando tratamos de analisar esses exemplos de pinturas 
realizadas por José Soares de Araújo e Manoel da Costa Ataíde 
intentamos compreender de que modo as próprias pinturas 
podem servir de registro de possíveis leituras dos livros que 
circulavam de diversas formas durante o século XVIII. É inegável 
que o conhecimento do tratado de Andrea Pozzo permitiu a esses 
artistas desenvolverem-se na sua arte, quando se percebe com 
clareza como determinados elementos foram assimilados. Nesse 
sentido é mais que signifi cativo perceber a permanência do uso 
desse tratado, por até mais de um século após a publicação da sua 
primeira edição.

34. MELLO, Magno Moraes. Perspectiva Pictorum: as Arquitecturas Ilusórias nos Tectos Pintados em 
Portugal no Século XVIII. Tese de Doutorado, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2003, p. 596.

35. BIBLIOTECA do Caraça. Cimélio 285.
36. BIBLIOTECA do Caraça. Cimélio 287.
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Porém, mais do que perceber os traços de leitura e 
assimilação desse conjunto de referências que Pozzo apresentava, 
cabe assinalar um preceito trazido pelo próprio tratadista que 
às vezes carece nas análises a respeito do uso de obras como 
referência. Trata-se de entender a obra não como cópia ou como 

deturpação do seu modelo original mas, ao contrário, perceber 
nela o caráter inventivo e inovador. Pozzo encoraja o leitor, por 
vários momentos no tratado, a prosseguir em sua criação, uma 
vez tendo aprendido os fundamentos da arte.

E, se levarmos ainda mais longe essa consideração, 
perceberemos que quanto mais os artistas compreendiam e 
assimilavam o tratado de Pozzo, mais deveriam se esforçar em 
seguir os próprios caminhos, afastando-se das próprias referências 
do tratado e criando projetos cada vez mais inovadores. Como 
marcado pelo autor,

Não duvido que quem houver me seguido até este termo, por si 
próprio prosseguirá felizmente a sua viagem, para chegar a fazer 
coisas mais belas e de maior perfeição do que estas.37

37. O texto original: “Non dubito punto che chi mi haverà seguîto sino a questo termine, da sè stesso 
proseguirà felicemente il suo viaggio, per arrivare a far cose più belle e di maggior perfettione 
che non queste”. POZZO, Andrea. Perspectiva Pictorum..., op. cit., vol I, fig. 71.


