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Los textos que conforman esta publicación son parte del resultado del 
Coloquio Internacional “La pintura ilusionista entre Europa y América. 
Disposiciones formales y dinámicas culturales” celebrado en Sevilla entre 
el 25-27 de febrero de 2019, coordinado por los profesores Dr. Magno 
Mello (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil) y Dr. Fernando Quiles 
(Universidad Pablo Olavide, España), vinculados a los grupos de inves-
tigación Perspectiva Pictorum y HUM 647-Quadratura.

 Este evento tuvo como foco principal la pintura decorativa del 
tiempo del Barroco, en el cual se discutieron aspectos relacionados 
con la arquitectura entre el Renacimiento y el Barroco, y la pintura en 
perspectiva en Italia, España, Portugal y Brasil. También fueron objeto 
de debate aspectos relativos a la restauración arquitectónica, algunas 
propuestas teóricas de la Historia del Arte, como también, textos cien-
tíficos que circularon entre Europa y Brasil entre los siglos XVIII y XIX. 
De cierta forma, es la dinamización de este conocimiento en la pintura 
que simula efectos arquitectónicos en techos curvos, planimétricos o 
en paredes. Por lo tanto, constituyó un buen momento para discutir, 
reflexionar y profundizar el universo de la teoría y la historia del arte.

 La investigación en Historia del Arte implica problemas comunes 
a toda investigación científica de las ciencias humanas. El tema de este 
coloquio versó sobre una propuesta vinculada entre la historia del arte y 
la historia de la ciencia. A partir de este punto, el tema de las pinturas de 
falsa arquitectura y los estudios específicos de los tratados de pintura, 
de arquitectura y de perspectiva estuvieron siempre presentes. Este es 
un aspecto esencial en la investigación de decoraciones con grandes 
distancias pictóricas desarrolladas entre el Renacimiento y el Rococó, 
ya sea en Europa o en la América portuguesa. Por lo tanto, iniciamos 

Los editores
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investigación sobre la pintura de elementos arquitectónicos (la cua-
dratura) estudiando tratados y particularmente las primeras lecciones 
sobre la representación perspectivística del espacio. Es el momento 
para comprender mejor y captar la división de espacios en profundidad. 
La organización de la imagen en un soporte plano (o curvo), y las técnicas 
de la perspectiva; algunas cuestiones sobre la óptica; la perspectiva 
paralela a la cual las ortogonales nunca se encuentran en el infinito; la 
perspectiva alla spina, y las construcciones pompeyanas en la antigüe-
dad, son algunos de los puntos en que el arte encuentra la ciencia. Y esta 
unión hace nuestros estudios más eficientes y más espectaculares.

 Entender el proceso teórico es fundamental para convertirlo 
en los procedimientos artificiales de la construcción de estos espacios 
ficticios que tanto engañan nuestros ojos. Esto permitió una mayor 
aproximación con el tema obligando a huir de un análisis más histórico, 
iconográfico o sociológico volcado hacia las investigaciones sobre la 
religiosidad y acercarse a una relación funcional con tales espacios de 
la arquitectura picta. Es importante tener en cuenta la ornamentación 
interna del edificio: la talla decorativa, las imágenes en ellas asentadas, 
las pinturas de paneles en paredes, las pinturas de techo, los azulejos, 
los retablos de altares, en fin, un complejo artístico extremadamente 
amplio y diverso. Teniendo en cuenta todo esto, es indicativo constituir 
un examen de los principales tratados de perspectiva entre los siglos 
XVI y XVII en el contexto europeo, no olvidemos las consecuencias de 
este universo teórico para el medio ambiente portugués (que se refleja 
en la América portuguesa) entre los siglos XVIII y XIX. En este contexto 
pictórico tan complejo y dinámico, las preocupaciones con las cuestio-
nes técnicas pasan por los estudios sobre perspectiva y se insertan en 
los textos en que esta materia era discutida.

 El mundo de la tratadística es amplio y con diversidades especí-
ficas. En este caso es significativo mencionar la obra del jesuita Andrea 
Pozzo, por ser un nombre ampliamente conocido entre Occidente y 
Oriente. Su obra se ha convertido en el centro de nuestras preocupa-
ciones no sólo por su contenido, sino por la gran difusión en todo el 
mundo a partir del principio del siglo XVIII: Europa, América y Oriente.

 Ampliando los conocimientos sobre estas fuentes teóricas, nos 
encontramos con otros tratados que serían igualmente importantes: el 
tratado Perspective Practique Necessaire a tous Peintres... del jesuita 
Jean Le Dubreuil publicado por primera vez en 1642, recibiendo una 
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segunda edición en 1679. Ver estos espacios geométricos construidos 
y asociarlos a un universo cultural, con la representación perspéctica 
como un lenguaje nos ha acercado a estudios específicos como los de 
Erwin Panofsky y de Hubert Damisch: estudios preliminares (pero no 
menos importantes) para cualquier estudiante interesado en el tema. 
Cabe destacar que muchos religiosos de la Orden Jesuita se interesaron 
también por estas cuestiones matemáticas y geométricas de la proyec-
ción espacial en un plano y que instrumentalizaron este proceso para 
una mejor actuación de su mensaje pedagógico. Lo que importaba en 
la ocasión era la constante búsqueda de la Compañía de Jesús en llevar 
hasta los fieles una composición ordenada y sistemática del universo, 
según sus propios ideales de conducta y de valores. No podemos olvi-
dar que para Ignacio de Loyola la meditación estaba identificada con 
la memoria artificial y no con la memoria natural.

 Como punto de partida y abriendo el abanico para otros tra-
tados pertinentes al tema, se tiene Le Due Regole della Prospettiva de 
Jacopo Barozzi, Vignola (1507-1573); el de Piero della Francesca titulado 
De la Perspectiva Pingendi compilado a finales del siglo XV y el de Leon 
Battista Alberti (1404-1472) en 1435. En Francia, en 1505, el De Artificiali 
Perspectiva, por Jean Pèlerin, (1435-1524). En seguida Sebastiano Serlio 
(1475-1554), en el Secondo Libro de su Trattato de Architectura, publicado 
en 1545, estudia igualmente la perspectiva. En 1568, Daniel Barbaro 
(1513-1570), publica La Práctica della Prospettiva...; en 1596 se publicó La 
Práctica de Prospettiva del Cavaliere, de Lorenzo Sirigatti (? -1597). En el 
siglo XVII, la teoría sobre la perspectiva avanza de modo impresionante: 
Perspectivae Libri Sex de Guidobaldo del Monte (1545-1607), publicada 
en 1600; (...) por Giulio Troili, en 1672 y la segunda edición en 1683 con el 
título Paradossi Overo Fiori y Frutti di Prospettiva Práctica parte terza.

 De este modo, invitamos a todos a percibir mejor los techos 
pintados, no sólo desde el punto de vista patrimonial, del cromatismo, 
de la luminosidad, de la forma, o incluso de composiciones narrativas o 
historiadas, pero, principalmente, por la elevación vertical que la cua-
dratura proporciona en la elasticidad de la construcción del ilusionismo 
arquitectónico. Este género pictórico cuenta historias, pero también 
proporciona un viaje entre un mundo matérico y fijo hasta otro virtual, 
“atectónico” e invisible. Este mundo no visible será percibido esencial-
mente en sus procedimientos espectaculares, debatidos intensamente 
en los núcleos artísticos establecidos entre Europa y América. Este es 
nuestro foco; este es nuestro mundo pictórico y es este universo que 
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estará en discusión. En ese evento el rompimiento matérico será una 
constante, sea en la forma atmosférica o arquitectónica, o como decía 
Argan: actor y espectador; espectador y actor... Una pujanza barroca que 
no se puede negar o alterar... simplemente recorridos con la mirada...

* * *

Os textos aqui apresentados nesta publicação são o resultado do 
Colóquio Internacional “A pintura ilusionista entre a Europa e a América. 
Disposições formais e dinâmicas culturais” celebrado em Sevilha, entre 
os dias 25 e 27 de fevereiro de 2019, coordenado pelos professores 
Dr. Magno Mello (Universidade Federal de Minas gerais, Brasil) e o Dr. 
Fernando Quiles (Universidade Pablo Olavide, Espanha) vinculados aos 
grupos de investigação Perspectiva Pictorum e HUM 647 – Quadratura. 

 Este evento teve como foco principal a pintura decorativa do tem-
po do Barroco, no entanto, foi discutido igualmente aspectos relacionados 
com a arquitetura entre o Renascimento e o Barroco, para além da pintura 
de perspectiva em Itália, em Espanha, em Portugal e no Brasil. Também 
foram objetos de debate aspectos relativos ao restauro arquitetônico, 
algumas propostas teóricas da História da Arte, como ainda textos cien-
tíficos que circularam entre a Europa e o Brasil, entre os séculos XVIII e 
XIX. Este é o momento do predomínio destes conhecimentos aplicados à 
pintura que simula efeitos arquitetônicos em tetos curvos, planimétricos 
ou mesmo em paredes. Portanto, constitui bom momento para discutir, 
refletir e aprofundar o universo da Teoria e da História da Arte. 

 A pesquisa em História da Arte implica problemas comuns a toda 
investigação científica das Ciências Humanas. O assunto deste colóquio 
versa sobre uma proposta vinculada entre a história da arte e a história 
da ciência. A partir deste ponto, o tema das pinturas de falsa arquitetura 
e os estudos específicos dos tratados de pintura, de arquitetura e de 
perspectiva devem estar sempre presentes. Este é um aspecto essencial 
na investigação de decorações com grandes distâncias perspécticas 
desenvolvidas entre o Renascimento e o Rococó, seja na Europa ou na 
América Portuguesa. Portanto, iniciamos investigação sobre a pintura de 
elementos arquitetônicos (a quadratura) estudando tratados e particular-
mente as primeiras lições sobre a representação perspéctica do espaço, 
a partir da Itália, Península Ibérica e, finalmente, a América Portuguesa. É 
o momento para melhor compreender e captar a divisão de espaços em 
profundidade. A organização da imagem num suporte plano (ou curvo), 
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e as técnicas da perspectiva; algumas questões sobre a óptica; a pers-
pectiva paralela à qual as ortogonais nunca se encontram no infinito; a 
perspectiva alla spina, e as construções pompeanas na Antiguidade, são 
alguns dos pontos em que a arte encontra a ciência. E esta junção torna 
os nossos estudos mais eficientes e mais espetaculares.

 Entender o processo teórico é fundamental para convertê-lo 
nos procedimentos artificiais da construção destes espaços fictícios 
que tanto iludem nossos olhos. Isso permitiu uma maior aproximação 
com o tema obrigando a fugir de uma análise mais histórica, iconográfica 
ou sociológica voltada para as pesquisas sobre a religiosidade e aproxi-
mar-se de uma relação funcional com tais espaços da arquitetura picta. É 
importante tomar em consideração a ornamentação interna do edifício: 
a talha decorativa, as imagens nelas assentes, as pinturas de painéis 
em paredes, as pinturas de teto, os azulejos, os retábulos de altares, 
enfim, um complexo artístico extremamente amplo e distinto. Perante 
tudo isso, é indicativo constituir um exame dos principais tratados de 
perspectiva entre os séculos XVI e XVII no contexto europeu, não nos 
esquecendo das consequências deste universo teórico ao ambiente 
português (com reflexos na América Colonial) entre os séculos XVIII e 
XIX. Neste contexto pictórico tão complexo e dinâmico, as preocupações 
com as questões técnicas passam pelos estudos sobre perspectiva e 
inserem-se nos textos em que esta matéria era discutida.

 O mundo da tratadística é amplo e com diversidades específi-
cas. Neste caso é expressivo mencionarmos a obra do jesuíta Andrea 
Pozzo, por ser um nome amplamente conhecido entre o Ocidente e 
o Oriente. Sua obra tornou-se o centro das nossas inquietações não 
apenas pelo seu conteúdo, mas pela grande difusão em todo o mundo, 
a partir do princípio do século XVIII: Europa, América e Oriente.

 Ampliando os conhecimentos sobre estas fontes teóricas, 
nos deparamos com outros tratados que seriam igualmente importan-
tes. Podemos citar também os três volumes do Perspective Practique 
Necessaire a tous Peintres... do jesuíta Jean Le Dubreuil publicado pela 
primeira vez em 1642, recebendo uma segunda edição em 1679. Ver estes 
espaços geométricos construídos e associá-los a um universo cultural, 
tendo a representação perspéctica como uma linguagem fez com que 
nos aproximássemos de estudos específicos e preliminares como os de 
Erwin Panofsky e de Hubert Damisch: textos que devem ser considera-
dos para qualquer estudante interessado no tema. Não se pode esquecer 
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que muitos Jesuítas se interessaram por estas questões matemáticas e 
geométricas da projeção espacial num plano e que instrumentalizaram 
este processo para uma melhor atuação da sua mensagem pedagógica. 
O que importava na ocasião era a constante procura da Companhia em 
levar até aos fiéis uma composição ordenada e sistemática do universo, 
segundo os seus próprios ideais de conduta e de valores. Não podemos 
nos esquecer que para Inácio de Loyola a meditação estava identificada 
com a memória artificial e não com a memória natural.

 Como ponto de partida e abrindo o leque para outros trata-
dos pertinentes ao tema, tem-se o Le Due Regole della Prospettiva de 
Jacopo Barozzi Vignola (1507-1573); o de Piero della Francesca intitulado 
Da Perspectiva Pingendi compilado no fim do século XV e o de Leon 
Battista Alberti (1404-1472) em 1435. Em França, em 1505, o De Artificiali 
Perspectiva, por Jean Pèlerin, (1435-1524). Logo em seguida Sebastiano 
Serlio (1475-1554), no Secondo Libro do seu Trattato di Architectura, 
publicado em 1545, estuda igualmente a perspectiva. Em 1568, Daniel 
Barbaro (1513-1570), publica La Pratica della Prospettiva...; em 1596 era 
publicada La Pratica di Prospettiva del Cavaliere, de Lorenzo Sirigatti 
(? -1597). No século XVII, a teoria sobre a perspectiva avança de modo 
impressionante: Perspectivae Libri Sex, de Guidobaldo del Monte (1545-
1607), publicada em 1600; Paradossi Per Praticare la Prospettiva Senza 
Saperla (...) por Giulio Troili, em 1672 e a segunda edição em 1683 com 
o título Paradossi Overo Fiori e Frutti di Prospettiva Pratica parte terza.

 Deste modo, convido a todos a perceberem melhor os tetos 
pintados em Portugal, mas especialmente no Brasil, não apenas do pon-
to de vista patrimonial, do cromatismo, da luminosidade, da forma, ou 
mesmo de composições narrativas ou historiadas, mas, principalmente, 
pela elevação vertical que a quadratura proporciona na elasticidade da 
construção do ilusionismo arquitetônico. Este gênero pictórico conta 
histórias, mas também proporciona uma viagem entre um mundo ma-
térico e fixo até um outro virtual, “atectônico” e ilusionista. Este mundo 
não sólido será percebido essencialmente em seus procedimentos pers-
pécticos espetaculares, debatidos intensamente nos núcleos artísticos 
estabelecidos entre a Europa e a América. Este é o nosso foco; este é o 
nosso mundo pictórico e é este universo que estará em discussão. Nesse 
evento, o “arrombamento matérico” será uma constante, seja na forma 
atmosférica ou arquitetônica, ou como dizia Argan: ator e espectador; 
espectador e ator… uma pujança barroca que não se pode negar ou 
alterar… simplesmente espaços percorríveis apenas com o olhar….
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Entre o formulário ítalo-português e a experiência
do ilusionismo arquitetônico na América portuguesa

Between italo-portuguese models and the experience
of illusory architecture in portuguese America

Magno Moraes Mello 
Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil)

magnomello@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3963-8338

Resumo
Este estudo pretende evidenciar a importância da 
simulação arquitetônica entre Portugal e o Brasil 
durante grande parte dos séculos XVIII e o primeiro 
quartel do XIX. Nossa preocupação não é especifi-
camente com Portugal, mas sim sua empreitada 
decorativa no Brasil Colônia. As tipologias dos tetos 
pintados no mundo luso-brasileiro são diversas e 
merecem um estudo individualizado, bem aprofun-
dado e com uma metodologia interdisciplinar. As de-
corações vão desde os caixotões com cenas hagio-
gráficas, os brutescos com cenas figurativas numa 
dinâmica planimétrica, até a ilusão de arquiteturas 
construídas, a partir de costruções perspécticos 
que envolvem o tema central no cimo do suporte. 
Outro aspecto eram os chamados complementos ou 
acessórios como o douramento e a pintura a fingir 
materiais nobres. Tudo isso numa valente elabora-
ção decorativa que apresenta seu formulário desde 
alguns motivos italianos, filtrados por uma cultura 
artística portuguesa e que criará raízes no Brasil 
Colonial entre Norte, Nordeste e Sudeste com es-
pecificidades espetaculares. As falsas arquiteturas 
é um dos campos mais propícios para pesquisas da 
História da Arte e merecem um olhar atento.

Palavras-chave
Barroco, quadratura, ilusionismo, perspectiva, 
pintura

Abstract
This study aims to highlight the importance of ar-
chitectural simulation between Portugal and Brazil 
during much of the 18th century and the first quarter 
of the 19th century. My focus here is not specifically 
Portugal, but rather the Portuguese decorative pro-
gramme in colonial Brazil. The diverse typologies of 
painted ceilings in the Luso-Brazilian world require 
a focused, in-depth and interdisciplinary approa-
ch. Decorations include coffers with hagiographic 
scenes, “grotesche” with figurative planimetric sce-
nes, and illusory architecture based on perspective 
constructions around the central theme. Regarding 
the decoration of interiors, there were the so-called 
“accessories” or “complements” such as gilding and 
the simulation of costly materials such as marble. 
All of this constituted a bold decorative scheme that 
featured Italian motifs filtered through Portuguese 
artistic culture; this decorative scheme created 
roots in colonial Brazil (in the North, Northeast and 
Southeast regions) and developed spectacularly 
unique features. Illusory architecture is one of the 
most promising fields in Art History, requiring the 
trained eye of the science historian as well as the 
expertise of the art historian.

Key Words
Baroque, “quadratura”, illusory architecture, pers-
pective, painting
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O tema da simulação arquitetônica é abordado freqüentemente em 
congressos e seminários especializados e pode ser considerado um dos 
estudos mais fascinantes da história da arte da atualidade. A sua inves-
tigação versa não somente nas inquirições da própria história da arte, 
mas igualmente em pesquisas sobre arquitetura, tratados que abordam 
a perspectiva do ponto de vista prático e especulativo, assim como em 
trabalhos de restauro pictórico e arquitetônico. Por tudo isso, o desafio 
será propor uma pesquisa a partir de indagações multidisciplinares. 

 As tipologias dos tetos pintados em Portugal e no Brasil, entre 
os séculos XVII e XIX não se concentraram apenas na quadratura; muito 
comuns na decoração dos tetos eram, principalmente, os caixotões e os 
brutescos com cenas frontais envolvidos por tramas de enrolamentos. 
Os filetes dourados, minuciosamente trabalhados sobre fundo branco 
(e não só) em relevo, ora pintados, ora entalhados concretamente no 
suporte, também foram formas decorativas de expressão nas igrejas 
luso-brasileiras. Outro aspecto, no que diz respeito à decoração nos 
interiores dos edifícios, eram os chamados complementos ou aces-
sórios (do qual o brutesco fazia parte) como o dourado, a carnação das 
imagens, os estofamentos e a pintura a fingir materiais nobres, alguns 
praticamente impossíveis de serem adquiridos ou transportados para 
o espaço colonial, como por exemplo, o mármore colorido ou o azulejo 
(para Minas Gerais)1.

 O texto que se segue orienta-se por abordar aspectos téc-
nicos/formais da pintura ilusionista com a intenção de apresentar a 
relação entre história da arte e história da ciência e centrar o formulário 
lisboeta com base nos trabalhos realizados em Lisboa por Vincenzo 
Bacherelli a partir de 1701. As falsas arquiteturas é um dos campos mais 
propícios para pesquisas da História da Arte exigindo o olhar atento do 
historiador da ciência e do historiador da arte. Num primeiro exame 
tem-se a sensação de que os campos são diversos; mas, ao contrário, 

1. É de referir que se os azulejos não foram amplamente utilizados no interior do 
Brasil (salvo algumas representações pictóricas do tipo ilusionistas), ao contrário, 
foram largamente aplicados em todo o litoral colonial. Para um estudo específico 
sobre este gênero pictórico veja: Serrão. Vitor. “A pintura de brutesco do século 
XVII em Portugal e as suas repercussões no Brasil”, Barroco, vol. 15, Belo Horizonte, 
1990/2, págs. 113-135. Para um estudo específico nos azulejos é importante referir 
o recente trabalho de Silva, Luciene Magalhães da: Conjunto azulejar do Outeiro 
da Glória: agente modificador do espaço. Rio de Janeiro, FSB/RJ, 2017. Monografia 
– Especialização em História da Arte Sacra. Fica aqui apenas uma constatação: o 
falso azulejo em Minas Gerais teve uma ampla divulgação. Infelizmente com poucos 
estudos até hoje.
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a interação entre esses universos é essencial. A principal preocupação 
deste estudo é privilegiar a primeira metade do século XVIII chamando 
a atenção para momentos anteriores e posteriores a esta fase. Apesar 
de este estudo criar naturalmente uma ordem tipológica de modelos 
interpretativos, a sua especificidade foi naturalmente interpretada no 
sentido de criar uma espécie de organograma para o melhor entendi-
mento deste tipo de pintura. É importante reconhecer como a lingua-
gem técnica sobre a construção do espaço perspectivado se refletiu 
na cultura figurativa do século XVIII em Portugal. Não se pode analisar 
uma pintura que simula uma espacialidade sem entender o significado 
da perspectiva e as regras para a sua transposição nos diversos supor-
tes. Nesta seqüência, o quadraturismo desenvolveu-se durante todo o 
ciclo setecentista em Portugal. Expandindo-se para o Brasil a partir da 
terceira década do século XVIII, avançando até grande parte do século 
XIX, forrando os tetos pintados entre o norte e o sudeste com variações 
formais e entre ordens Primeiras, Segundas, Terceiras e também entre 
Confrarias e Irmandades, na máxima expressão artística do Barroco e 
do Rococó. Decorar paredes com ilusão arquitetônica já era visto desde 
Roma Antiga, entretanto, sua codificação para a perspectiva artificialis 
aconteceria em ambiente florentino no século XV e se difundiria entre 
os séculos XVI e XVIII, inclusive na América Portuguesa. 

 Assim, é possível conhecer o modo de conceber e representar 
a ilusão arquitetônica e evidenciar as transformações que interessam 
à concepção da perspectiva, instrumento funcional destinado a des-
crever e medir o espaço real. É a partir destas apreciações e diante 
dos conhecimentos até agora divulgados, que podemos distinguir dois 
universos na decoração de tetos. O primeiro diz respeito ao tema (à 
história contada) e o segundo relaciona-se com a construção ilusória 
da arquitetura. Ambos os esquemas têm a sua validade e o seu signifi-
cado e a sua repercussão no fruidor. Em termos práticos, um escorço 
figurativo num ambiente com pouca altura força o pintor a deformar 
demasiado as figuras, tornando-as, muitas vezes, pouco reconhecí-
veis. Neste caso, pode optar-se por uma visão mais frontal e apenas 
ligeiramente oblíqua. Na arquitetura ilusória, a opção por mais de um 
ponto de fuga pode possibilitar uma melhor visualização sem quebrar 
a harmonia do conjunto. A narrativa, o tema (ou figuração) apresentam 
uma componente formal diferente da quadratura e o pintor estava cons-
ciente disso. Neste caso, a integração entre estes dois olhares tornam 
os tetos pintados uma das mais belas e surpreendentes incógnitas para 
o historiador da arte.
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 É de considerar que a arquitetura é uma moldura que circunda 
a narrativa principal e que conta ao fruidor a história que devemos des-
vendar. Esta figuração penetra na meditação do observador ao passo 
que a arquitetura falsamente construída explora o olhar e a sensação de 
espaço tectônico. Entretanto, não se pode esquecer que nos espaços 
falsamente construídos encontramos um desejo inexplicável de per-
correr corredores, passar por entre arcadas, galerias e subir escadas 
percorrendo espaços inexistentes. Aqui neste estudo, a arquitetura 
falsa se torna o protagonista em primeira mão e direciona o nosso olhar, 
nosso percurso e, conseqüentemente, as nossas inquirições. 

 Todos esses aspectos indicam a composição perspéctica atra-
vés de alguns tópicos, dos quais destacamos três. O primeiro tem a 
perspectiva estruturada através de uma base científica; o segundo, a 
perspectiva como iconografia do espaço; o terceiro, a perspectiva vista 
como uma espécie de elaboração cultural. O espaço da quadratura, ou 
do quadro fictício (ou demonstrativo), deve ser visto como campos de 
visualidades diferentes, mas contidos no mesmo olhar. 

 Neste instante, é oportuno voltar toda a nossa atenção para 
a presença em Lisboa de Vincenzo Bacherelli (1672-1745)2, que che-
ga àquela cidade em 1701. Curiosamente, o professor de matemática 
em Santo Antão naquela ocasião era o cosmógrafo e teórico Inácio 
Vieira J.S. (1676-1739)3. Em seu texto manuscrito sobre Perspectiva, 
Inácio Vieira cita Bacherelli4 três vezes e elogia muito a sua pintura, 

2. Mello, Magno Moraes. Perspectiva Pictorum: As Arquitecturas Ilusórias nos Tectos 
Pintados em Portugal no Século XVIII (tese de Doutoramento em História de Arte 
apresentada à Universidade Nova de Lisboa, 2002): primeiro estudo sistemático 
sobre a formação e atividade artística deste pintor, com documentação inédita. 
Vincenzio Bacherelli dele Ruote nasceu em 2 de junho de 1672: pouco se sabe sobre 
a sua formação.

3. Gomes, J. Pereira. “Inácio Vieira”, Enciclopédia Luso Brasileira de Cultura. Lisboa, 
Verbo, 1991, vol. 18, pág. 1094; Sommervogel, Carlos, S. J. Bibliothéque de la 
Compagnie de Jesus, Paris, 1898, vol. 8, pág. 742; Lemos, Maximiano: Encyclopedia 
Portuguesa Illustrada Diccionario Universal. Porto, Lemos e Cia., vol. XI, pág. 195, 
considera o ano de nascimento de Inácio Vieira em 1676; Machado, Diogo Barbosa: 
Biblioteca Lusitana., Coimbra, 1748, tomo II, págs. 551-552; Rodrigues, F. Formação 
Intelectual do Jesuíta. Porto, 1917, págs. 295-296 e do mesmo autor, História da 
Companhia de Jesus na Assistência de Portugal. Porto, Apostolado da Imprensa, 1950, 
tomo IV, vol. 1, págs. 10, 11, 402, 408, 409, 451; Guimarães, Rodolfo Guimarães. Les 
Mathématiques en Portugal. Coimbra, 1909, pág. 34. O primeiro destes dois textos 
apresenta um pequeno resumo sobre a vida e as publicações de Inácio Vieira e o 
segundo cita apenas os dados mais importantes, não falando de todas as suas obras. 
São escassas as informações acerca deste jesuíta.

4. Marrini, Orazio. Série di Ritratti di Celebri Pittori Dipinti di Propria Mano in Seguito 
a Quella già nel Museo Fiorentino Esistente Appresso l’Abate Antonio Pazzi. Firenze, 
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principalmente no que concerne ao efeito lumínico quando usa a ex-
pressão “arraial do sol” para caracterizar o efeito luminoso do centro 
figurativo da decoração perspéctica no teto da Portaria do Mosteiro de 
São Vicente de Fora, obra assinada e datada em 1710 [Fig.1]. Vincenzo 
Bacherelli acelera a ruptura entre a simples decoração bidimensional 
dos caixotões ou dos brutescos com cartelas planimétricas e tramas 
de enrolamentos trazendo ao universo pictórico lisboeta as disposições 
matemáticas e geométricas da pintura ilusionista. Apesar de ainda não 
estar completamente identificável a formação de Vincenzo Bacherelli 
acreditamos que todos estes influxos por ele vividos na segunda me-
tade do século XVII foram importantes para a sua aprendizagem como 
quadraturista. Segundo a historiografia italiana, estiveram presentes 
na formação de Bacherelli como quadraturista os ciclos pictóricos no 
palácio Pitti executados pelos bolonheses Angelo Michele Colonna e 
Agostino Mitelli, como também os frescos de Pietro da Cortona e os 
de Giovanni da San Giovanni e Jacopo Chiavistelli. Em relação à espe-
cialidade quadraturística, temos o testemunho do seu contemporâneo 
Francesco Maria Gaburri, quando o descreve como fiorentino pittore di 
architettura e di prospettiva a fresco e a tempera5. 

Nella Stamperia Moückiana, 1764.
5. Gaburri Francesco Maria. Vite di Pittori, 1740-1741. Firenze, Biblioteca Nazionale di 

1. Vincenzo Bacherelli. Teto 
da Portaria do Mosteiro de 
São Vicente de Fora, Lisboa, 
Portugal (1710).
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 No fim do século XVII, vê-se uma veemente mudança cultural 
em Portugal que se prolonga por todo o período setecentista. O ponto 
que mais nos interessa é discutir sobre a pintura ilusionista. A experiên-
cia da quadratura colocará a pintura portuguesa numa nova disposição 
formal. Bacherelli aparece com um duplo papel: transformar tecnica-
mente a decoração dos tetos, e instituir a criação duma nova geração 
de pintores associados à sua gramática. Para um melhor conhecimento 
da influência sofrida em Portugal abordaremos alguns aspectos da sua 
presença em Lisboa. A sua primeira intervenção foi na igreja do Loreto, 
quando a irmandade trata “com Vicente Bacherelli que pintava a fresco 
o Coro, e os Arcos de baixo em preço de 225$000 como consta da sua 
obrigação passada em 6 de Junho de 1702”6. Em 29 de outubro de 1725, 
muito depois do retorno de Bacherelli a Florença (1720/1721) no Arquivo 
do Loreto encontramos a seguinte descrição “(...) a frontaria do coro 
foi pintada a fresco de architectura por Bacarelli; e hoje está muito 
arruinada esta pintura com a humidade da parede”7. Este florentino já 
trabalha na igreja do Loreto desde Setembro de 1701 até 17048, período 
que coincide com a decoração do teto da sacristia da mesma igreja, obra 
de 1703 a 1705 executada, segundo Cirilo Volkmar Machado, por Antônio 
Machado Sapeiro9. Apesar de este florentino ter trabalhado em dezenas 
de obras de decoração ilusionista, a única obra subsistente deste tos-
cano é a decoração do teto da portaria do Mosteiro de São Vicente de 
Fora, em 171010. Atingida pelo terremoto de 1755, depois coberta por uma 
camada de cal em 1772,11 foi restaurada em 1796 por Manuel da Costa12 e, 
em 1995, pelo Instituto Português de Conservação e Restauro. Em 1713 
e na continuidade dos seus trabalhos, após a decoração no mosteiro de 

Firenze, EB. 95, fol. 160 e 160v.
6. Arquivo da igreja do Loreto, Livro de Receita e Despeza, série 1ª, Livro 37ª, fol. 23. 

Sobre o pagamento da construção dos andaimes para esta obra ver de 1701 a 1703 as 
contas do escrivão e tesoureiro Jacome Felippe Ravara e recibos dos RR.PP. N.º 36.

7. Arquivo da igreja do Loreto: Documentos Avulsos, nº 16, fol. 5.
8. Arquivo da igreja do Loreto: Livro de Receita e Despeza, série 1ª, Livro 37ª, fol. 23 e 27.
9. Arquivo do Loreto: Livro de Receita e Despeza da Sacristia, 1703-1705, Masso II, no 

qual há referência ao pagamento de 110$000, não tendo sido revelado o autor da dita 
pintura (inédito). Machado, Cirilo Volkmar. Collecção de Memórias. Coimbra, 1922, 
págs. 69-70, menciona António Machado Sapeiro como o autor do teto da sacristia.

10. Chiarelli, R. “Bacherelli”, in BERTONI, B. (dir.): Dizionario Biografico degli Italiani. 
Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1963, vol. 5, pág. 20. Veja ainda: Mello, 
Magno Moraes. “De Bacherelli aux Jésuites: itinéraire de la perspective à la cour 
portugaise au XVIIIe siècle” [In] Cojannot-Leblanc, Marianne; Glatigny, Pascal 
Dubourg; Emiliani, Marisa Dalai (Eds.). L’artiste et L’oeuvre à L’épreuve de la 
perspective. Roma, École Française de Rome, 2006, págs. 67-86. 

11. Ms. Machado, Cirilo Volkmar. Atualmente, no Arquivo Robert Smith, fundo Reis 
Santos, cota: caixa 173 A, Fundação Calouste Gulbenkian. 

12. Ms. Machado, Cirilo Volkmar. Op. cit.
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São Vicente de Fora, a documentação cita Vincenzo Bacherelli quando 
“no Paço fizerão comedias todos os dias Santos, e m.tos feriados, duas 
m.to luzidas aos anos do Sr. Infante D. Manuel em caza do Snr. Conde 
de S. Vicente, theatro de bastidores pintado por Bacarelli, huma loa do 
Conde da Ericeira, muzica de D. Jayme, merendas mui abundantes a 
fidalgos, e a Snr.as”13. 

 Entre, 1720/1721, Vincenzo Bacherelli retorna a Florença por 
motivos pessoais. A partir deste ano paga regularmente todas as taxas 
até Março de 1745, data da sua última entrada, com 73 anos de idade, 
morrendo neste mesmo ano em 4 de Dezembro. A partir destas obser-
vações a arte portuguesa do século XVIII encontra na pintura barroca 
uma conjuntura de grande expressão. Esta forma decorativa se insere 
tanto no universo da arquitetura, como no da pintura. Para além de uma 
certa individualidade e especificidade, o quadraturismo tem a capa-
cidade de unificar a pintura e a arquitetura, de modo que uma e outra 
se perdem nos seus verdadeiros limites. Será devido a essa dinâmica 
do espetacular que o quadraturismo atua com o ambiente construído 
num primeiro instante, mas também é capaz de criar a sua própria força 
estrutural dando continuidade à dimensão interna de qualquer espaço 
físico. É certo que a presença de Bacherelli determinou uma mudança 
na decoração dos tetos pintados naquele ambiente lisboeta. Durante 
todo o século XVIII, inúmeros artistas em Lisboa experimentarão esta 
nova forma pictórica: a quadratura. O leque da pintura perspéctica em 
Lisboa é muito amplo e a experiência da quadratura não é a mesma 
em todo o Portugal setecentista. Os formulários variam entre pozia-
nos e baquerelianos14 e criam uma dinâmica bastante complexa que 
este pequeno texto não pode apresentar em todas os seus matizes. 
Assim, e diante do vasto repertório, cita-se a pintura da nave da igreja 
de Nossa Senhora da Pena executada por Antônio Lobo em 1718, des-
truída em 1755 e refeita por Luiz Batista (1725-1785) e sua equipe em 
178115. Uma bela quadratura com projeções de espaço vertical criando 
uma ascendência bem particular ao interior do edifício. Provavelmente 
um ponto de fuga central e único. Acima da sanca real projetam-se mí-

13. Biblioteca Nacional de Lisboa: Compendio de Novas da Europa, desde 1 de Abril de 
1713, Caixa 2, fol. 12 veja: Carvalho, Ayres de: Op. cit., pág. 211.

14. Nosso intento é chamar a atenção para as diversidades de modelos ou gramáticas 
pictóricas no uso do gênero quadratura em Portugal, ao longo do século XVIII. 
Não significa que estas decorações estejam engessadas, ao contrário, são formas 
que alinham-se livremente por processos operativos numa rica expressão 
epistemológica.

15. Mello, Magno Moraes. A pintura de tectos em perspectiva. Lisboa, Editorial Estampa, 
1998, págs. 260 e 262.
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sulas possantes que sustentam 
uma complexa balaustrada si-
nuosa com putti, grandes va-
sos de flores, pares de fustes 
lisos e capitéis compósitos que 
sustentam outro andar, agora 
mais vertical onde novamente 
aparecem os vasos de flores 
coloridas a preparar o recor-
te da quadratura para o tema 
central (A Coroação de Maria). 
Neste esquema longitudinal, 
a espacialidade se fecha com 
soluções angulares de balcões 
semicirculares na emenda do 
espaço transversal com a pre-
sença de quatro Evangelistas 
sobre cada uma das mísulas 
no eixo longitudinal. Uma com-
plexa quadratura realizada em 
dois períodos: 1718 por Antônio 
Lobo e posterior ao Terremoto 
de 1755, refeita em 1781 por 
Luiz Batista [Fig.2]. Segundo 
Cirilo as represas (plintos) fo-
ram pintadas por ele, por José 
Tomás Gomes e por Jerônimo 
de Andrade; os baixos-relevos 
e as cabeças nas represas por 

José Caetano Cyriaco (1740-1800); João de Rodes pintou os corpos 
amarelados, morrendo logo em seguida; e as flores foram pintadas por 
Tomás Gomes (c. 1713-1783)16.

 Outro nome que muito nos diz sobre a pintura ilusionista em 
Lisboa é o de Vitorino Manuel da Serra (1692-1747),17 filho de Antônio da 

16. Machado, Cirilo Volkmar, Collecção de Memorias Relativas às Vidas dos Pintores, e 
Escultores, Architetos, e Gravadores Portugueses, e dos Estrangeiros, Que Estiverão em 
Portugal. Coimbra Imprensa da Universidade, 1922, págs. 164-165.

17. Mello, Magno Moraes. “Treinar a mente e a prática do desenho - arquiteturas 
pintadas na Lisboa joanina” [In] Mello, Magno Moraes (org). Desenhando palavras 
e construindo geometrias: espaço escrito e espaço pintado no Tempo Barroco. Belo 
Horizonte, Clio Gestão Cultural e Editora, 2016, págs. 209-228. 

2. Antônio Lobo (1718) e Luiz 
Batista e equipe (1781). Teto 

da nave da igreja de Nossa 
Senhora da Pena, Lisboa 

(Portugal).
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Serra, que também era pintor-decorador. O teto da nave da igreja do 
Menino Deus18 [Fig.3] é o único teto pintado que se pode ver atualmen-
te deste artista. Em 1748, outro quadraturista, Jerônimo de Andrade, 
publicaria um elogio fúnebre que nos permite conhecer um pouco me-
lhor sobre este filho de Antônio da Serra, pois “a quantos (confessou a 
verdade) deu os riscos, e os debuxos. Seus foram os riscos do tecto da 
Igreja das Trinas no Sitio do Rato, e de algumas Selas de architectura, 
e da Senhora da Oliveira da Confeitaria, e finalmente em outras muitas 
cazas de Cavalheiros, e Títulos, dos quais não faço enumeração, por 

18. Machado, Cirilo Volkmar. Op. Cit.: entre as páginas 145 e 147 o autor comenta 
sobre a pintura do teto da nave da igreja do Menino Deus fazendo referência a 
Vitorino Manuel da Serra e a João Nunes de Abreu. Talvez uma colaboração entre 
quadraturistas? Ou mesmo parcerias neste e em outros tetos? Uma postura muito 
comum na decoração dos tetos pintados. 

3. Vitorino Manuel da Serra 
e João Nunes de Abreu. Teto 
da nave da igreja do Menino 
Deus, Lisboa, Portugal (c. 
1730/35). A bibliografia 
faz referência aos dois 
decoradores.
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não abusar da paciência dos leitores. Poucos 
são os Mosteiros Religiosos, em que se não 
devissem obras suas. Nenhuma se fazia no 
seu tempo, em que ele não assistisse, ou para 
a direcção, ou para o exercício. A sua pintu-
ra imitou muito, senão excedeu a de Vicente 
Bacarelli”19. 

 Jerônimo de Andrade (1715-1801) o considera 
um especulativo incansável e com um círculo 
de contatos20 variado, pois até para armadores 
“dava os riscos. Seria agravo da fama não ser 
atendido como oráculo o mesmo que se res-
peitava único mestre. Manifestem os Pintores 

do azulejo quantas vezes o atenderam, e receberam da sua própria mão 
os riscos, sem que nisso interessasse alguma conveniência (...) da sua 
escola saíam grandes discípulos. Eles sejam oculares testemunhas do 
seu génio, e da sua brandura”21.

19. Andrade, Jerônimo de. Elogio Fúnebre Panegirico, Laudatorio, e Encomiastico, do 
inssigne Pintor Vitorino Manuel da Serra. Lisboa, 1748, pág. 15.

20. O panegirista sugere que Vitorino conhecia textos espanhóis: decerto alusão 
às obras de Antonio Palomino (1715) e, sobretudo, do tratadista valenciano 
padre Vicente Tosca (Compendio Mathematico, 9 tomos, 1707-1715) (matemático 
oratoriano) que divulgava as construções teóricas dos padres Dubreiul e Dechales, S. 
J. Não esquecendo: Sagredo, Diego de. Medidas del Romano, 1530; Nicolàs, Lorenzo 
de San. Arte y uso de la architectura. Madrid, 1633, vol. 1; Arfe y Villanfañe, Juan. De 
varia Commensuración para la escultura y arquitectura. En Sevilla, En la Imprenta 
de Andrea Percioni, y Juan de Leon, 1585/1587; Torija, Juan de: Breve tratado de 
todo género de bóvedas regulares como yrregulares execución de obralas y medirlas 
(...). Madrid, por Pablo de Val, 1661; por fim, pode-se citar o arquiteto do Escorial e 
criador da Academia de Matemática em Espanha, Juan de Herrera (1530-1597): estes 
podem ter formado um núcleo próximo ao círculo de influxos de Vitorino Manuel da 
Serra, isto é, sua possível fonte de consulta. 

21. Andrade, Jerónimo de. Op. Cit., pág. 17.

4 e 5. Lourenço da Cunha. Teto 
da nave do Santuário de Nossa 

Senhora do Cabo, Sesimbra  
Portugal (c. 1740/1745).
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 Outro grande quadraturista 
foi o pai do matemático Anastácio 
da Cunha, Lourenço da Cunha22 “(…) 
o maior Pintor Portuguez que temos 
tido no genero de Architectura e pers-
pectiva, igualou talvez Baccarelli na 
pratica, e excedendo-o na theorica: 
vingando-se com a sua perícia em 
Arte tão liberal da sem razão da sor-
te, que o havia condenado à condição 
servil”23. [Figs. 4 e 5] Por volta de 1744 
Lourenço da Cunha decora o intrador-
so da abóbada da igreja do Santuário do Cabo Espichel, em Sesimbra: 
uma obra de grande fôlego e com vistosas soluções perspécticas. 
Trabalhou como cenógrafo em diversos teatros de Lisboa e, segundo 
Cirilo, teria escrito um livro sobre perspectiva, mas que infelizmente 
não chegou até nós. 

22. Mello, Magno Moraes. “A experiência da quadratura romana e forma decorativa 
de Lourenço da Cunha (1740)”, Barroco, nº 19, 2005, Belo Horizonte, págs. 213-236.

23. Machado, Cirilo Volkmar. Op. Cit., pág. 156.

6 e 7. Antônio de Oliveira 
Bernardes e oficina. Teto da 
igreja de Nossa Senhora dos 
Prazeres, Beja, Portugal (c. 
1690).



308

La pintura ilusionista entre Europa y América

 O marco da quadratura em Portugal é, sem dúvida, o século 
XVIII. Não se pode esquecer que este gênero pictórico chega ao país 
ainda no reinado de D. Pedro II. No entanto, o exercício da tridimensiona-
lidade era já conhecido desde os Seiscentos, mas, entretanto, não com 
os pressupostos ilusórios (simulação perspectivada) da arquitetura.24 
Em conseqüência disso, as mais significativas decorações com efeitos 
de três dimensões podiam ser vistas na decoração do teto da nave da 
igreja de Nossa Senhora dos Prazeres25, em Beja, datada de 1690, execu-
tada por Antônio de Oliveira Bernardes e sua oficina. [Figs. 6 e 7]. Entre 
este período e as primeiras décadas do século XVIII, Antônio de Oliveira 
Bernardes estava trabalhando como decorador de tetos. Sua pintura 
não dispõe dos efeitos da quadratura como elaborada pelo florentino 
Bacherelli, mas institui o que chamamos de modelo Bernardes26 com 
interessantes disposições de tridimensionalidade construindo efeitos 
de profundidade, saliência e volumetria dos elementos arquitetônicos, 
mas sem rasgamento dos espaços atmosféricos ou profundidades 
infinitas. O aspecto mais significativo nesta decoração em Beja é que 
ela será repetida ao longo do século XVIII, constituindo-se num modelo 
transformado em sistema operacional, que, curiosamente também se 
difundirá na decoração do azulejo azul e branco. Na pintura de azule-
jos, o único continuador de Antônio de Oliveira Bernardes foi seu filho, 
Policarpo de Oliveira Bernardes (no gênero quadratura). Sobre este mo-
delo bernardes vale à pena um capítulo à parte e mais concentrado, pois 
os bernardes trabalharam, durante todo o século XVIII, desde pinturas 
em paredes, tetos, azulejos azul e branco até composições teatrais na 
presença do cenógrafo Inácio de Oliveira Bernardes (1695-1781). Filho de 
Antônio de Oliveira Bernardes, coevo de quadraturistas como Lourenço 
da Cunha, Inácio foi citado por Cirilo V. Machado27 como pintor que 
“adquirio hum colorido por extremo vago, e agradável, mas brandinho, 
e hum modo de pintar elegante. Servia-se de estampas, segundo o 
costume do nosso paiz, mas compunha com intelligencia sabendo bem 
Perspetiva, a Anotomia, Symetria, &c. e outras partes fundamentais 
das Arte”28. Foi arquiteto civil, pintor-decorador trabalhando no Teatro 
de Queluz e nos teatros régios depois do desaparecimento de Bibiena 

24. Não esquecer os modelos quinhentistas do fim do século XVI. Veja: Mello, Magno 
Moraes. A Pintura de Tectos em Perspectiva no Portugal de D. João V. Lisboa, Editorial 
Estampa, 1998, págs. 37-56.

25. Serrão, Vitor; Lameira, Francisco & Falcão, José Antônio. A igreja de Nossa Senhora 
dos Prazeres em Beja. Lisboa, Aletheia, 2007.

26. A expressão modelo Bernardes foi usada por nós pela primeira vez na Parte II, 
capítulo 1 de: Mello, Magno Moraes: Perspectiva Pictorum: as arquitecturas ilusórias…  

27. Machado, Cirilo Volkmar. Op. Cit., págs. 73-76.
28. Ibidem, pág. 74.
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e Azzolini29. Estudou em Roma com Benedetto Lutti e Paolo Mathei, 
entrou para a Irmandade de São Lucas em 1718 e, em 1780, com Vieira 
Portuense, foi diretor da Academia do Nu. Trabalhou em Mafra deco-
rando os dois painéis do Oratório do Paço (São José e Nossa Senhora 
do Livramento) e ainda tem trabalhos feitos em telas no ano de 1730. 
Foi um decorador que trabalhou de modo intenso e com grande reper-
cussão em Lisboa durante a segunda metade de Setecentos. Após o 
retorno a Lisboa de Lourenço da Cunha30 Inácio de Oliveira Bernardes, 
com a intenção de o ajudar, teria indicado seus trabalhos em cenas 
perspécticas para o Teatro dos Congregados. 

 O universo português não se esgota neste simples contexto 
que acabamos de apresentar, ainda assim, evidencia um gosto novo 
com o século XVIII e que, ao longo desta centúria, atingiria todo o país 
em formulários mais ou menos complexos e em função de um mece-
nato sempre mais exigente. Não se pode esquecer que os caixotões, o 
brutesco com suas tramas específicas de decoração e a cartela cen-
tralizada como uma mensagem interna frontal ao fruidor ainda conti-
nuarão sendo executados por muitos decoradores, basta observar os 
contratos, seja na primeira ou na segunda metade do século XVIII. 

 É evidente que o percurso da quadratura não será interrompi-
do, nem tão pouco suas preocupações científicas, aqui fica somente 
uma menção a outras deduções. A referência ao universo brasileiro no 
fim destes ciclos pictóricos não impõe uma questão mais ou menos 
importante. Lembre-se que a quadratura no Brasil Colonial atingirá um 
percurso cronológico e uma disposição geográfica inédita em toda a 
história desta “forma decorativa”. A franja litorânea e a Capitania do Ouro 
apresentarão uma dinâmica muito próxima, apesar de normalmente 
configurar especificidades diversas. Em verdade, o espaço litorâneo 
será mais fiel aos modelos advindos de Antônio Simões Ribeiro e da 
influência de Andrea Pozzo. A Capitania do Ouro não será intocável em 
relação a estas disposições formais, todavia, dispensa no centro do 
suporte uma espacialidade contida em grandiosas cartelas ou rocalhas 
que enquadram a história principal. Estas rocalhas não são vistas no 
leque quadraturístico do litoral do Brasil Colonial. Ao menos é o que hoje 
sabemos. A falta de um inventário impede novas deduções. Mas isto 
não se torna um problema, pelo contrário, instiga novas disposições e 

29. Ibid., pág. 94.
30. Segundo Cirilo, Lourenço da Cunha teria ido a Roma aprimorar seus estudos com 

uma pessoa da família dos seus patronos. Regressa a Lisboa em 1744: Machado, 
Cirilo Volkmar. Op. Cit., pág. 156.
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inquirições por parte dos especialistas que agora descobriram o uni-
verso da quadratura no Brasil. Em linhas gerais, os modelos instituídos 
no Brasil Colonial variam desde os volumes da própria talha dourada, 
depois a abundância de cenas hagiográficas, até à pintura de simula-
ção espacial, onde o “arrombamento perspéctico”31 se torna o objetivo 
principal por parte dos decoradores. 

 Como pontos essenciais, as regiões Nordeste e Sudeste do 
Brasil, formam um eixo fulcral, quase como que uma disposição axial da 
quadratura no período colonial32. A região do Nordeste está condiciona-
da pela presença do português Antônio Simões Ribeiro, que difunde o 
modelo baquereliano em terras baianas a partir de 1735 como veremos 
a seguir. 

 A pintura na cidade de João Pessoa encontra um dos focos 
mais expressivos e pouco divulgado no leque da pintura ilusionista bra-
sileira.33 Trata-se da decoração da nave da igreja do Convento de Santo 
Antônio e a decoração no teto da nave da capela da Casa das Orações 
no mesmo convento. Estamos perante duas pinturas com arquitetura 
ilusionista de folego, mas pouco referida e pouco investigada. Duas 
quadraturas muito bem ordenadas, com uma riqueza de elementos 
arquitetônicos fictícios de extrema complexidade. A primeira, já refe-
rida em diversos estudos por especialistas apresenta “uma composi-
ção tripartida na parte central, ou seja, um centro iconográfico muito 
ampliado pela representação da Glória de São Francisco (incluindo a 
Virgem, Cristo e Deus Todo Poderoso) e a ainda duas falsas cúpulas (de 

31. A expressão arrombamento perspéctico como uma possível tradução ou transcrição 
de sfondato foi usada ao longo da minha tese doutoral. Agradeço as trocas de 
impressões com o Prof. Joaquim Garriga da Universidade de Barcelona, que muito 
me ajudou a compor esta expressão para o universo luso-brasileiro. 

32. No Centro Oeste do Brasil, a chamada Goiás Velha, encontramos a igreja de Nossa 
Senhora da Abadia com uma quadratura interessante e ao que parece próxima à da 
nave do convento franciscano de João Pessoa. Esta igreja em Goiás (GO) é pouco 
referida pela historiografia da arte. Entre 1968 e 1969 foi reformada e em 2002 foi 
totalmente restaurada.

33. 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, Ano IV, vol. 6, nº 4, João Pessoa, Out./Dez 2009, 
págs. 5-17; Oliveira, Carla Mary S. “Alegoria Barroca: Poder e Persuasão através 
das imagens na igreja de São Francisco (João Pessoa - PB)”. Atas do IV Congresso 
Internacional do Barroco Íbero-Americano, Ouro Preto, 2006, págs. 364-378. Uma 
possível 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, Natália Marinho 
(org.). Os Franciscanos no Mundo Português III – o legado franciscano. Porto, Cepese, 
2013, págs. 577-602.
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uma extremidade a outra do tema central) hemisféricas”34. O figurado 
central no teto da nave do convento é muito longo e se divide em duas 
partes: a do mundo superior e a do mundo terreno, tendo São Francisco 
no centro. “O santo tem raios que partem do seu coração e inundam as 
quatro partes do mundo (…) Faz-se aqui uma alusão a iconografia de 
Santo Inácio. Do seu coração parte igualmente raios divinos que loca-
lizam as quatro partes do mundo e dá sentido à iconografia jesuíta”35. É 
conveniente lembrar que o moto franciscano era, eu fui o que tu és, tu 
serás o que eu sou. Assim, o quadro fictício expõe a motivação máxima 
da ordem: junto a Cristo após a morte. São Francisco é o mediador entre 
o homem e Deus. “Ora, a partir deste momento cabe uma compara-
ção. O universalismo que é exposto no teto em Santo Inácio é como se 
fosse transposto para este teto em João Pessoa: a quadratura como 
construção mental e as figuras, exemplo de conduta para a verdadeira 
motivação interna, ou seja, uma outra realidade”36. A decoração da 
Casa de Orações incluída neste convento franciscano é pouco referida 
e menos estudada pela historiografia da arte no Brasil, mas com uma 
movimentada decoração, grande valentia e robustez inventiva. O tema 

34. Mello, Magno Moraes: “Perspectiva e arquitetura do engano...”, pág. 556-557.
35. Ibidem, pág. 560.
36. Ibid., pág. 564.

8. Caetano da Costa Coelho. 
Teto da Capela-mor da igreja 
de Ordem Terceira de São 
Francisco da Penitência, Rio de 
Janeiro (c. 1732).
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central desta pintura é o Profeta Elias em grandes dimensões com seu 
carro de fogo bem desenvolto e com forte energia em direção ao céu. 

 Deslocando-se para o sul, encontramos o portuense Caetano 
da Costa Coelho que decora a capela-mor e a nave da igreja de Ordem 
Terceira de São Francisco da Penitência no Rio de Janeiro com acen-
tuadas arquiteturas ilusórias, tudo executado entre 1732 e 1737, res-
pectivamente37. [Figs. 8 e 9] 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 possivelmente apreendida nos tratados 
de arquitetura e de perspectiva, entre os séculos XVII e XVIII (ou mesmo 
anterior). Seu modelo pictórico não é tão evidente, mas provavelmente 
descende de expressões formais advindas de formulários entre Bolonha 
e Florença. As cartelas, as grinaldas e as figuras expostas em pedestais, 

37. 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] Magno Moraes Mello 
(org.): Arquitetura do engano – perspectiva e percepção visual no tempo do barroco 
entre a Europa e o Brasil. Belo Horizonte, Fino Traço Editora, 2013, pág. 123.

9. Caetano da Costa Coelho.
Teto da nave da igreja de 

Ordem terceira de São 
Francisco da Penitência, Rio de 

Janeiro (c. 1737).
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em reprezas ou plintos podem evidenciar este aspecto. Com este por-
tuense estamos diante de uma bela construção perspéctica na cidade 
do Rio de Janeiro, que, provavelmente, influenciaria outras decorações. 
Fica aqui uma provocação para futuras deduções. 

 Convém a partir de agora retornar a Antônio Simões Ribeiro38, 
artista responsável por diversas decorações ilusionistas em Salvador, 
a partir da década de 30 do reinado joanino. Nesta cidade ele inicia uma 
nova fase pictórica que terá início por volta de 1735 e durará até 1755, 
data da sua morte não retornando, portanto, a Portugal. Em Salvador, 
deixará sua marca como decorador e ao mesmo tempo difundirá um 
modelo já estudado em Bolonha e Florença. Simões Ribeiro modifica 
(a partir do contato com Vincenzo Bacherelli) a linguagem figurativa 
lisboeta, influencia um grande número de pintores e decoradores por-
tugueses e por disposições históricas e operativas toda esta linguagem 
formal deságua no Brasil Setecentista criando uma luz inédita no que diz 
respeito à decoração em paredes e em tetos. Em Salvador, a recepção 
deste formulário ainda é um mistério. Este modelo ampliou a decoração 
interna dos templos e incentivou Ordens Religiosas e Confrarias a uma 
disposição figurativa inédita. A atuação da quadratura foi sentida em 
diversas gerações e por toda a Colônia. Estudar este gênero pictórico no 
Brasil é motivador, mas também um desafio para a atual historiografia 
da arte brasileira. 

 Como imagem emblemática desta disposição cultural da 
quadratura ítalo-portuguesa, a pintura do teto da antiga Livraria do 
Colégio dos Jesuítas em Salvador desperta nossa atenção39. [Figs. 10 
e 11] Através da representação perspéctica, os Jesuítas unificaram o 
saber cristão na Arte e na Ciência. Era a ordenação do mundo natural 

38. Ver: Mello, Magno Moraes: Perspectiva Pictorum: as arquitecturas ilusórias…; Para 
outras atuações deste português: Mello, Magno Moraes: “A difusão do modelo 
bacherelliano no Brasil: Antônio Simões Ribeiro em Salvador (1735/1745)” [In] 
Farneti, Fauzia; Lenzi, Deanna (Orgs.). Realtà e ilusione nell’architettura dipinta. 
Florença, Alinea Editrice, 2006, págs. 479-489; Raggi, Giuseppina. “O paradoxo 
espacial da quadratura: o caso de António Simões Ribeiro na Bahia (1735-
1755)”, Murphy: Revista de História e Teoria da Arquitectura e do Urbanismo, nº. 
2, Coimbra, Departamento de Arquitetura da Fa culdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade, 2007, págs. 46-65. É importante 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.

39. Mello, Magno Moraes & Serrão, Vítor. “A pintura de tectos de perspectiva 
arquitectónica no Portugal Joanino (1706-1750)” [In] Cat.  Joanni V Magnifico: A 
Pintura em Portugal ao Tempo de D. João V, 1706-1750. Lisboa, IPPAR, 1994, págs. 
92-95. Muito se escreveu sobre este teto.
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no domínio das regras matemáticas e 
geométricas para, então, representar 
o lugar terreno e ao mesmo tempo ce-
lestial num só espaço pictórico40. 

A continuidade do ilusionis-
mo arquitetônico em Salvador pode 
ser identificado na presença de José 
Joaquim da Rocha (1737-1807)41, um dos 
mais característicos artistas da segun-
da metade do século XVIII na Bahia.  O 
seu trabalho mais emblemático foi o 
teto da nave da igreja da Conceição 
da Praia, executado em 1773 [Fig. 12]; 
a historiografia da arte ainda atribui a 
este perspéctico a decoração da nave 
da igreja de São Domingos42, porém ain-
da sem a data de execução ou compro-
vação documental43. [Fig. 13]. 

40. Cfr. Chen, Arthur H. Macau: Transporting 
The Idea Of Linear Perspective, Macau, Instituto 
Cultural de Macau, 1998, pág. 17. Pfeiffer, Heinrich, 
S.J. “Pozzo e la spiritualità dela Compagnia di 
Gesù, in BATTISTI, Alberta (Ed.). Andrea Pozzo. 
Milano, Luni Editrice, 1998, págs. 13-31.
41. Pontual, Roberto. Dicionário das Artes 
Plásticas no Brasil. Rio de Janeiro, Editora 
Civilização Brasileira, 1969, pág. 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). Salvador, UFBA, 2011 
(dissertação de mestrado, UFBA, 2011). 
Atualmente a mesma autora prepara uma 
tese doutoral sobre este decorador. Não 
abordaremos outras obras deste pintor. 
42. Refere-se aqui o recente restauro do teto 
da nave desta igreja de São Domingos, que traz 
novas contribuições em relação ao restauro 
pictórico, mas também com alguns aspectos 
em relação à sua construção perspéctica. A 
autoria desta pintura está condicionada a dois 

nomes, isto é: Antônio Simões Ribeiro e José Joaquim da Rocha. Entretanto, não há 
comprovação documental nem discussões que versem sobre interpretações formais. 
Aqui um estudo em construção.

43. Não é nosso objetivo entrar em polêmica sobre a autoria do teto de São Domingos, 
já que neste pequeno texto a intenção é apresentar alguma discussão sobre a 
quadratura no Brasil. 

10 e 11. Antônio Simões 
Ribeiro. Teto da antiga Livraria 
(ou Biblioteca) Jesuíta, Colégio 

dos Jesuítas, Salvador, Bahia 
(c. 1735/36): visão geral e 

pormenor.
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 Vale à pena uma paragem em nosso percurso para dar a conhe-
cer um complexo quadraturístico pouco explorado e estudado. Trata-se 
de três44 quadraturas existentes na igreja (Santuário) de Nossa Senhora 

44. Registra-se que no coro baixo existe ainda uma pintura com elementos 
arquitetônicos muito interessante e com uma iconografia especial. Entretanto, não 
abordaremos este espaço arquitetônico. Temos em vista outra investigação sobre as 
pinturas ilusionistas nesta Matriz sergipana. O coro baixo apresenta bela pintura 

12. José Joaquim da Rocha. 
Teto da nave da igreja de 
Nossa Senhora da Conceição 
da Praia, Salvador (BA) (c. 
1773).
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Divina Pastora45 [Figs. 14, 15 e 16] em 
Sergipe. Há pouca documentação e 
pouco se sabe sobre estas pinturas. O 
que mais se destaca nesta Matriz são 
suas pinturas ilusionistas: na nave, na 
capela-mor e na sacristia.

Estamos diante de três cons-
truções perspécticas de grande ex-
pressão e que podem não ter sido rea-
lizadas 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 cromatismo muito apurado, uma luz 
bem construída para a projeção da ar-
quitetura fictícia com grande volume e 
uma invenção arquitetônica de grande 
fôlego. Tal produção, provavelmente, 
pode ter sido feita a partir de disposi-
ções difundidas em tratados europeus 
como o caso do texto do jesuíta Andrea 
Pozzo que publica seus dois tomos en-
tre 1695 e 1700. De acordo com nossa 
análise, a decoração da nave e da cape-
la-mor parecem vir de uma mesma ma-
triz. Podem ser de campanhas diferen-
tes, mas apresentam um cromatismo e 

com elementos figurativos com figuras de anjos 
que tocam instrumentos musicais e seguram 
partituras envolvidos numa trama (pequena) 
arquitetônica. Estamos preparando uma 
publicação de maior fôlego sobre a pintura 
ilusionista no Brasil e abordaremos com mais 
rigor esta decoração. Salienta-se que no Brasil 
colonial é freqüente depararmos com figuras 
musicais. Aqui o tema pode ser a Glorificação 
da Virgem Maria preparando e antecipando 
com músicas e cantos o fiel para o espaço 
cenográfico da nave e da capela-mor.

45. 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. 
Infelizmente, não há estudos que discutam questões sobre autoria, cronologia e 
construção perspéctica dos espaços ilusionistas.

13. Nave da igreja de 
São Domingos, Salvador, 

Bahia (sem autoria e data 
comprovada).
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uma luminosidade muito similar. 
A nave é mais complexa no que 
se refere à invenção da arquite-
tura ilusionista (mas, também é 
maior em dimensões). O centro 
com o figurado e os extremos 
com as duas falsas cúpulas 
preenchem todo o percurso da 
nave. Acima do arco cruzeiro 
e acima da porta de entrada, 
veem-se dois grandes quadros 
com molduras elaboradas pro-
jetadas para o espectador que 
entra no templo ou para aquele que avança em direção à capela-mor. 
A decoração da nave apresenta dois grandes painéis que se cruzam 
entre os eixos transversal e longitudinal, ambos com visualidade frontal 
ao fruidor disponibilizando narrativas circundadas por belas molduras 
ricamente decoradas. Os temas no eixo transversal são Anunciação e 
Visitação; no eixo longitudinal tem-se a Adoração dos Pastores e dos 
Reis Magos. São propostas historiadas e narrativas que se comple-
mentam com a cena central do quadro recolocado, que se encontra 
ladeado com outras pequenas histórias que imitam estuque que se 
encontram nos quatro ângulos do teto da nave e que representam os 
quatro Evangelistas. Um pouco acima destes encontramos outras ce-
nas historiadas que representam as quatro heroínas do Antigo testa-

14. Teto da nave da Matriz 
de Nossa Senhora Divina 
Pastora, cidade Divina Pastora, 
Sergipe (sem autoria e data 
comprovada).

15. Teto da capela-mor da 
Matriz de Nossa Senhora 
Divina Pastora, cidade Divina 
Pastora, Sergipe (sem autoria 
e data comprovada).
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mento: Ester e Assuero, Judite 
e Holoferne, Jael e Sisara e 
Raquel.46 É facilmente percep-
tível que há uma composição 
narrativa bem estruturada e 
que pode ser (re)vista em perío-
dos anteriores como no teto do 
Seminário jesuíta em Santarém 
(apenas na intenção narrativa e 
historiada). Sem embargo, neste 
teto escalabitano tem-se ainda a 
representação dos quatro jesuí-
tas: São Francisco Borgia, Santo 

Estalislau Kostka, Santo Inácio e Francisco Xavier, e nas extremidades 
estão representados a alegoria dos quatro continentes. Nossa preten-
são foi fazer apenas uma referência de um processo narrativo bem típico 
dos tetos luso-brasileiros, mas que, no caso de Sergipe, não apresenta 
uma dependência iconográfica do teto em Santarém, mas sim uma rela-
ção de temas freqüentes. O espaço arquitetônico falsamente construído 
é bem complexo e permite deduzir que o quadraturista e sua equipe 
conheciam o contexto científico da perspectiva e sabiam ver a arquite-
tura de modo a equilibrar o ilusionismo arquitetônico. O ponto de fuga 
é único e central (como enfatizava em seu tratado Andrea Pozzo), os 
fustes são maciços e, próximo do capitel, vê-se uma espécie de festão 
que o rodeia por completo. Já o capitel é compósito de modo que as 
volutas e os espaços das folhas de acanto mostram-se bem estilizados 
e organizados em blocos: uma tipologia bastante utilizada na simulação 
arquitetônica no Brasil Setecentista. Tendo em vista o exposto anterior-
mente, percebemos que o artista pensou numa solução angular bem 
precisa de modo que houvesse uma continuidade entre as partes e as 
‘emendas’ com os eixos que cortam o teto. Na parte mais longa, têm-se 
três pares de colunas compósitas e, no eixo mais curto, apenas duas 
que ladeiam a cartela figurativa. Tudo está composto em dois andares 
de quadratura que preparam o espaço para o arrombamento do cen-
tro figurativo ladeado por duas cúpulas fictícias, cada uma com seu 
próprio ponto de fuga. Assim, encontramos três pontos de fuga neste 
teto, ou seja, o ponto central para a quadratura e outros dois, um para 

46. Veja para um estudo imagético (uma completa análise iconológica) deste teto a 
recente publicação de Freire, Luiz Alberto Ribeiro. “A Divina Pastora e as heroínas 
do Antigo testamento no teto da nave da igreja Matriz da cidade sergipana de 
Nossa Senhora Divina Pastora” [In] Mello, Magno Moraes. Desenhando Palavras e 
construindo geometrias..., págs. 187-208.

16. Teto da sacristia da Matriz 
de Nossa Senhora Divina 

Pastora, Cidade Divina Pastora, 
Sergipe (sem autoria e data 

comprovada).
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cada cúpula ilusória. Em conseqüência disso, o espectador poderá se 
deslocar entre a parte central e algum espaço do quadro figurativo com 
o tema principal para ver tanto uma quanto outra cúpula pintada. Uma 
invenção interessante e bem articulada deixando o fruidor limitado a 
uma linha reta entre a entrada do edifício e a capela-mor: um percurso 
retórico típico do barroco. A sobreposição de elementos arquitetôni-
cos falsamente construídos é um dos pontos mais expressivos desta 
composição. O espaço destinado às heroínas do Antigo Testamento 
está muito bem proporcionado e seus movimentos situam-se de modo 
harmonioso numa espacialidade abrigada por arcos plenos e ladeado 
por pares de fustes. Interessante é reforçar o esquema proporcional 
entre as figurações e a disposição ilusória da arquitetura. Tudo remete 
a uma equipe de figuristas e quadraturistas que, para além da compe-
tência criativa do espaço ilusório, conhecia bem as proporções da figura 
humana e suas posturas entre um espaço e outro.  

 Já a capela-mor é menor em dimensões, mas igualmente con-
sistente na invenção da quadratura. O esquema é articulado por arcos 
fictícios que projetam a inversão estrutural num andar de arquitetura, 
condicionado por possantes arcos que nos quatro lados projetam o am-
biente espacial para o alto, no desfecho atmosférico do figurado central 
com a Assunção de Maria ladeada pelo Sagrado Coração de Maria47 e pelo 
Sagrado Coração de Jesus48. Estes, por sua vez, estão ladeados pelas 
duas Virtudes Cardeais e/ou Teologais em cada um dos quadros. Como 
na nave, a solução angular é muito inteligente e permite ligar os eixos 
de modo harmonioso. Os pedestais com os vasos de flores quebram a 
seqüência e as formas tectônicas do arranque dos arcos. 

 Já a quadratura da sacristia distancia-se nitidamente do for-
mulário da nave e da capela-mor. O ilusionismo pensado para o espaço 
da sacristia está disposto em uma sala com pouca altura, não muito 
longa. Contudo, é bem idealizada quanto ao formulário escolhido dos 
elementos arquitetônicos, como também em relação à idealização 
do falso espaço que cresce a partir da sanca real e projeta um andar 
fictício para a abertura atmosférica com a narrativa do figurado, o qual 
domina grande parte do teto com a Coroação de Maria num cortejo de 
anjos e putti que acompanham as figuras de Cristo e de Deus Pai. A 
construção simulada do espaço apresenta a projeção de pequenas 

47. Do lado esquerdo está a Caridade (Virtude Teologal) e do lado direito a Justiça 
(Virtude Cardeal).

48. Do lado esquerdo está a Fé (Virtude Teologal) e do lado direito a Esperança (Virtude 
Teologal)
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pilastras com um ousado arco dinamizado por volutas que preparam 
o “terraço tectônico” que faz moldura ao figurado central. Mas o que 
mais impressiona é a preocupação do quadraturista que prepara toda a 
ilusão ao disponibilizar uma base picta que se projeta entre os espaços 
da sanca real e sustenta o conjunto de pilastras que armam o arco para 
suportar o andar de cima que circunda a Coroação. Se o observador 
se posiciona nos quatro cantos, ele visualiza perfeitamente o espaço 
imaginado que cresce verticalmente. Isso acontece nos quatro ângu-
los da sala. Entretanto, se o fruidor se afasta destas posições, todo 
o simulacro é rapidamente desfeito. Diante destes três tetos ilusio-
nistas da igreja Matriz de Nossa Senhora Divina Pastora em Sergipe, 
percebe-se duas linguagens ou duas “arrumações formais”. A nave e 
a capela-mor encontram-se mais integradas num mesmo formulário 
e a sacristia com outras disposições ilusionistas (ou mesmo noutro 
contexto formal). 

 A solução formal entre a nave e a capela-mor descende ou 
está muito próxima da tratadística italiana do século XVII e se avizinha 
intensamente das gravuras do Perspectiva Pictorum et Architectorum 
de Andrea Pozzo. Observa-se esta proximidade nas soluções dos fustes 
(especificamente colunas) sustentadas por mísulas com ornatos, ca-
pitéis, arcos diversos, pedestais com ornamentos, soluções angulares 
como balcões semicirculares apoiados por elementos decorativos, 
como é o caso da capela-mor. O efeito de maior ênfase em relação ao 
tratado poziano pode ser visto nas duas falsas cúpulas da nave que 
ladeiam o figurado central. Não há uma idêntica proximidade, mas per-
cebe-se uma impecável leitura das estampas do mesmo tratado em 
relação à solução dada nesta igreja em Divina Pastora. O quadraturista 
eliminou os lóbulos da cúpula poziana, mas manteve as janelas e as 
lesene que as ladeiam. No andar superior, os óculos são mantidos de 
modo similar e mais sintético, e a falsa cúpula sergipana insere-se num 
espaço quadrado igualmente diferente do tratado. Enfim, um processo 
operacional solucionado pelo pintor-decorador e sua oficina dispon-
do e associando outras ferramentas culturais às quais ele deveria ter 
acesso. Já a sacristia difere do tratado de Andrea Pozzo, mas permite 
dizer que é, igualmente, fruto de elaborações operativas e culturais que 
o quadraturista tinha em mãos. As pinturas da nave e da capela-mor 
podem ter saído de uma mesma campanha ou de uma mesma equipe, 
mas acreditamos que a composição da sacristia possa ser de uma 
outra época. Contudo, estas pinturas intensificam a grande difusão 
do quadraturismo no Nordeste do Brasil, entre os séculos XVIII e XIX. 
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Estudos e pesquisas ainda devem esclarecer pontos mais específicos 
que o nosso tímido texto não pretende avançar.

 Na complementação do foco do Brasil Colonial não se deve 
esquecer que a zona aurífera e diamantífera da Capitania das Minas 
Gerais abre outro universo decorativo da quadratura com outras am-
bições estéticas. Este gênero de pintura teve início nesta capitania 
provavelmente ainda no primeiro quartel do século XVIII, prolongando-
-se até grande parte do século XIX com variações estéticas/formais e 
um número significativo de quadraturistas e figuristas, praticamente 
ao longo de cem anos de decorações perspectivadas. A decoração em 
tetos em Minas Gerais é intensa, fértil, mas muito pouco estudada. Os 
ensaios e pesquisas apontam e priorizam formas estilísticas, aprecia-
ções sócio/religiosas, cronologias e autorias, mas sem um exaustivo 
estudo em relação às disposições formais e aproximações com a lite-
ratura científica da época. Estamos diante de capítulos específicos 
da história da arte brasileira em relação ao ilusionismo de estruturas 
arquitetônicas. A decoração dos tetos pintados com sua componente 
pictórica-figurativa e técnico-geométrica é uma vertente que se abre 
para o historiador interessado no quadraturismo. Individuar a conexão 
entre a literatura científica (os tratados) e o seu processo operativo é 
um filão pouco apreciado pelos investigadores e que precisa ser apro-
ximado para melhor compreender o funcionamento destas pinturas 
ilusionistas. Conhecer ainda o método de transposição do desenho 
para o suporte curvo é outra forma de análise e conhecimento destes 
tetos e suas funções operativas por detrás do processo iconográfico. As 
disposições científicas são um espelho cultural do universo particular 
do artista, ou seja, pinturas com regras próprias de um procedimento 
perspéctico. As representações de falsa arquitetura na região de Minas 
Gerais49 contarão também com modelos específicos denominados por 

49. Andrade, Myriam Ribeiro de. “A pintura de Perspectiva em Minas Colonial – 
ciclo Barroco”, Barroco, nº. 10, 1978-79; e ainda da mesma autora, “A Pintura de 
Perspectiva em Minas Colonial – ciclo Rococó”, Barroco, nº. 12, 1982-1983, págs. 171-
180; Valadares, Clarival do Prado. “Notícias sobre a pintura religiosa monumental 
no Brasil”, Bracara Augusta, vol. XXVII, nº. 63, 1973, págs. 238-272; Andrade, 
Rodrigo Melo Franco de. “A pintura colonial em Minas Gerais”, Revista do IPHAN, 
Rio de Janeiro, n.18, 1978, págs. 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. É importante dizer que os textos de Myriam Ribeiro são pioneiros 
no estudo de conjunto dos tetos ilusionistas em Minas Gerais entre os séculos XVIII 
e XIX. Carlos Del Negro é outro pesquisador (e professor) que muito contribuiu para 
uma análise formal e estilística específica dos tetos em Minas Colonial. Estes dois 
estudos são fontes iniciais para a pesquisa da quadratura em Minas Gerais.
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Carlos del Negro como espécies de ‘muro parapeito’.50 Não se pode 
esquecer a simplicidade das representações de nuvens isoladas que se 
abrem em visões celestiais, quase como aparições apresentando um 
desenho ingênuo, a se caracterizar como outro formulário nesta capi-
tania. Em Minas Colonial era muito freqüente o uso de falsos azulejos 
em capela-mor ou nos corpos dos templos, pois a distância do litoral 
não permitia o deslocamento de azulejos para este local. Um único 
exemplo do uso real do azulejo em Minas Gerais durante o século XVIII 
se encontra na igreja do Carmo de Ouro Preto. Manuel da Costa Ataíde 
é um dos artistas que procurou imitar azulejo azul e branco na pintura 
como motivo ornamental.  

 A historiografia da arte mais tradicional aponta dois nomes 
chaves para a pintura de quadratura em Minas Gerais: o marianen-
se Manuel da Costa Ataíde (1762-1830)51, que atuou em Mariana, Ouro 
Branco, Ouro Preto e Itaverava (para além de outras localidades que 
aqui não vamos referir), e o bracarense José Soares de Araújo que 
trabalhou na região de Diamantina, Inhaí e Couto de Magalhães52 entre 
1760 e 1799 (para além de influências que estimulariam grande parte 
da região norte da capitania). 

50. Del Negro, Carlos. Contribuição ao estudo da pintura mineira. Rio de Janeiro, IPHAN, 
1958, vol. 20. Uma tipologia muito usada em toda a Capitania e que resolve muito 
bem algumas questões sobre as disposições figurativas dos tetos para evitar uma 
elaboração formal mais complexa.

51. Cfr: Menezes, Ivo Porto de. Manuel da Costa Ataíde. Belo Horizonte, UFMG, 1965. Um 
dos trabalhos mais importantes sobre Manuel da Costa Ataíde e que reúne intensa 
documentação sobre este pintor-decorador. Ponto de partida para o estudo deste 
professor das artes em Mariana. Infelizmente não há ainda uma biografia oficial (ou 
completa) deste artista. 

52. Santos, Antônio 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; Batista, Antônio 
Fernando. “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. Rio de Janeiro, IPHAN, 1978, vol. 29, 
págs. 15-41, 81-89. Veja ainda sobre este mesmo autor outras informações em: 
Jardim, Luiz. “A Pintura Decorativa em Algumas igrejas Antigas”, Pintura e escultura 
I, Textos Escolhidos da Revista do IPHAN, vol. 7, 1978, págs. 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 persuasão, Departamento de História da UFMG, 2013. Com um estudo 
sistemático em relação à quadratura nesta região. Confira ainda o recente estudo de 
Oliveira, Eduardo Pires de; Magnani, Maria Cláudia Almeida Orlando. “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..., págs. 229-242.

17. José Soares de Araújo.
Teto da nave da igreja de 
Nossa Senhora do Carmo, 

Diamantina, Minas Gerais (c. 
1778).
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 Neste estudo iremos nos concentrar em alguns focos essenciais 
com o intuito de apresentar a quadratura mineira. Nossa escolha não 
caracteriza uma situação de importância estética ou social, mas apenas 
refletir sobre algumas obras e identificar alguns agentes da produção 
quadraturística no Brasil Colonial. Fica aqui uma disposição inicial para 
futuras pesquisas. Assim, José Soares de Araújo é o primeiro a ser refe-
rido, uma vez que tem obras no norte de Minas que despertam a atenção 
no estudo da simulação perspéctica. Deste modo, em Diamantina, a 
igreja de Nossa Senhora do Carmo apresenta na nave e na capela-mor 
efeitos de simulação arquitetônica que projeta espaços verticais para 
além da sanca real [Figs. 17 e 18]. A membrana arquitetônica na nave da 
igreja carmelita de Diamantina se estrutura em quatro vãos que cres-
cem acima da sanca real do edifício. No centro vê-se a representação 
iconográfica de Santo Elias numa abertura frontal ao fruidor e com uma 
espacialidade independente. A cena é rica num cromatismo forte com 
o santo deixando o seu manto a Eliseu, numa paisagem com amplo céu 
e algumas árvores em disposições totalmente frontais ao espectador. 
Ladeando esta abertura central situam-se duas outras aberturas qua-
dradas com putti e faixas de modo a simular alguma verticalidade e/ou 
uma situação concebida como falsa cúpula. Cada uma dessas cúpulas 
apresenta seus respectivos pontos de fuga e, portanto, não podemos 

18. José Soares de Araújo.
Teto da capela-mor da igreja 
de Nossa Senhora do Carmo, 
Diamantina, Minas Gerais (c. 

1766).
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dizer que todo o teto assume uma espacialidade com um único ponto 
de fuga central. No espaço acima da sanca real, projeta-se uma estru-
tura arquitetônica bem conseguida com pares de fustes integrados por 
balcões semicirculares e a projeção em arco de um espaço para fora da 
igreja, igualmente povoado por putti, grinaldas e cartelas com inscrição. 
Uma abundância decorativa e riqueza cromática. Os fustes são lisos, 
capitéis compósitos e uma arquitrave bem prolongada até o espaço da 
abertura com o figurado central. Entre as colunas, no espaço aberto 
dos arcos, existem grinaldas e vasos de flores decorativos. Uma ossa-
tura arquitetônica bem elaborada, entretanto com certas incoerências 
entre a proporção figurativa que habita a proposta quadraturística. A 
decoração ilusionista não está somente na nave carmelita, podemos 
perceber que o espaço ilusório é cultuado ainda na capela-mor, o que 
nos desperta grande interesse em função da complexidade dos elemen-
tos arquitetônicos ali dispostos. Na capela-mor e acima da sanca real, 
erguem-se três colunas com capitéis coríntios de cada lado a lançarem 
o espaço fictício para dentro do suporte, ou seja, num quase rasgamento 
matérico. Neste espaço que arromba o suporte, projetam-se outros 
pares de pilastras a formar um pequeno nicho ou compartimento (es-
pécie de cortinado) com aberturas a caixotões decorados e cercado por 
festões. De fato, é perceptível uma espacialidade plástica numa finzione 
prospettica de grande efeito cenográfico. O ponto de vista funciona 
lateralmente e acontece em ambos os lados da capela-mor. No centro 
da cobertura (ainda na capela-mor), vêem-se formas mais decorativas 
sem intenção verticalista, que preparam o espaço para o figurado com 
o vislumbre de Nossa Senhora do Carmo. Verificam-se putti nos ângulos 
próximos a vasos de flores juntos a pequenos balcões semicirculares e 
sobre volutas tridimensionais. O cromatismo é bem forte com efeitos 
dourados que irradiam luz, projetam toda a quadratura para o encontro 
do espectador: note-se que nos espaços vasados o azul esverdeado 
denota o mundo externo. Infelizmente, alguns destes aspectos estão 
pouco visíveis devido a questões de escurecimento do teto. Este padrão 
do Carmo é também reconhecível na capela-mor da igreja do Rosário 
[Fig. 19] ainda em Diamantina, com algumas disposições formais diver-
sas. A mesma condição lateral é ainda um ponto significativo, pois um 
balcão é exibido com cortinas encarnadas, cartelas figurativas e nova-
mente os putti que ladeiam e se projetam para o olhar atento do utente. 
A verticalidade do espaço é determinada por pares de mísulas, pedestais 
retangulares decorados e grinaldas que se enroscam em ambos os lados. 
O fechamento desta disposição ilusionista é completado por frontões 
interrompidos, povoados por ‘meninos’. Este espaço é construído de 
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modo a ser visualizado lateralmente e prepara o espaço ao figurado com 
a representação iconográfica de Nossa Senhora do Rosário, em formato 
grandioso, sobre nuvens douradas, numa aparição frontal que ocupa 
toda a espacialidade da capela-mor. Tudo muito rico em pormenores, 
numa associação de elementos arquitetônicos e efeitos de estuque 
falso. Uma real combinação típica dos Setecentos e que, na franja lito-
rânea, foi intensamente utilizada. O mesmo efeito dourado acontece nas 
duas capelas-mores (Carmo e Rosário) e, curiosamente, não aparece na 
nave do Carmo. Este frontão interrompido da capela-mor do Rosário 
é visível no tratado de Andrea Pozzo, como também as mísulas com 
figurações, os pedestais decorados e as figuras que ladeiam os fron-
tões. Curiosamente, não se veem fustes em elevação, mas mísulas que 
projetam os andares e preparam os arcos interrompidos. Toda a pintura 
de José Soares de Araújo (e sua equipe de trabalho) conta com uma 
plasticidade bem conseguida, apresentando uma projeção de sombras 
que fazem pensar num decorador preocupado em criar vigorosamente 
uma valente, para usar uma expressão do mestre Ataíde, espacialidade 
ilusória da arquitetura. O efeito lumínico é um ponto essencial na obra 
deste bracarense que associa o dourado como destaque entre espa-
ços dedicados a faixas, cartelas figurativas e soluções angulares. Este 
efeito de douramento é igualmente visto em alguns tetos italianos do 
século XVII e em alguns portugueses do XVIII. Por conseguinte, o que 
se vê são soluções perspécticas que podem ser interpretadas como um 
novo paradigma que se encontra inserido numa disposição operativa de 
procedimentos perspécticos que, curiosamente, não são tão frequentes 
no arco compositivo da franja litorânea. Isso, portanto, dinamiza forte-
mente a quadratura colonial e instiga futuras pesquisas para a melhor 
compreensão de modelos ou formulários desenvolvidos entre o eixo das 
regiões Nordeste e Sudeste do Brasil.

 Sobre a expressão barroca, ou mesmo rococó, o contexto divino 
deve tornar-se mais próximo e sensível em relação às paixões humanas. 
Com tal ânimo, compreende-se bem como a Igreja foi ao encontro da 
‘forma barroca’ sem qualquer reserva. Diante de todo este contexto 
formal e espiritual, podemos interrogar-nos “che cosa sia il barocco nel 
suo motivo più profondamente spirituale non riguarda gli interssi della 
chiesa, che invece al barocco si rivolge come a strumento particolar-
mente adatto alle nuove finalità da perseguire. Senso, immaginazione 
e fantasia popolari possono trovare nel nuovo stile un appagamento 
e un impulso di forza eccezionale. Lo splendore dei tempi, la liberta 
delle fantasie, l’inesauribile creatività delle forme più ardite, i marmi, i 
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bronzi, gli stucchi, le luci, i colori, tutto vale a sedure l’occhio incantato 
e a sollevare gli animi in un’atmosfera gioiosa”53. Não obstante tudo isso, 
estamos presos entre o espaço mundano do edifício e a infinitude do 
mundo atmosférico com as diversas iconografias que determinam a 
narratologia plástica de cada suporte. 

 A dinâmica espacial do infinito nas cidades de Ouro Preto, 
Mariana, Itaverava, Santa Bárbara e Ouro Branco concentra esforços 
nas mãos do quadraturista Manuel da Costa Ataíde. Neste transcurso, 
não se trata de um texto sobre suas decorações, sobre sua vida pessoal, 
sua formação artística e ecos formais/estéticos. Tudo isso ainda está 
por fazer. Existem estudos espalhados e com diferentes conclusões, 
mas não há uma pesquisa de fôlego sobre este pintor tão importante 
para as Minas Gerais oitocentista. A investigação biográfica completa 
sobre este decorador não foi feita de modo exaustivo; a investigação 
sobre sua gramática ou metodologia decorativa também não foi feita 
e é preciso que isso seja rapidamente esquadrinhado com atenção. 

53. Spirito, Ugo. “Barocco e Controriforma” [in] Retorica e Barocco, Atti del III Congresso 
Internazionale di Studi Umanistici. Roma, 1954, pág. 214.

19. José Soares de Araújo. 
Teto da capela-mor da igreja 
de Nossa Senhora do Rosário, 
Diamantina, Minas Gerais (c. 
1779/1782).
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 A partir de alguns tópicos históricos ou disposições estéticas, 
é possível avançarmos em questões mais arrojadas neste texto. O ponto 
fulcral é impor uma análise formal/estrutural como a que anteriormen-
te fizemos sobre o litoral do Brasil, de modo a melhor compreender a 
construção ilusória da arquitetura por parte do mestre Ataíde. O centro 
das nossas atenções impõe a concentração no teto do intradorso da 
igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto [Figs. 20 e 21]. Uma 
quadratura com quatro pontos de fuga todos concentrados no centro 
da composição, isto é, no centro geométrico do suporte, local onde 
hoje está o candelabro. O uso de mais de um ponto de fuga já tinha 
sido explicado por Andrea Pozzo (apesar da sua opção ser apenas um 
ponto) e também por outros quadraturistas/teóricos da perspectiva e, 
posteriormente, difundido no tratado de Antônio Palomino54 publicado 

54. Palomino, Antonio. El Museo Pictorico y Escala Óptica. Madrid, por Lucas Antonio de 
Bedmar; por la viuda de Juan García Infançon, 1715-1724, 2 vols.

20 e 21. Manuel da Costa 
Ataíde. Teto da nave da igreja 
de São Francisco, Ouro Preto, 
Minas Gerais (c. 1801/1802): 

visão com os pontos de fuga e 
com elementos arquitetônicos.
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nas primeiras décadas do século XVIII. Neste teto franciscano, a cons-
trução ilusória da arquitetura versa sobre grande parte de elementos e 
estruturas arquitetônicas vislumbradas no tratado de Pozzo. Os fustes, 
os capitéis compósitos, os entablamentos, o frontão interrompido, as 
mísulas que sustentam ordens arquitetônicas, os arcos em formato 
de duas volutas que se encontram, enfim, formulário que chamamos 
poziano e que nos permitem deduzir que este tratado foi, de algum 
modo, conhecido por Ataíde. Como? Ainda não sabemos. Outro aspecto 
que remete a um efeito de bom quadraturista diz respeito aos ângulos 
situados nos quatro cantos chanfrados. Tem-se um aspecto convexo, 
que se transforma em côncavo para projetar o balcão semicircular 
de dentro para fora do espaço matérico como se apoiasse na sanca 
real e invadisse o espaço real do espectador. É neste instante que o 
fruidor perde a noção de materialidade do suporte e não reconhece os 
limites daquele espaço. O mesmo com as mísulas que se projetam com 
significativa volumetria. Percebe-se que as lições dos conhecimentos 
arquitetônicos foram bem aproveitadas, inclusive é sabido pelos his-
toriadores da arte do diálogo freqüente entre artistas, decoradores 
e construtores e que este processo operativo era bem visto, usual e 
praticado em todo o espaço luso-brasileiro. Os dispositivos culturais 
permitiam formas operacionais e procedimentos perspécticos com 
novos paradigmas culturais. Assim, a capitania do Ouro não seria uma 
exceção. Tudo estava armado para sustentar o triunfo do ‘figurado’, 
expressão do próprio Ataíde. O artista domina todo o centro com a 
Porciúncula e uma dúzia de figuras. Precisamente um turbilhão de fi-
guras quase como uma “cúpula” em efeito centrípeto quer dizer, uma 
dinâmica que conduz todas as figuras em movimento circular ao redor 
da grande figura central. Tudo isso entre nuvens, distâncias cromáticas, 
efeitos lumínicos e disposições tonais como se fosse uma abertura at-
mosférica. Como sustentar este imenso “ornamento central”? Os pares 
de fustes (dois de cada lado) erguem-se com força tectônica para elevar 
a rocalha, que plasticamente erige a igreja para além da sua estrutura 
real. A força atectônica versus a dinâmica tectônica. Uma dicotomia 
própria do barroco. 

 O modelo de projeção dos pares de fustes é visível em diversas 
obras de Manuel da Costa Ataíde e pode ser considerado a sua marca 
registrada, ou quem sabe o seu melhor modelo estrutural. Sua equipe 
assinala um dispositivo que será seguido por outros decoradores, ou 
mesmo por alguns artistas do seu próprio núcleo de trabalho. 
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 Um outro aspecto fulcral neste teto é o sentido verticalista que 
os grupos de colunas acentuam para a projeção do espaço que sustenta 
a abertura central com o quadro recolocado. Isto é, as bases laterais 
que se erguem em mísulas a lançarem-se arcos como volutas no eixo 
transversal. Ao analisarmos tudo isso, é perceptível a presença da influ-
ência de tratados seiscentistas europeus que Manuel da Costa Ataíde55 
deveria conhecer bem. Recorde-se que em seu inventário ele tinha em 
seu poder um livro intitulado Segredo das Artes (em dois tomos)56. Não 
se sabe ao certo que livro seria este, mas é verdade que poderia ter em 
seu poder outros volumes, ter contato com outros pintores, confabular 
com seus discípulos e mesmo com outros decoradores ou construtores 
(o período de produção de Ataíde é também uma fase frutífera no que 
toca à construção e remodelação das cidades com muitos construtores/
arquitetos). Deste modo, a possibilidade de conhecer outros tratados 
e gravuras é uma potencialidade que se deve refletir. De acordo com a 
análise feita acima, a proximidade com o texto poziano é alta, mesmo 
que não esteja referido no seu inventário. Outra questão é a presença 
de gravuras, a partir da célebre obra dos ornamentistas Gilles-Marie 
Oppenordt e Jean Bernard Toro, ainda no primeiro quartel do século 
XVIII. Influências que deveriam ser sentidas em todo o ambiente co-
lonial e por qualquer artista interessado no gênero quadratura e nos 
ornamentos franceses do período final setecentista. Apenas como mais 
uma lembrança deste universo das gravuras vale à pena referir o nome 
de José de Oliveira Rosa, artista português responsável por algumas 
gravuras durante o período setecentista e que hoje se encontram no 
Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. Notem-se algumas seme-
lhanças com os formulários que Ataíde utilizou, mas isso não significa 
dizer que o decorador marianense teria visto as gravuras deste portu-
guês. Os espécimes idealizados por Ataíde são frequentes em muitos 
dos tetos que trabalhou. Portanto, é possível deduzir uma mesma matriz 
que se difundiria amplamente. Percebem-se algumas mudanças como 
as colunas torsas na capela-mor da matriz de Santo Antônio em Santa 
Bárbara, mas em essência a invenção das arquiteturas fingidas são 
muito próximas de um mesmo formulário. 

55. Uma análise recente sobre a quadratura deste decorador veja: Mello, Magno 
Moraes. “A quadratura como expressão pictórica e os procedimentos ilusionistas de 
Manuel da Costa Ataíde” [in] Mello, Magno Moraes (org.). Arte e Ciência: o triunfo do 
ilusionismo na arte barroca, Belo Horizonte, IEDS, 2020.

56. Veja: Montòn, D. Bernardo- Segredos de Artes Liberales, y Mecanicas – recopilados, 
y traducidos de varios, y selectos autores, que tratam de phisica, pintura, arquitectura, 
optica, chimica, doratura, y charoles, con otras varis curiosidades ingeniosas, Madrid, 
En la oficina de Antonio Marin, 1734. 
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 A Minas colonial apresenta um repertório muito dinâmico e 
diversificado no gênero quadratura e que, neste momento, não é pos-
sível depurá-lo por completo. A combinação entre produção artística e 
mestre decorador é inerente ao entendimento do processo decorativo 
em todo o Brasil colonial, mas, infelizmente, é uma missão pouco ní-
tida. Os espécimes são inúmeros e inseridos numa estrutura paradig-
mática ainda desconhecida para a historiografia atual: as pesquisas 
documentais ainda são insuficientes. A relação com a metodologia de 
transposição do desenho até o suporte e a relação com os tratados de 
perspectiva e de arquitetura são outros pontos obscuros e distantes 
de serem resolvidos atualmente. 

 Como evidência destas observações, vale a pena incluir neste 
discurso algumas notas em relação à decoração do teto e das paredes 
laterais da Matriz de Conceição do Mato Dentro57. [Fig. 22] Assim, nos 
distanciamos da luz, do cromatismo, dos ressaibos do trabalho do Mestre 
e Professor das Artes, Manuel da Costa Ataíde, mas ainda constante no 
universo da quadratura e com fortes dependências do tratado do jesuíta 
Andrea Pozzo. Nesta matriz, recentemente restaurada, vemos uma pin-
tura de grande fôlego cobrindo as paredes e o teto abobadado da cape-
la-mor, com arquiteturas ilusionistas. Todo este espaço foi coberto por 
repinturas entre os séculos XIX e XX. Portanto, a historiografia brasileira 

57. Toda esta matriz foi restaurada recentemente e, neste momento, temos um trabalho 
em andamento para realizar um scaneamento em 3D de toda a igreja de modo a 
identificar os processos metodológicos da representação perspectivada usada pelo 
pintor-decorador. Neste estudo apresentaremos apenas a imagem do teto da capela-
mor, deixando para outro momento as imagens das paredes laterais.

22. Matriz de Conceição do 
Mato Dentro, Minas Gerais. 
Teto da capela-mor (sem 
autoria e data comprovada).
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que analisou o conjunto barroco/rococó do ilusionismo arquitetônico em 
Minas Gerais, viu apenas as repinturas. A obra original (completa) ficaria 
coberta até recentemente. O que nos move neste momento é iniciar os 
estudos para que possamos investigar, entender e explicar melhor esta 
nova parcela da pintura ilusionista em Minas Colonial. O restauro está 
proporcionando ao investigador visualizar uma nova fração da arte ilusio-
nista que até então era desconhecida. Ainda não se sabe quem executou 
e nem quando foram realizadas tais obras. Curiosamente, não era comum 
ver decorações perspécticas em paredes na capitania do Ouro. Têm-se 
notícias de representações de falso azulejo ou imitações de mármores, 
mas decorações até a sanca real que imitassem aberturas ilusionistas, 
não era comum (ou pelo conhecimento que se tem hoje, pensava-se que 
não eram comuns). Assim, estas decorações nos estimulam de modo 
especial. A pintura das paredes estão subdivididas em duas grandes 
partes: uma até o nível da porta (que se abre para a sacristia) e a outra, 
até o nível superior onde se inicia a curvatura do teto. 

 Na parte de baixo, encontram-se os falsos azulejos com temas 
figurativos; na parte superior, vêm-se três grandes painéis historiados, 
e emoldurados por aberturas arquitetônicas que simulam uma espa-
cialidade que projeta a parede da capela para dentro do suporte, num 
arrombamento perspéctico ímpar no conjunto da quadratura em Minas. 
Todo este espetáculo de falsa arquitetura é exclusivo da capela-mor, 
pois infelizmente na nave não encontramos pinturas nem no teto e nem 
nas paredes. A quadratura da capela organiza-se com faixas largas e 
vigorosas de azulejos tanto do lado direito como do lado esquerdo. Logo 
acima, com separadores de arquiteturas fictícias, percebem-se outros 
grandes painéis historiados que se encontram separados por possantes 
composições, como falsos retábulos que enquadram outras histórias58. 
O que agora nos compete é enfatizar o restauro para reforçar o fato de 
esta pintura vir à luz e estar à disposição da historiografia da arte para 
ser analisada e estudada. Importa alertar aos historiadores da grande 
dinâmica da quadratura em terras mineiras, acentuar o uso freqüente do 
falso azulejo e o gênero do trompe l’oeil, em grande evidência na dinâmica 
da finzione. Para todo este conhecimento a inevitabilidade da necessi-
dade de catalogar, identificar e conhecer a literatura científica quando 
se investiga a simulação arquitetônica deste período: uma realidade que 
ainda não está enraizada nos estudos da história da quadratura no Brasil.

58. Não cabe a nós realizar uma completa descrição iconográfica instituída na capela-
mor (a qual será feita em tempo oportuno), pois nosso interesse volta-se para o 
conjunto ilusionista da Capitania do Ouro. 
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 É evidente que nesta decoração perspectivada em Conceição 
do Mato Dentro a presença do Perspectiva Pictorum de Andrea Pozzo 
é notória, evidente e significativa. Pilastras, colunas torsas, arcadas 
interrompidas, a presença de anjos e mísulas que sustentam um espaço 
cênico de modo espetacular. Pozzo está presente, mas outros valores 
decorativos misturam-se a partir de um influxo cultural que Minas Gerais 
apresenta e que ainda não temos a melhor dimensão historiográfica 
deste arquétipo. O paralelismo com a faixa litorânea não é necessário 
e distancia as conclusões dos dois lados. Na Capitania de Minas Gerais, 
percebe-se programas paradigmáticos que precisam ser estudados de 
modo coeso, sistemático e multidisciplinar. A ciência arquitetônica, a 
sensibilidade pictórica, o conhecimento científico dos processos es-
paciais e a iniludível tecnologia, tudo, ao mesmo tempo, num conluio 
intelectual para a melhor história da arte brasileira. 

 Levando-se em consideração esses aspectos, o que tradicio-
nalmente costuma-se perceber nas inúmeras análises praticadas por 
historiadores diversos em relação ao ilusionismo arquitetônico no Brasil 
Colônia, é uma preocupação versada quase que exclusivamente por 
conteúdos essencialmente religiosos, sociais e/ou iconográficos. Isso 
não significa uma má interpretação ou uma análise fora de propósito. 
Muito pelo contrário, o que se percebe é a presença de preciosos con-
textos que informam uma parcela essencial no conhecimento histórico 
de uma época, de um grupo de artistas ou mesmo de um processo 
profissional em pleno Brasil Colônia. Todavia e de modo curioso, as 
análises mais formais (composição estrutural) e mais próximas a con-
textos técnicos ou científicos estariam mais próximos dos arquitetos. 
A proposta deste ensaio é vincular a análise da história da arte, não por 
uma história dos temas pictóricos, mas por uma investigação pluridis-
ciplinar, ou seja, o que se pretende é filiar nas pesquisas a história da 
arte, o restauro, a arquitetura, a ciência perspéctica e as vantagens de 
um processo tecnológico que nos permita conhecer tal objeto quase 
como se estivéssemos ao lado do pintor-decorador. Esse objetivo pode 
estar um pouco romanceado, mas a tecnologia atualmente nos permite 
criar uma história da arte para além do olhar e do sentimento. 

 Só nos resta mencionar alguns “heróis” da nossa pintura ilu-
sionista para asseverar que a quadratura é um gênero pictórico com 
grande expressão na capitania. Para não nos determos apenas em al-
guns ilustres quadraturistas ou em algumas quadraturas, ou mesmo no 
exercício desta ‘forma decorativa’ (ou “pictórica”), apresentamos alguns 
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atores deste universo barroco/rococó que tanto invadiu os tetos com 
suas dimensões de finitude/infinitude: Joaquim Gonçalves da Rocha e 
Jacinto Ribeiro, ambos ativos 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 atuante por volta de 1775; Francisco Xavier 
Carneiro, presente desde o final do século XVIII e parte do XIX59; João 
Batista de Figueiredo, entre 1773 e 1792; José Carvalhaes, entre 1768 
e 1781; José Gervásio de Souza Lobo, ativo entre 1779 e 180660; Manuel 
Ribeiro Rosa (1757/58 - 1808)61; João Nepomuceno Correia e Castro62, atu-
ante entre 1744 e 1795; Manuel Vitor de Jesus, entre 1781 e 1824; Gonçalo 
Francisco Xavier63, ativo entre 1742 e 1775; Silvestre de Almeida Lopes64 
atuante durante toda a segunda metade do século XVIII; Joaquim José 
da Natividade65 presente entre os anos de 1785 e 1824, artista cujas obras 

59. Em seu inventário feito em 1840 verificou-se que este artista tinha a tradução para 
o português da obra de Dupain de Montesson, A ciência das sombras relativas ao 
desenho, obra necessária a todos, que querem desenhar architetura civil, militar ou que 
se destinam a pintura (...), publicada em Lisboa em 1799

60. Campos, Adalgisa Arantes. “A contribuição de José Gervásio de Souza Lobo para 
a pintura em fins da época colonial” [in] XXVII Colóquio do Comitê Brasileiro de 
História da Arte, Belo Horizonte: C/Arte, 2007, págs. 15-22.

61. Alves, Célio Macedo. “Manoel Ribeiro Rosa: genial, injustiçado e florido”, Revista 
Telas & Artes, nº 10, Belo Horizonte, Ano II, jan./fev. 1999, págs. 29-33; Rezende, 
Leandro Gonçalves de & Leopoldino, Armando Magno de Abreu. “Pintores coloniais 
nas Minas Setecentistas: a vez de Manoel Ribeiro Rosa”, [in] Anais do VIII Encontro 
de História da Arte – História da Arte e Curadoria. 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, págs. 567-577.

62. Martins, Hudson Lucas Marques.     João Nepomuceno Correa Castro, pintor nas Minas 
Setecentistas. Mariana, UFOP, 2010. (História, Monografia conclusão de curso); 
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 (História, Dissertação de Mestrado). 

63. Veja o mestrado de: Neto, Jáder Barroso. A pintura setecentista de Gonçalo Francisco 
Xavier em igrejas e capelas mineiras. Belo Horizonte, Departamento de história – 
UFMG, 2009.  

64. Veja a dissertação de mestrado: Senra, Dulce Consuelo da Mata Azevedo e. 
Contribuição do artista Silvestre de Almeida Lopes à pintura mineira do século XVIII 
– capela do Amparo em Diamantina e atribuições mais procedentes. Belo Horizonte, 
EBA-UFMG, 2004.

65. Veja: Azevedo, Maria Cristina Neves. “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, fafich/UFMG, 2014, págs. 434-443; 
ainda: Andrade, Stella Regina de Oliveira. José Joaquim da Natividade e a pintura 
de falsa arquitetura em Minas Gerais. Belo Horizonte, PUC, 2007. (monografia 
apresentada à PUC – Belo Horizonte – Programa de Pós Graduação, 2007). Veja o 
recente estudo de Silva, Kellen Cristina. O caminho das Flores – estudo iconográfico 
sobre a “Escola de Artes do Rio das Mortes” e o modelo intencional de encomenda Minas 
Gerais c. 1785 – c. 1841. Belo Horizonte, Departamento de História – UFMG, 2018 
(Tese de doutoramento – Departamento de História da UFMG – PPGH, 2018).
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são de grande interesse no Sul de Minas, mas pouco ou quase nunca 
referido na literatura especializada. Cabe ainda referenciar Caetano 
Luís de Miranda66, produtor de trabalhos excepcionais no âmbito da 
quadratura e cuja pintura cromática é de grande beleza. Sua produção 
artística ocorreu em maior proporção no século XIX. 

 São estes vastos ciclos narrativos de pintura que se constituí-
ram nas chamadas construções ilusórias que formavam o fecho natural 
das arquiteturas construídas, dando-lhes o complemento necessário 
de uma inédita visão moderna do espaço. Essa força comunicativa da 
arte com o desenvolver das técnicas como fator de autonomia tornou-
-se um dos elementos fundamentais da cultura figurativa do Mundo 
Setecentista e parte da centúria Oitocentista. A quadratura transformou 
e traduziu em imagem o contexto cultural vivido desde parte do século 
XV até o século XIX, entre a Europa, América Portuguesa e Espanhola, 
mas também no Mundo Oriental. 

 Um conceito decorativo (este engano arquitetônico) fruto de 
um modo de ver e de expressar a natureza e que envolveu a síntese do 
natural ao serviço da expressão do poder lógico/matérico e do poder 
compassivo/divino. O que importa é que a partir do século XVI ou mesmo 
antes (a cronologia exata não é o mais importante), até parte do XIX, as 
mudanças de miradas, de procedimentos especulativos e paradigmá-
ticos produziram uma revelação artificial do espaço como um sistema 
imagético de pura expressão nunca antes visto. 

 A história do quadraturismo no Brasil Colonial está sendo feita 
aos poucos. A proposta deste estudo é contribuir com alguns novos 
conceitos sobre a quadratura entre os séculos XVIII e XIX. Nossa maior 
intensão é despertar novas perscrutações e motivar o desbravamento 
desta “forma pictórica” tão rica e vasta no Brasil..

66. Santos, Antônio Fernando Batista dos. “Artistas pintores do distrito Diamantino: 
revendo atribuições”, in IV Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte, Salvador, 
1997, págs. 411-428. Este pintor atuou próximo a José Soares de Araújo.




