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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Usos do tratado de Andrea Pozzo na produção
artística em Minas Gerais (séculos XVIII e XIX)
Uses of Andrea Pozzo´s Treatise in the Artistic Production
of Minas Gerais (XVIII and XIX Centuries)

Mateus Alves Silva
Universidade Estadual de Campinas, Brasil

mateus.silva@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0250-2912

Resumo
A obra do jesuíta Andrea Pozzo (1642-1709) vem 
sendo constantemente reconhecida como disse-
minadora de uma linguagem específica para a 
quadratura. Seu tratado Perspectiva Pictorum et 
Architectorum (1693-1700) alcançou expressiva 
difusão nas primeiras décadas do século XVIII, 
atestada por suas inúmeras edições, versões e 
traduções. Não obstante a esparsa presença física 
do tratado na América Portuguesa, e especifica-
mente nas Minas Gerais, é claramente perceptível 
a orientação de pinturas de perspectiva que tive-
ram por base o tratado de Pozzo. Nesse sentido, 
apresentam-se os elementos que denotam o uso 
específico do tratado de Pozzo em diversas pintu-
ras realizadas durante os séculos XVIII e XIX, em 
diferentes regiões do território das Minas Gerais.

Palavras-chave: Andrea Pozzo, perspectiva, pintu-
ra, quadratura, Minas Gerais.

Abstract
The work of Andrea Pozzo (1642-1709) is consistently 
recognized for disseminating a language specific to 
the quadratura. His treatise Perspectiva Pictorum et 
Architectorum (1693-1700) achieved wide circulation 
in the early XVIII century, as attested by its numerous 
editions, versions, and reproductions. Despite the little 
documented presence of the treatise in Portuguese 
America, and specifically in Minas Gerais, its influence 
is clearly evident in the orientation of perspective pain-
tings. In this context, elements that denote the speci-
fic use of Pozzo´s treatise are presented in various 
paintings made between the XVIII and XIX centuries in 
different regions of Minas Gerais.

Keywords: Andrea Pozzo, perspective, painting, qua-
dratura, Minas Gerais.

* Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Processo 2015/19534-0.
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Em 1693 foi publicado o primeiro volume do tratado Perspectiva Pictorum 
et Architectorum1, de Andrea Pozzo (1642-1709), natural de Trento e que, 
àquele momento, se encontrava em Roma, como irmão jesuíta. Pozzo 
realizou uma vasta produção no campo da quadratura2, da pintura de 
cavalete3, de aparatos efêmeros para as festividades religiosas4 e de 
projetos de arquitetura para fachadas, interiores e altares5, obras essas 
que lhe renderam um notável conhecimento no período. A publicação 
de um tratado de desenho de perspectiva destinado ao uso de pintores 
e arquitetos a partir de diferentes métodos práticos —como denota o 
próprio título da obra A perspectiva dos pintores e dos arquitetos, em que se 
ensina o modo mais rápido de se colocar em perspectiva todos os desenhos 
de Arquitetura6— veio a coroar o trabalho de Pozzo realizado até então 
e também promover a difusão de sua obra e de seus fundamentos de 
perspectiva. Perspectiva Pictorum et Architectorum pode ser entendida 
como uma obra que reflete tanto o conhecimento teórico desenvolvido nos 
séculos anteriores a respeito da perspectiva como também a divulgação 
de um repertório reconhecido de elementos arquitetônicos e das obras 
realizadas pelo próprio autor.

1. Pozzo, Andrea. Perspectiva Pictorum et Architectorum Andreae Putei e Societate Jesu. 
Pars Prima. In quâ docetur modus expeditissimus delineandi opticè omnia que pertinent 
ad Architecturam. Romae, Typis Joannis Jacobi Komarek Bohemi apud S. Angelum 
Custodem, MDCXCIII.

2. “A quadratura é um gênero artístico que combina elementos de arquitetura e pin-
tura, sobretudo nos tetos de modo a modificar a percepção do edifício real através 
da extensão coerente do espaço do observador ao espaço simulado por estruturas 
arquitetônicas e escultóricas pintadas”, cf. Fuentes Lázaro, Sara. “El pintor se hace 
científico - Un approccio alla scuola quadraturista della corte spagnola (ca. 1670-
1725)”, Glatigny, Pascal Dubourg et al. Quadratura: Geschichte, Theorie, Technik. 
München, Deutscher Kunstverlag, 2011, pág. 97; Magno Mello discute essa noção 
da quadratura como gênero, ampliando a percepção para uma forma artística. Cf. 
Mello, Magno. “O ciclo de ouro do Quadraturismo entre Portugal e Brasil: o desafio 
da perspectiva – a percepção pictórica na arte barroca”, Sant’Anna, Sabrina et al. Cul-
tura artística e conservação de acervos coloniais. Belo Horizonte, Clio Gestão Cultural, 
2015, págs. 131-162. 

3. Cf. Bianchi, Eugenia et al. “Andrea Pozzo pittore di figura”, Andrea Pozzo (1642-1709) 
pittore e prospettico in Italia settentrionale. Trento, Museo Diocesano Tridentino, Ti-
pografia Editrice Temi, 2009, págs. 141-227.

4. Bösel, Richard et al. “Teatri sacri – Apparati per le Quarantore”, Bösel, Richard et 
al. Mirabili Disinganni. Andrea Pozzo (Trento 1642 – Vienna 1709) Pittore e architetto 
gesuita. Roma, Istituto Nazionale per la Grafica, 2010, págs. 231-247.

5. Para alguns exemplos da obra de Pozzo na arquitetura, Cf. Dal Mas, Roberta Ma-
ria. “Le opere architettoniche a Ragusa, Lubiana, Trieste, Montepulciano, Belluno 
e Trento”, De Feo, Vittorio et al. Andrea Pozzo. Milano, Electa, 1996, págs. 184-203. 
E, especificamente sobre os altares, Cf. Bösel, Richard. “La fortuna globale dell’al-
taristica di Andrea Pozzo”, Pancheri, Roberto (org.). Andrea e Giuseppe Pozzo, Atti 
del Convegno Internazionale di Studi. Venezia, Marcianum Press, 2012, págs. 177-200.

6. Pozzo, Andrea. Perspectiva Pictorum et Architectorum..., op. cit.
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 A organização do tratado de Pozzo pode ser resumida em alguns 
importantes aspectos, do ponto de vista técnico: a disposição do texto 
bilíngue, inicialmente em latim e italiano - sendo depois traduzido em 
diversas línguas; a apresentação pareada entre texto e imagem, com 
ênfase à própria imagem como elemento chave de exposição dos pre-
ceitos (o texto é dividido e organizado por meio das figure); e a disposição 
didática gradativa que considera a complexidade das estruturas, das 
mais simples às mais complexas, dos elementos geométricos planos aos 
sólidos e destes às estruturas arquitetônicas, agrupadas em seções não 
explícitas que tratam a respeito dos elementos singulares da arquitetu-
ra, das ordens arquitetônicas, da cenografia, da perspectiva em planos 
horizontais, etc7 (Fig. 1).

7. Palmer, Rodney. “‘All is very plain, upon inspection of the figure’: the visual method 
of Andrea Pozzo’s Perspectiva Pictorum et Architectorum”, Palmer, Rodney et al. The 
rise of the image: essays on the history of the illustrated Art book. Aldershot, Ashgate, 
2003, págs. 157-213.

Fig. 1. Pozzo, Andrea. 
Perspectiva Pictorum et 
Architectorum. Vol. I, 1693, f. 1.
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 Em 1700, em condição já almejada por Pozzo desde a pu-
blicação anterior8, saiu o segundo volume de Perspectiva Pictorum et 
Architectorum9. Considerando um novo método de construção da perspec-
tiva e ampliando ainda mais o repertório de gravuras, a obra se tornava 
completa, totalizando 216 figuras (100 no primeiro volume, 116 no se-
gundo), cada uma com seu texto explicativo. Esse significativo repertório 
de gravuras, publicado sob a forma de um manual, rapidamente ganhou 
notoriedade. Foi traduzido para diversas línguas e adotado como referên-
cia para cursos e aulas, e figurou em diversas bibliotecas particulares, 
incluindo as de artistas que se dedicaram ao desenho de perspectiva, à 
pintura e à arquitetura.

 Com a expansão desse conhecimento difundiu-se também a 
forma singular do trato da perspectiva, alcançando diversas zonas além 
da Itália, na Europa central e na Península Ibérica e, por consequência, 
nas respectivas colônias10. Além disso, por ser uma obra realizada por 
um jesuíta, é possível associar a difusão desse conhecimento no seio 
da própria Companhia, que já se encontrava devidamente instalada nas 
metrópoles e em suas colônias. Vários são os indícios de que a obra de 
Pozzo foi utilizada como referência para a produção artística realizada 
nas colônias, como foi o caso do Brasil e na região das Minas Gerais, em 
particular, de que pretendemos nos ocupar a seguir.

Antes de partir para a análise dos casos, devemos considerar que a 
elaboração de conexões entre o uso do tratado e a produção artística 
deve ser cautelosa. Como considera Fuentes Lázaro em recente tese 
sobre os usos do tratado de Pozzo na Espanha, não se pode incorrer no 
simples “atribucionismo arquitectónico”, em que partes do tratado são 

8. Pozzo já havia previamente concebido a continuidade de sua obra, anunciando no 
primeiro volume do tratado que “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 
adoto presentemente, mais fácil e universal do que a ordinária e comum” [se la Bon-
tà 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]. Pozzo, Andrea. Perspectiva Pictorum et Architec-
torum..., op. cit. Al lettore studioso di prospettiva.

9. Pozzo, Andrea. Perspectiva Pictorum et Architectorum Andreae Putei e Societate Jesu. 
Pars Secunda. In quâ proponitur modus expeditissimus delineandi opticè omnia que 
pertinent ad Architecturam. Romae, Anno Jubilei MDCC, Ex Typographya Jo: Jacobi 
Komarek Boeemi, propè SS. Vicentinum, & Anastasium in Trivio.

10. Corsi, Elisabetta. “La fortuna del Trattato oltre i confini dell’Europa”, Bösel, Richard 
et al. Mirabili Disinganni..., op. cit., págs. 93-100.

Uma questão
de método
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elencadas para sugerir conexões diretas com as obras. Essas análises 
apenas sintetizam a semelhança formal e são apenas um primeiro passo 
para a relação entre método, gravura e produção. O processo é mais 
complexo, pois exige o conhecimento do tratado e das formas que lhe são 
singulares, bem como dos possíveis métodos utilizados pelos artistas, 
de suas possíveis leituras. Como bem justifica a autora,

A nuestro juicio, gran parte de la investigación sobre Pozzo ha adolecido de 

cierto “atribucionismo arquitectónico” basado en la localización de pareci-

dos formales con lo recogido en el tratado de Pozzo sin sustentarse en un 

examen detenido sobre cómo el autor podría haber llegado a conocer la obra 

italiana o editorial del jesuita (educación, entorno, biblioteca, relaciones...)11.

 Considerando essa premissa, há o esforço para garantir que 
se tenha o maior conjunto possível de referências para se determinar 
o real uso do tratado nas terras da América Portuguesa e em Minas 
Gerais em particular.

O primeiro passo para se atestar o uso do tratado de Pozzo em terras 
mineiras corresponde à delimitação da presença física do tratado em 
posse de pintores ou arquitetos. Contudo, há até o momento apenas uma 
referência coetânea do período estudado12, o inventário post-mortem 
de Caetano Luiz de Miranda (c. 1770-1837) que, dentre outras ativida-
des, realizou algumas pinturas no arraial do Tejuco, atual cidade de 
Diamantina. Em seu inventário consta, na vasta biblioteca composta por 
mais de 100 títulos, a referência a Prespectivas dos pintores in follio dois 
volumes13. Magno Mello atesta ser essa obra o tratado de Pozzo:

11. Fuentes Lázaro, Sara. Usos y aplicaciones del tratado de Andrea Pozzo, Perspectiva 
Pictorum et Architectorum (Roma 1693-1700) en España: docencia científica y práctica 
artística en la primera mitad del siglo XVIII. Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid (Tesis Doctoral), 2016, pág. 6.

12. Em Minas Gerais só encontramos outra referência à presença do tratado de Pozzo 
no santuário do Caraça, antigo Seminário que mantém ainda hoje uma vasta bi-
blioteca de obras raras. Contudo, a composição dessa biblioteca já se desloca para 
a segunda metade do século XIX e, infelizmente, o tratado atualmente encontra-se 
desaparecido. Cf. Silva, Mateus. O tratado de Andrea Pozzo e a pintura de perspectiva 
em Minas Gerais. Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais (Dissertação 
de Mestrado), 2012, págs. 76-77.

13. Santos, Antônio Fernando et al. “Artistas pintores do distrito diamantino: revendo 
atribuições”, Atas do IV Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte: A arte no mundo 
português dos séculos XVI a XIX: confrontos, permanências, mutações. Salvador, Mu-
seu de Arte Sacra, Universidade Federal da Bahia, 2000, págs. 411-428.

A pintura
de perspectiva
em Minas Gerais
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Entre os seus bens [de Caetano Luiz de Miranda] (...) particularmente im-

portante 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 especificamente 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 finais do século XVIII/ início do 

século XIX, fazia parte da biblioteca particular de um artista local nascido 

já em Diamantina14.

 Temos a hipótese de essa obra em posse de Caetano Luiz de 
Miranda corresponder às primeiras edições, por se tratar de um vo-
lume in folio, diferente do que seria mais provável de se encontrar em 
versão in quarto, reeditada em meados do século XVIII em Augsburg15. 
Essa imprecisão se dá devido à escassez de informação do registro do 
inventário e, por isso, algumas hipóteses foram aviltadas. A principal 
delas sugere a possibilidade de contato, nos fins do século XVIII, entre 
Caetano Luiz de Miranda e José Soares de Araújo, artista expoente de 
que nos ocuparemos em seguida16. Portanto, se a obra de Pozzo esteve 
presente entre os pintores em Minas Gerais, isso só pode ser compre-
endido a partir de possíveis registros dos pintores (que até o momento 
não foram encontrados) ou através da leitura direta das obras de acordo 
com os métodos apresentados no tratado, seus motivos iconográficos e 
seus modelos.

 Passemos então às pinturas. A ocupação do território mineiro 
data da última década do século XVII, mas é apenas no final da primeira 
metade do século XVIII que temos indícios de pinturas de perspectiva 
decorando o interior dos templos religiosos. Dentre elas, a primeira que 
se tem notícia documentada de sua produção é a da capela-mor da igreja 
Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, em Cachoeira do Campo, de autoria 
de Antônio Rodrigues Belo (1702-pós 1755) em 1755. Contudo, a obra 
que ali é apresentada foi posteriormente revista pelos historiadores e 
confirmada durante o processo de restauro, que constatou a existência de 
uma pintura subjacente, sendo esta muito provavelmente a de verdadeira 

14. Mello, Magno. Perspectiva Pictorum. As Arquitecturas Ilusórias nos Tectos Pintados 
em Portugal no Século XVIII. Lisboa, Universidade Nova de Lisboa (Tese de Doutora-
do), 2003, pág. 596.

15. Palmer, Rodney. “All is very plain...”, op. cit., pág. 168.
16. Santiago, Camila. Usos e impactos de impressos europeus na configuração do universo 

pictórico mineiro (1777-1830). Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais 
(Tese de Doutorado) 2009, pág. 131.



251

Usos do tratado de Andrea Pozzo na produção artística em Minas Gerais (séculos XVIII e XIX)  |  Mateus Alves Silva

autoria de Antônio Rodrigues Belo. Aquela que ali 
se encontra é, na verdade, uma repintura sobre a 
trama arquitetônica parcialmente revelada com os 
estudos para o seu restauro17. 

 Das pinturas remanescentes, chama a atenção a capela-mor 
da capela do Padre Faria, em Ouro Preto, por ser provavelmente a mais 
antiga de que se tem notícia, e que ainda conserva a sua forma original. 
Como proposto por Myriam Oliveira, 

A excelente pintura do forro da capela-mor do Padre Faria, em Ouro Preto, de 

que infelizmente se desconhecem datação e autoria, pode ser considerada 

estilisticamente como a mais antiga pintura de perspectiva conservada na 

região (...) Sabendo-se que a capela do Padre Faria foi totalmente recons-

truída entre 1740 e 1755, datando inclusivamente desse período o conjunto 

de retábulos joaninos da capela-mor e arco-cruzeiro, é lícito também nele 

incluir a pintura do forro, cujo estilo adequa-se perfeitamente ao dos demais 

elementos da decoração interna do edifício18.

17. Oliveira, Myriam. “A pintura de perspectiva em Minas Colonial”, Barroco, n.º 10, 
1978, pág. 31.

18. Ibídem, pág. 32.

Fig. 2. a) José Soares de Araújo, 
igreja de Nossa Senhora do 
Carmo (capela-mor), 1766-
1769. Diamantina, MG (Brasil); 
b) José Soares de Araújo, igreja 
de Nossa Senhora do Carmo 
(nave), 1778-1784. Diamantina, 
MG (Brasil).
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 Sobre ela temos raras informações documen-
tadas, além da própria pintura que remonta aos moti-
vos portugueses de preenchimento de todo o espaço 
da pintura com uma pesada trama arquitetônica, 
espaços abertos como janelas e níveis do espaço 
fingido, como balcões e balaustradas. Esse modelo 
compositivo aparece também em outra parte do ter-
ritório, de ocupação mais tardia dada pela descoberta 
de diamantes19.

 É no ciclo diamantino, mais precisamente 
no arraial do Tejuco, atual cidade de Diamantina, que encontraremos 
um grande número de pinturas realizadas na metade do século em 
diante, sob a pena de José Soares de Araújo, citado anteriormente, um 
bracarense e que chegara às Minas para se tornar Guarda-mor20. José 
Soares pinta alguns importantes exemplares no antigo arraial do Tejuco. 
Apresentaremos os exemplos da igreja de Nossa Senhora do Carmo e 
de Nossa Senhora do Rosário, ambas em Diamantina, que apresentam 
complexas pinturas de perspectiva. 

 Na igreja de Nossa Senhora do Carmo encontramos duas impor-
tantes pinturas situadas no forro da capela-mor (1766-1769) e na nave 
(1778-1784), realizadas por José Soares de Araújo (Fig. 2). Cada uma 

19. Para uma análise mais pormenorizada da pintura da capela do Padre Faria, ver Silva, 
Mateus. “Ouro Preto em quatro tetos: a evolução da pintura decorativa”, Campos, 
Adalgisa Arantes. De Vila Rica à Imperial Ouro Preto: aspectos históricos, artísticos e 
devocionais. Belo Horizonte, Fino Traço, 2013, págs. 95-110.

20. Para um detalhamento do trabalho de José Soares de Araújo e seus antecedentes 
bracarenses ver Magnani, Maria Cláudia. “José Soares de Araújo: um artista com-
pleto (Diamantina, século XVIII)”, Saeculum – Revista de História, n.º 28, 2013, págs. 
83-104.

Fig. 3. a) José Soares de Araújo, 
igreja de Nossa Senhora 
do Carmo (nave, detalhe 
das mísulas), 1778-1784. 

Diamantina, MG (Brasil); b) 
Pozzo, Andrea. Perspectiva 

Pictorum et Architectorum. Vol. 
II, 1700, f. 107.
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apresenta uma fase de composição do seu autor e podem se aproximar 
de determinada maneira dos preceitos apresentados por Andrea Pozzo 
para a sua execução. A pintura da capela mor, tornando mais complexo o 
mesmo preceito da pintura da capela do Padre Faria de Ouro Preto, apre-
senta uma pesada trama arquitetônica que emoldura um quadro central. 
Dessa trama podemos destacar a composição desse novo espaço pintado 
determinado pela presença das ordens de arquitetura, a prolongar o 
espaço real e que são típicas do repertório comum àquele apresentado 
por Pozzo. Importa definir que Pozzo não é o único a reproduzir esses 
padrões clássicos da arquitetura em seus tratados, ao contrário, dialoga 
diretamente com as preceptivas de arquitetura presentes na tradição 
clássica. Portanto, nesse sentido, não se deve referir unicamente à obra 
de Pozzo como referência, mas a partir de outras fontes se chega a esse 
ponto comum na obra de José Soares de Araújo21.

 Já a pintura da nave da mesma igreja apresenta uma composição 
mais aberta, e que inclui outros elementos de perspectiva. Dentre esses 
destacamos a continuidade da composição com quadro central, que irá 
perdurar em todas as obras realizadas no território, sempre sustentada 
pela arquitetura. Nesse caso já se apresenta composição mais aberta, 
permeada por elementos arquitetônicos que se repetem na elaboração 
desse nível superior dado pela pintura. Um pormenor da composição da 
sustentação arquitetônica nos permite entrever ao menos três elementos 
que correspondem diretamente aos modelos apresentados por Pozzo em 
seu tratado: 1) as colunas em vermelho, destacando-se da composição, 
e que se repetem demarcadas como um modelo único; 2) as mísulas 
responsáveis por dar sustentação à ordem arquitetônica, que aqui são 
apresentadas ornadas pela cabeça do anjo e guirlandas, em referência 
bastante explícita ao tratado de Pozzo (Fig. 3); e por fim 3) a solução 
para o entablamento da pintura dada não apenas pelo frontão circular 
interrompido e do chanfrado deste para a abertura, como também pela 
demarcação do ornato dado ao avançado da mísula central (motivo que 
se repetirá nas composições de José Soares de Araújo, como veremos a 
seguir) (Fig. 4). Esse motivo remete à ideia que Pozzo apresenta tomada a 
partir de outra obra com que tivera contato durante a sua formação22. Fica 

21. Santos, Antônio Fernando Batista. A igreja de Nossa Senhora do Carmo em Diaman-
tina e as pinturas ilusionistas de Jozé Soares de Araújo: identificação e caracterização. 
Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais (Dissertação de Mestrado), 
2002.

22. Refere-se à obra de Mattia Carneri na Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, que apre-
senta motivos semelhantes apresentados por Pozzo em seu tratado. Pozzo, Andrea. 
Perspectiva Pictorum et Architectorum..., vol. I, op. cit., figs. 33 e 64. Sobre essa asso-
ciação e a relação entre Pozzo e Carneri ver também Giacomelli, Luciana. “Tra appa-
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evidente aqui utilização das fórmulas 
distintas do tratado como a elabora-
ção de um vocabulário que aqui e ali 
se insere nas obras para a composi-
ção geral.

 Para se ter mais um exemplo da 
obra de José Soares de Araújo toma-
mos uma outra obra realizada na ca-
pela-mor da igreja de Nossa Senhora 

do Rosário (1779), contemporânea às obras do Carmo. Nela José Soares 
mantém a estrutura do preenchimento de todo o espaço com a trama 
arquitetônica, o que sugere um modelo de composição típico para a 
dimensão reduzida de capelas-mores. Além disso, Araújo traz algumas 
modificações ao substituir a sucessão de pesadas pilastras ou colunas 
para a sustentação por mísulas curvilíneas sobre as quais se projeta o 
entablamento. E, repetindo a referência do entablamento de frontão in-
terrompido e mísula central utilizado na igreja do Carmo (ou servindo de 
base para ela), Araújo delimita o espaço final da estrutura arquitetônica 
que serve de sustentação ao quadro central (Fig. 4). Nota-se, a título de 
uma importante curiosidade, como o elemento iconográfico utilizado 
por Pozzo na ornamentação de um de seus entablamentos serve como 
inspiração para a disposição dos putti de Araújo, o que corrobora ainda 
mais as possibilidades do uso da linguagem de Pozzo e seus ornamentos 
como referência para a pintura de José Soares de Araújo.

 Avançando um pouco mais no século e em outra parte do ter-
ritório retornamos à região de Vila Rica, atualmente Ouro Preto, para a 

rati effimeri e macchine d’altare: il ruolo di Mattia Carneri nella formazione di An-
drea e Jacopo Antonio Pozzo”, Bösel, Richard et al. Artifizi della Metafora. Saggi su 
Andrea Pozzo. Roma, Artemide, 2011, págs. 33-41.

Fig. 4. a) José Soares de Araújo, 
igreja de Nossa Senhora 

do Carmo (nave, detalhe do 
entablamento), 1778-1784. 

Diamantina, MG (Brasil); 
b) José Soares de Araújo, 

igreja de Nossa Senhora do 
Rosário (capela-mor, detalhe 

do entablamento), 1779. 
Diamantina, MG (Brasil).

c) Pozzo, Andrea. Perspectiva 
Pictorum et Architectorum. Vol. 

I, 1693, f. 33; 
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análise de um autor que teria grande importância no desenvolvimento 
da pintura de perspectiva em Minas Gerais, já tendendo à utilização 
de elementos do gosto rococó. Manoel da Costa Ataíde23, foi o mestre 

23. A grande revisão historiográfica sobre a obra e a reunião da documentação sobre 
Ataíde encontra-se em Campos, Adalgisa Arantes (org.). Manoel da Costa Ataíde. As-
pectos históricos, estilísticos, iconográficos e técnicos. Belo Horizonte, C/Arte, 2007.

Fig. 5. Manoel da Costa Ataíde, 
capela da Ordem Terceira de 
São Francisco (nave), 1801-
1812. Ouro Preto, MG (Brasil).
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que manteve a tradição das pinturas de perspectiva na região central 
das Minas, o que se atesta por diversas encomendas e obras, além 
da importantíssima transmissão dada em seu ateliê e, mais tarde, do 
pedido de uma escola, jamais formalizada, que pretendeu fundar24. 
Dentre as suas diversas obras temos a famosa pintura da capela da 
Ordem Terceira de São Francisco em Ouro Preto, já em princípios do 
século XIX (1801-1812) (Fig. 5).

 A pintura de Ataíde, diferentemente da de José Soares de Araújo, 
permite a composição por espaços vazios para que se dimensione a estru-
tura que se pretende criar sobre a cimalha real. A partir dela sobressaem 
mísulas que sustentam pilastras e colunas permitindo o estabelecimento 
de balcões e de dois arcos triunfais nas partes anterior e posterior da 
composição. Essas estruturas a princípio avulsas se conectam por meio 
de diversas rocalhas, à visão central, aqui não emoldurada pela arquite-
tura, formando um espaço homogêneo superior àquele real.

 Vários são os elementos a serem analisados na obra de Ataíde e 
que se associam aos preceitos apresentados por Pozzo25. Nota-se que em 
grande medida esses elementos são tomados em sua singularidade, ou 
seja, a obra criada por Ataíde mescla diferentes elementos, possivelmente 
originados do tratado de Pozzo, para a composição de uma grande cena 
estruturada pela arquitetura pintada.

 De início tem-se a manutenção da ideia da reprodução da ordem 
arquitetônica, formada pelo conjunto da base, coluna e entablamento, 
como elemento de sustentação para as cenas ou quadros de visão fron-
tal. Nesse caso, nota-se que, no plano curvilíneo da abóbada, apresenta 
ainda maior complexidade, diferindo dos planos retilíneos. Pozzo relata a 
disposição dessas ordens em planos horizontais e curvos e os elementos 
de sua composição permanecem na obra de Ataíde. O pintor mineiro vai 
além, preenche esses espaços com rocalhas por sobre a ordem arqui-
tetônica, bem como amplia a noção espacial incluindo pequenas árvores 
e arbustos, enfatizando a ideia de uma continuidade do espaço real no 
espaço ilusório.

 Associados à ordem arquitetônica se encontram também espaços 
de projeção para o interior do edifício, avançados em relação à parede 

24. Ibídem, pág. 198.
25. Agradecemos ao prof. Dr. Marcos Tognon pela associação de vários dos elementos 

arquitetônicos presentes na obra de Ataíde ao tratado de Pozzo.
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real, que se definiriam pela presença 
de balcões nos quatro cantos da área de 
toda a pintura (em que se distinguem os 
doutores da Igreja) e também nos bal-
cões salientes por sobre o centro das 
paredes laterais, ocupados por figuras 
angélicas. Essa forma de composição 
do espaço, com balcões semicirculares 
ladeados por ordens arquitetônicas, se 
estabelece também na planta para uma 
projeção em perspectiva de teto reali-
zada por Andrea Pozzo, já no segundo 
volume de seu tratado26. Com peque-
nas nuances e diferenças, em função da 
adequação da composição ao espaço, se 
percebem os mesmos elementos dos 
balcões e das ordens, ambos sustenta-
dos por mísulas que também seguem 
os mesmos motivos apresentados por 
Pozzo nesse volume.

 Além da utilização da arqui-
tetura para a sustentação do quadro 
central, Ataíde coroa a parte superior 
do coro e do arco cruzeiro com dois ar-
cos triunfais, ladeados por balcões (Fig. 6). Essas estruturas também 
são sustentadas por mísulas, apresentam toda a ordem arquitetônica e 
entablamento com frontão circular interrompido, além de um arco pleno 
que os une. Nesse arco a saliência ocupada por uma mísula presente nos 
exemplos anteriores é substituída por um medalhão. Tal como existente 
em outros exemplos de Pozzo, o interior do arco é preenchido por um 
balcão com balaustrada.

 Pozzo utiliza esses arcos triunfais diversas vezes em seu tra-
tado —na abertura do primeiro volume em comemoração ao triunfo do 
Imperador Leopoldo I e no segundo volume para explicar os diferentes 
níveis da projeção arquitetônica e retomado nas figuras seguintes27— 
pelo seu sentido jubiloso de representação da vitória, além de figurarem 
constantemente na arquitetura efêmera.

26. Pozzo, Andrea. Perspectiva Pictorum et Architectorum..., vol. II, op. cit., fig. 57.
27. Ibídem, vol. I, figura inicial e vol. II, figs. 1-3 e 21-22.

Fig. 6. a) Manoel da Costa 
Ataíde, capela da Ordem 
Terceira de São Francisco 
(nave, detalhe do arco 
triunfal), 1801-1812. Ouro 
Preto, MG (Brasil); b) Pozzo, 
Andrea. Perspectiva Pictorum 
et Architectorum. Vol. II, 1700, 
fs. 20-21.
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 Propositalmente não trabalhamos diretamente com a perio-
dização das pinturas selecionadas para esse momento, mas cabe aqui 
delimitá-las a título de conclusão. A primeira delas aqui apresentada, do 
Padre Faria, data da metade do século, entre 1740 e 1755. As pinturas 
de José Soares de Araújo avançam na segunda metade do século, na 
capela-mor e nave da igreja de Nossa Senhora do Carmo de 1766-1769; 
e 1778-1784, respectivamente e, concomitantemente, a capela mor da 
igreja de Nossa Senhora do Rosário de 1779. Manoel da Costa Ataíde 
fecha o ciclo e o século com a pintura de São Francisco de Assis que foi 
executada entre 1801 a 1812. Importa definir essa cronologia para que se 
perceba —além do uso da linguagem do tratado como referência— que 
enquanto a obra de Pozzo já perdia sua força na Europa (juntamente com 
o declínio da quadratura28) devido às diversas investidas de seus detra-
tores29, no território brasileiro e mais especificamente em Minas Gerais 
o seu uso ainda viria a ser bastante recorrente até o início do século XIX, 
produzindo obras bastante singulares e que denotam a circulação de 
formas e ideias ultrapassando barreiras físicas e temporais.

28. Matteucci, Anna Maria. “La crisi della pittura di quadratura nella seconda metà del 
Settecento”, Farnetti, Fauzia et al. Realtá e illusione nell’architettura dipinta. Qua-
draturismo e grande decorazione nella pittura di età barocca. Firenze, Alinea editrice, 
2006, págs. 13-28.

29. Vários são os autores que intensificarão o declínio do uso da obra de Pozzo durante 
o século XVIII. Destes o exemplo fundamental é o de Francesco Milizia, que julgava 
ser a ação de Pozzo comparável à de um “‘arquiteto às avessas’: Chi vuol esser Ar-
chitetto alla rovescia studj l’Architettura di Fra Pozzo”, Milizia, Francesco. Memorie 
degli architetti antichi e moderni. Vol. 3. Parma, Stamperia Reale, 1781, págs. 275-276.


