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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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Resumo
Na colônia portuguesa da América viveu e atuou 
um pintor português nascido em Braga. Era uma 
sociedade hierarquizada, desigual e preconcei-
tuosa, onde a possibilidade do enriquecimento 
rápido abrandava a rigidez das relações sociais 
baseadas na cor e na procedência. Em um am-
biente mais incerto e hostil do que Portugal, 
as ameaças, na ausência das ordens religiosas 
primeiras e segundas, seriam o esgarçamento 
das relações sociais pela ausência do controle 
social exercido pela fé, e a prevalência de reli-
giões africanas. José Soares de Araújo levou ao 
Arraial do Tijuco nas Minas Gerais, uma pintura 
de quadratura com influências do jesuíta Andrea 
Pozzo e quadro recolocados perspécticos, que 
formam um conjunto erudito, em consonância 
com a intencionalidade de reverberação dos va-
lores religiosos e políticos da Coroa na colônia, 
atendendo à necessidade do estabelecimento 
da supremacia religiosa católica. 

Palavras chave: quadratura, ilusionismo, qua-
dros perspécticos, pintura, arte colonial, arte 
luso-brasileira.

Abstract
In the Portuguese colony in America, once lived 
and worked a Portuguese painter born in Braga. 
Because the society in which he lived was hierar-
chical, unequal and prejudiced, the possibility one 
had of becoming rapidly and suddenly rich tended 
to soften the strictness of the social structures, 
based on color and origin. In a more uncertain and 
hostile environment than the one found in Portugal 
at the time, the lack of social control exercised 
by faith, that came as a result of the absence of 
representatives of the first and second religious 
orders, threatened to decay the societal status 
quo, and to open the doors to the prevalence of 
African religions. José Soares de Araújo created 
in the Arraial do Tijuco in Minas Gerais quadrature 
paintings influenced by Jesuit Andrea Pozzo, and 
added to them central paintings in perspective, 
producing erudite ensembles which reverberated 
the Crown’s religious and political values in the 
colony, meeting the need for the establishment 
of Catholic religious supremacy.

Key Words
Quadrature, paiting illusionism, perspective pictu-
res, colonial art, Portuguese-Brazilian art.
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Em algum momento da segunda metade do século XVIII um pintor deixou 
a sua casa em Braga, Portugal, para onde nunca mais voltaria. Não se 
sabe de onde teria partido e que porto o teria imediatamente acolhido 
na colônia da América. José Soares de Araújo era mais um dos tantos 
minhotos que foi tentar a sorte na capitania das Minas Gerais. Foi na 
região dos diamantes que ele se estabeleceu, no Arraial que então se 
chamava Tijuco.

 Os portugueses que se deslocaram para as Minas Gerais em 
busca de enriquecimento e reconhecimento social, aderiram ao sis-
tema colonial e o reproduziram nas terras brasileiras, enquanto viviam 
deste modo a contradição de serem ao mesmo tempo colonizados e 
colonizadores. Vindos para as minas, aí estabelecendo suas casas e 
suas famílias, esses colonizadores transformaram-se em colonizados, 
mas simultaneamente se mantiveram na condição de colonizadores na 
medida em que tencionavam reproduzir e manter assim esse poder. 
Alie-se a essa contradição o fato de que nas Minas Gerais os portugue-
ses que tanto desejavam usufruir das riquezas locais conviviam com 
a incerteza do trabalho cujo resultado era sempre mais dependente 
da sorte do que de empenhos pessoais ou fatores menos fortuitos. 
Essa peculiaridade contribuiu para forjar também na colônia o caráter 
fortemente religioso das pessoas que habitavam as minas, justificando 
assim a prática da fé cristã como um sustentáculo em um mundo de 
reveses e volubilidades. Um tipo de escalada social marcava as relações 
de então, pautadas pela coexistência ao mesmo tempo contraditória e 
complementar do patrimonialismo com a escravidão; do mercado com 
os valores da Igreja; da honra com a ambição pelo dinheiro. Tudo isso 
forjou e possibilitou novos arranjos e acomodamentos morais que man-
tinham em um delicado equilíbrio a sociabilidade possível pela eficácia 
da lei e a preocupação ético-religiosa com o destino das almas. Essa 
sociedade colonial, em consonância com os hábitos do Antigo Regime, 
podia ser comparada a um teatro, onde a aparência era sumamente va-
lorizada e os sujeitos históricos viviam a representar. Assim, na tensão 
posta entre o ser e o parecer, este último determinava majoritariamente 
os comportamentos1. As relações sociais nas Minas Gerais possuíam 
ainda características forjadas nas peculiaridades do trabalho no ramo 
minerador, como a incerteza constante do seu resultado e uma série 
de pressões que eram desconhecidas em outras partes da colônia, 

1. Villalta, Luiz Carlos. “A Igreja, a Sociedade e o Clero. História de Minas Gerais” [em] 
Resende, Maria Efigênia Lage; Villalta, Luiz Carlos (coords.). As Minas Setecentistas. 
Belo Horizonte, Autêntia e Companhia do Tempo, 2007, vol. 2, págs. 25-57.
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como nas fazendas de senhores de engenho. Assim, a insegurança, 
a mobilidade excessiva, a impotência para alterar o preço do minério 
(determinado pela Coroa), a pressão financeira acentuada por políticas 
reais fiscais e administrativas dirigidas exclusivamente às áreas de 
mineração, urdiram peculiaridades do povo mineiro2. A ocupação das 
Minas Gerais no século XVIII se deu pelo interesse e pela busca do ouro 
e dos diamantes. 

 O arraial do Tijuco estava localizado a nordeste das Minas 
Gerais, na comarca de Serro Frio que era uma das unidades adminis-
trativas nas quais se dividia a capitania. As lavras do Tijuco foram con-
sideradas exclusivamente auríferas até 1729 e a sua exploração era 
administrada pelos superintendentes e guardas-mores. A distância 
temporal entre o início da exploração efetiva dos diamantes (por volta de 
1720) e o comunicado oficial da sua descoberta em 1729, gerou lendas, 
mal entendidos e mistérios acerca desse tema3. Cabia ao guarda-mor 
da Vila do Príncipe o fornecimento de cartas de datas para a exploração 
aurífera, sendo os demandantes obrigados ao pagamento de direitos 
exigidos para seu estabelecimento na comarca. Não se sabe ao certo o 
período exato do descobrimento dos diamantes, nem tampouco quem 
os teria descoberto. Ao longo do tempo historiadores disputaram prio-
ridades e datas, a despeito do que, estabeleceu-se oficialmente 1729 
como o ano da descoberta das valiosas pedras e Bernardo da Fonseca 
Lobo —proprietário de sítios na comarca— como o descobridor4. A gran-
de maioria dos mineradores trocou a exploração do ouro pelo diamante, 
bem mais rendosa, apesar da existência de regras mais rígidas a esse 
respeito. Houve deslocamentos populacionais significativos em direção 
ao Tijuco, vindos da Vila do Príncipe e circunvizinhanças. Em função 
das notícias sobre o descobrimento dos diamantes que chegavam com 
exagero e estardalhaço em Portugal, muitos portugueses tentaram a 
sorte no novo mundo em busca de fazer fortuna. Apesar da proibição 
que pouco depois se estabelecera dentro das terras de demarcação 
diamantina no sentido do ingresso de qualquer pessoa, vários portu-
gueses conseguiram aí se estabelecer tendo em vista que as autori-

2. Russeell-Wood, Anthony John R. Escravos e Libertos no Brasil Colonial. Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 2005.

3. Furtado, Júnia Ferreira. “O Distrito dos Diamantes: uma terra de estrelas” [em] Re-
sende, Maria Efigênia Lage; Villalta, Luiz Carlos (coords.). História de Minas Gerais. 
As Minas Setecentistas. V. 1. Belo Horizonte, Autêntia e Companhia do Tempo, 2007, 
págs. 303-320.

4. Machado Filho, Aires da Mata. Arraial do Tijuco Cidade Diamantina. Belo Horizonte, 
Livraria Itatiaia & São Paulo / Editora da Universidade de São Paulo, 1980, págs. 
232-233.
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dades encarregadas de fazer cumprir tais ordens eram portuguesas e 
privilegiavam o ingresso dos seus patrícios5. A exploração do diamante 
provocou uma presença mais efetiva da Coroa, que teria possibilitado 
um considerável desenvolvimento urbano do distrito e também que 
ele se mantivesse como um polo gerador de rendas. Assim, o setor 
minerador principal, juntamente com manufaturas como as de ferro, 
madeira, cerâmica e algodão, e ainda a agricultura, possibilitaram a 
criação de um mercado consumidor com hábitos refinados voltados 
para o modelo exemplar das elites europeias6.

 Outra peculiaridade da capitania, nas Minas Gerais as ordens 
religiosas primeiras e segundas tinham a sua instalação vedada e seus 
clérigos afiliados eram proibidos de entrar na região. Essa proibição 
se justificava pela convicção que tinham as autoridades metropoli-
tanas de que os religiosos eram diretamente responsáveis por parte 
considerável do contrabando do ouro. Sua entrada só era permitida 
para coleta de esmolas quando em peregrinação e com licença régia. 
Além disso, deve-se tomar em conta que os religiosos não só se recu-
savam a pagar os tributos régios, como também eram responsáveis 
por pregações antitributárias e eram frequentemente acusados de 
viverem em “escandalosa relaxação dos costumes”7. Por tudo isso, a 
contratação de párocos para a realização das missas e outros ritos 
cristãos, bem como a construção das igrejas eram efetivadas pelas 
irmandades compostas por leigos8. Pertencer a uma irmandade era 
um dispositivo importantíssimo para a organização e identificação da 
posição social nos núcleos urbanos em toda a capitania, uma vez que a 
religião católica era a fundamental. As irmandades coloniais mineiras, 
apesar de sua inspiração na metrópole, exerciam uma religiosidade e 
uma sociabilidade que ultrapassavam algo que poderia ser entendido 
como mera transplantação institucional, tendo precedido ao Estado 
e à Igreja como instituições. Entre os elementos que as singularizam, 
interessa aqui, especialmente o fato de terem sido grandes patrocina-
doras e promotoras de atividades artístico-culturais9.

5. Santos, Joaquim Felício dos. Memórias Do Distrito Diamantino. Belo Horizonte, Livra-
ria Itatiaia & São Paulo / Editora da Universidade de São Paulo, 1976.

6. Fernandes, Antônio Carlos. O Triunfo da Fé na Atenas do Norte. Notas sobre a moder-
nização conservadora diamantinense. Belo Horizonte, UFMG, 2002.  

7. Boschi, Caio César. “Irmandades, Religiosidade e Sociabilidade” [em] Resende, Maria 
Efigênia Lage; Villalta, Luiz Carlos (coords.). As Minas Setecentistas..., vol. 2. págs. 
59-75.

8. Santos, Joaquim Felício dos. Memórias Do Distrito Diamantino. Belo Horizonte, Livra-
ria Itatiaia & São Paulo / Editora da Universidade de São Paulo, 1976. 

9.  Boschi, Caio César. “Irmandades, Religiosidade...”, págs. 65-66.
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 O pintor que saiu de Braga se fixou nessa sociedade plural e 
movediça, com bordas relativamente maleáveis entre a legalidade e a 
tolerância da ilegalidade, por vezes impetrada, patrocinada ou tolerada 
pelas próprias autoridades encarregadas de combatê-la. Era hierar-
quizada, desigual e preconceituosa, plena de rivalidades e conflitos, 
onde a possibilidade do enriquecimento rápido abrandava a rigidez 
das relações sociais baseadas na cor e na procedência. Exteriormente 
religiosa, católica, era, no entanto tolerante com transgressões e pe-
cados cotidianos, como concubinatos e mancebias. Uma sociedade 
que, apesar de urdida em meio a todas essas contradições, almejava 
uma identificação com critérios valorativos europeus e católicos. Foi 
assim, com esse olhar lânguido e desejoso dos requintes europeus, 
que as irmandades contrataram pintores e músicos nascidos naquele 
continente, ou que seguiam o gosto e o padrão artístico em vigor na 
Europa. Dentre eles, José Soares de Araújo.

 As informações sobre esse homem, como já tive a oportunidade 
de publicar em outro momento, são lacunares e deixam apenas entrever 
e supor a sua formação artística em Portugal, a situação socioeconô-
mica de sua família e suas motivações para a migração10. 

 Tem-se o primeiro registro de sua presença na colônia em 15 
de abril de 1759, quando estaria com 36 anos incompletos. Naquele dia 
ele apresentava a sua patente de irmão na Ordem Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo11. Em 1766 ele recebeu a patente de Guarda-mor 
substituto12. Guarda-mor das minas e águas minerais foi um cargo cria-
do em 1679 cuja nomeação se dava pelo Provedor das Minas. O cargo 
acumulava várias atribuições, dentre as quais a concessão de licença 
a quem quisesse se dedicar a descobrir minas. Eram os guardas-mores 
responsáveis por despachar petições encaminhadas pelos descobrido-
res das minas e fazer mediações repartindo as lavras e pondo à parte as 
da fazenda real. Ainda colocavam em pregão e arrematação e recebiam 
os pagamentos respectivos às minas que pertenciam à fazenda real. 

10. Magnani, Maria Claudia A. O. “José Soares de Araújo: um artista completo (Dia-
mantina, século XVIII)”, Saeculum - Revista de História, n.º 28, jan./jun., 2013, págs. 
83-104.

11. Arquivo da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, Diamantina. Livro dos 
Irmãos Professos desta Venerável Ordem 3ª de Nossa Senhora do Monte do Carmo 
deste Arraial do Tijuco, fls. 5 v.

12. Arquivo Público Mineiro, Códice n.º 147, Registro de Provisão e Nombramentos, 
Carta Patente passada em Vila Rica e registrada às folhas 82-83 v.



288

La pintura ilusionista entre Europa y América

A situação econômica e social do guarda-mor do Tijuco mostrou-se 
promissora, mas o mesmo não se pôde verificar na sua vida em Braga.

 Enquanto Araújo viveu em terras bracarenses, também ali es-
tavam os jesuítas e é possível que ele tenha tido contato com esses 
religiosos e suas obras. Esse fato vai ao encontro das semelhanças 
entre as pinturas de José Soares de Araújo e o Tratado de Pintura e 
Arquitetura do jesuíta Andrea Pozzo. É também relevante a presença 
de pintura feita por um discípulo de Araújo, baseada em gravura do 
Evangelicae historiae imagines : ex ordine euangeliorum, quae toto anno 
in missae sacrificio recitantur, in ordinem temporis vitae Christi digestae, 
datado de 1593, de autoria do jesuíta Jerônimo de Nadal13

 Pozzo foi um artista genial que sistematizou a pintura de qua-
dratura em um tratado que correu o mundo. Em Portugal como na co-
lônia, a estrutura de falsa arquitetura, ou quadratura esteve presente 
no século XVIII com algumas peculiaridades: não era finalizada por um 
quadro escorçado, em perspectiva. Segundo Magno Mello (1998, p. 83) 
o uso da perspectiva manteve aí uma função de narrativa historiada em 
contraposição ao espetáculo próprio da quadratura romana (como nas 
pinturas dos tetos feitas por Andrea Pozzo). Explica-se essa peculiari-
dade na medida em que eram utilizados os quadros recolocados e não 
o arrombamento do teto como continuidade da falsa arquitetura14. A 
utilização do quadro recolocado (sem o uso do escorço e consequen-
temente sem o abandono da frontalidade) denota uma escolha dos 
portugueses naquele momento. Ainda que a ausência de uma academia 
no país onde se pudessem aprimorar as técnicas de desenho e da repre-
sentação da figura humana possa sugerir uma incapacidade ou incom-
petência, não se pode esquecer que D. João V enviou muitos artistas 
para aprenderem nas academias da Itália e também trouxe artistas 
italianos para trabalharem em Portugal. Diante desses fatos, a pres-
suposição da insuficiência técnica cede à compreensão da existência 
de uma escolha: a da utilização da arquitetura fingida finalizada por um 
quadro frontal, não escorçado.

13. Magnani, Maria Claudia A. O. “Modelos iconográficos da deposição de Cristo e das 
Sibilas nas Minas Gerais do século XVIII: propaganda político-religiosa e persuasão 
na América Portuguesa” [em] Oliveira, Carla Mary; Honor, André Cabral (org.). O 
Barroco na América Portuguesa. Sevilla, Enredars Publicaciones, 2019.

14. Mello, Magno Moraes. A Pintura de Tectos em Perspectiva do Portugal de D. João V. 
Lisboa, Editorial Estampa, 1998.
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 Fato é que a escolha de José Soares é aquela pintura de falsa 
arquitetura, ou quadratura15. Foi esse estilo, com o consequente e de-
liberado engano do olho que o pintor bracarense levou para o Tijuco. 
Para tentar lançar luzes sobre essa escolha, é preciso, ainda que ra-
pidamente, aventurar-se em um exame dos contextos históricos em 
que a quadratura se desenvolveu. Devido à ampliação dos espaços 
e ao aspecto imponente que esse tipo de pintura dava aos interio-
res dos prédios, a maioria dos comitentes na península itálica (onde 
este tipo de pintura surgiu no século XVII) eram homens influentes. 
Esses homens intentavam dar maior visibilidade e importância às 
suas próprias imagens ao escolherem esta nova arte arquitetônica 
como decoração interior de seus palácios. A expansão dessa técnica, 
a princípio muito condicionada pelas dimensões das famílias ricas e 
poderosas da península itálica, foi posteriormente levada à península 
ibérica pelo rei Filipe I da Espanha, que para afirmar a opulência da coroa 
graças à descoberta do Novo Mundo por Cristóvão Colombo, quis dar 
grande importância aos palácios reais. No momento da restauração 
da independência de Portugal (que estivera unido à Espanha de 1580 a 
1640) a arte da quadratura já estava bem arraigada na Espanha. A nova 
dinastia de Portugal lançou mão daquela técnica para se afirmar e se 
impor. Assim, com o mesmo objetivo, os novos fidalgos construíram 
seus palácios e se apressaram a decorá-los com a arquitetura fingida. 
Os efeitos monumentais e impressionantes da nova técnica estão as-
sim relacionados à afirmação e imposição de um determinado poder. 
Atravessando o Atlântico, levada para a colônia portuguesa, esteve 
sempre associada à busca do apreço público por parte das ordens reli-
giosas e da sua intenção de afirmação de superioridade de umas sobre 
as outras16. Destarte pode-se pensar que a escolha de José Soares de 
Araújo tenha como um dos fatores determinantes a rivalidade entre as 
ordens religiosas leigas.

 Em Diamantina não foram encontrados tratados, gravuras ou 
estampas nas bibliotecas ou referências a elas na documentação inves-
tigada, a não ser o tratado de Pintura e Arquitetura que se supõe ser de 

15. Rudolf Wittkower considera a quadratura como um gênero de pintura independen-
te, não como um momento do barroco, referindo-se ao desenvolvimento da escola 
bolonhesa da segunda metade do século XVII. Sobre este tema, sugiro a leitura de: 
Wittkower Rudolf. Arte e architettura in Italia 1600-1750. Torino, Einaudi, 1993.

16. Raggi, Giuseppina. “Italia & Portogallo: un incrocio di sguardi sull’arte della qua-
dratura” [em] Alessandrini, Nunziatella et al. Di buon affetto e commerzio: relações 
lusoitalianas nos séculos XV-XVIII. Lisboa, Centro de História de Além-Mar, 2012, 
págs. 177-211.
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Andrea Pozzo, referido no Inventário de Caetano Luís de Miranda, discí-
pulo de José Soares. Nesse inventário há também abundantes estam-
pas, a maioria com temas laicos e algumas não especificadas. Sabe-se 
que as gravuras circularam abundantemente na Europa e nas colônias 
no período do barroco servindo como modelos para as pinturas17.

 Diamantina, antigo arraial do Tijuco, possui ainda seis das sete 
igrejas construídas no período colonial. A Sé, Matriz de Santo Antônio – 
que substituiu a primitiva capela de Santo Antônio edificada na região 
do Burgalhau – foi destruída no início do século XX. Em seu lugar se fez 
construir a Catedral de Santo Antônio, que substituíra assim a primei-
ra igreja construída no arraial. Dentre as igrejas ainda existentes (do 
Rosário, do Carmo, das Mercês, Do Senhor do Bonfim, do Amparo e de 
São Francisco), a mais antiga é a de Nossa Senhora do Rosário, datando 
sua construção entre 1726 e 172718 e a mais recente é a Igreja de Nossa 
Senhora das Mercês datada de 177819. 

 A primeira pintura pelo bracarense executada de que se tem 
notícia no arraial, cujo ajuste data de 1766, foi o teto da capela-mor da 
Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Foi pintura mais erudita e refinada 
de todas as que lhes são atribuídas pela documentação da época e pela 
literatura a elas referentes. Em seu conjunto são essas as pinturas de 
tetos executadas por José Soares, referindo-se aos templos ainda 
existentes, e aqui colocadas em ordem cronológica da documentação 
e por igrejas:

 Na Igreja de Nossa Senhora do Carmo o termo de ajuste da pin-
tura da Capela-mor com José Soares de Araújo data de três de março 
de 1766. Em outubro de 1778 há o ajuste da pintura do teto da mesma 
igreja, vale dizer, da sua nave central. Nesse mesmo termo de ajuste 
está incluída a douração dos altares colaterais. 

 Na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o Livro de Despesa da 
irmandade do Rosário de 1750 a 1786, traz a informação de que o irmão 
tesoureiro José Soares de Araújo recebeu um pagamento relativo ao 
douramento do retábulo e da pintura da capela-mor. Esse pagamento 

17. Argan, Giulio Carlo. “O Valor Crítico da ‘Gravura de Tradução” [em] Imagem e Per-
suasão. Ensaios sobre o Barroco. São Paulo, Cia das Letras, 2004.

18. Negro, Carlos del. Nova Contribuição ao Estudo da Pintura Mineira (Norte de Minas). 
Pinturas dos tetos de igrejas. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura. Publi-
cações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1978. 

19. Machado Filho, Aires da Mata. Arraial do Tijuco...
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aparece especificamente nas despesas 
para 1781 e 1782, entre muitos outros 
recibos onde consta sempre o pintor 
como tesoureiro da irmandade.

 Na Igreja de São Francisco de 
Assis o pintor bracarense foi respon-
sável pela pintura do teto da capela-
-mor. Os documentos avulsos iden-
tificados por Luís Jardim20 e Aires da 
Matta Machado21 no arquivo da igreja, 
apresentam José Soares como autor 
da decoração interna desse templo, 
tendo recebido pagamentos entre 1767 
até 1798 para diferentes trabalhos, den-
tre eles a pintura da capela-mor, dou-
ramento da capela de São Francisco 
e para a pintura do corpo da igreja. 
Apenas um ano após estar concluída a 
pintura do forro da capela-mor da igreja 
de Nossa Senhora do Carmo, o pintor 
assinou um primeiro recibo na Ordem 
Terceira de São Francisco. A pintura do 
forro da Igreja de São Francisco teve 
início por volta de 1782.

 Além das igrejas da sede do 
Arraial, outros templos em distritos que 
eram à época pequenas vilas ligadas ao 
Tijuco foram adornadas pelo pintor bra-
carense. Na Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição de Couto Magalhães de 
Minas o forro da capela-mor recebeu 
uma pintura atribuída a José Soares de Araújo por Luís Jardim em um 
artigo datado de 193922. Não foi encontrada documentação alguma a 
respeito dessa igreja. Del Negro afirma ser a pintura anterior a 178723. 

20. Negro, Carlos del. Nova Contribuição ao Estudo da Pintura Mineira...
21. Machado Filho, Aires da Mata. Arraial do Tijuco...
22. Jardim, Luís. “A Pintura Decorativa em Algumas Igrejas de Minas”, Revista do Patri-

mônio Histórico e Artístico Nacional, n.º 3, 1939.
23. Negro, Carlos del. Nova Contribuição ao Estudo da Pintura Mineira...

Fig. 1. Quadro recolocado, em 
frontalidade, da capela-mor 
da Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo em Diamantina [Fuente: 
Bernardo Magalhães]

Fig. 2. Quadro recolocado, visão 
perspéctica, da capela-mor da 
Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo em Diamantina [Fuente: 
Bernardo Magalhães]
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 Na Capela de Santana em Inhaí, 
distrito de Diamantina, a ausência de 
documentação é também uma realida-
de. O forro da nave central e ainda o da 
capela-mor trazem pinturas atribuídas 
a José Soares de Araújo por Carlos Del 
Negro que também as fixa como sendo 
anteriores a 178724.

 No que diz respeito à identifica-
ção de elementos remissivos à obra 
de Andrea Pozzo, a Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo é a mais importante 
neste trabalho. Dentre os templos oito-
centistas tijucanos é aquele que ainda 
mantém o maior número de documen-
tos e que estão em melhor estado de 
conservação. Não só por isso, mas 

principalmente por abrigar no teto da capela-mor, a primeira e mais 
erudita pintura executada por José Soares de Araújo na colônia. Além 
disso, aí estão elementos pictóricos refinados, persuasivos e, como 
se verá, que remetem ao Tratado de Pintura e Arquitetura do jesuíta 
Pozzo. A pintura da abóboda da capela-mor é uma refinada urdidura de 
arquitetônica fingida assentada na curvatura da abóbada de berço, que 
eficientemente amplia ilusoriamente o espaço por meio da utilização 
apropriada da perspectiva, dando continuidade ao contíguo conjunto 
escultórico do retábulo. Os tons predominantes são o azul e o cinza, com 
douramento das figuras fitomórficas. Aqui, o efeito ilusório é exímio e 
amplia, aos olhos do observador, o espaço arquitetônico para além das 
cimalhas. Ainda que a falsa arquitetura não arrombe o teto, mas seja 
finalizada com um quadro recolocado (como sói acontecer em Portugal 
e no restante da colônia quando se trata da quadratura). Cabe notar que 
se trata um quadro perspéctico e não meramente frontal. Em Portugal 
há ocorrências de quadros recolocados que de acordo com o campo de 
visão podem se apresentar ora completamente frontais, ora simulando 
uma inclinação ou disposição oblíqua25. Nas figuras [Fig. 1] [Fig. 2] se 
pode notar a frontalidade e posteriormente a obliquidade do quadro 
central, de acordo com o campo de observação.

24. Ibidem.
25. Mello, Magno Moraes. A Pintura de Tectos em Perspectiva..., pág. 83

Fig. 3. Andrea Pozzo, 
Perspectiva Pictorum et 

Architetorum, Tomo II, figura 55.



293

Quadratura e quadros perspécticos nas Minas Gerais dos Diamantes, Brasil...  |  Maria Cláudia Orlando Magnani

 Na mesma igreja, na pintura do teto da nave central, encon-
tram-se elementos que apontam para a proximidade com o Tratado 
de Pintura e Arquitetura de Andrea Pozzo, o Perspectiva Pictorum et 
Architetorum. Como mencionado anteriormente, no Tijuco foi identi-
ficado um tratado que, por suas características e preço, foi associado 
àquele do jesuíta. Esse tratado estava arrolado entre os bens do pin-
tor Caetano Luiz de Miranda, constante do seu inventário. O referido 
pintor, nascido na colônia, fora discípulo de José Sores de Araújo. Nas 
imagens [Fig. 3] [Fig. 4] pode-se ver algumas semelhanças entre as 
pinturas do português e as figuras do tratado jesuíta.

 Na mesma nave, pode-se ver uma mísula que se repete nos qua-
tro cantos ao lado de santos patronos da ordem carmelita. As mísulas 
foram pintadas em vermelho terra, o que, aliado ao escurecimento pelo 

Fig. 4. Detalhe da pintura 
da nave central da Igreja do 
Carmo em Diamantina [Fuente: 
https://acervodigital.unesp.br/
handle/unesp/252391]
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tempo, dificulta a identificação 
dos detalhes. No entanto, as se-
melhanças são bastante visíveis 
como se pode verificar nas figu-
ras [Fig. 5] [Fig. 6].

 Na Igreja de São Francisco 
de Assis, depois das restaura-
ções que tiveram lugar entre 
2007 e 2008, ressurgiu a pintura 
de duas mísulas no camarim do 
altar-mor que não podiam ser 
vistas anteriormente. Ainda que 
menos aderidas ao desenho de 
Andrea Pozzo, a pintura ainda re-
mete a ele, e é atribuída a José 
Soares de Araújo e sua equipe26.

O fato de que José 
Soares tenha visto pinturas 
inspiradas em Andrea Pozzo 
em Braga foi já abordado em 
texto anterior. Graças à foto-
grafia de uma pintura perdida, 
foi possível verificar que naque-
la cidade, a despeito de toda a 

renovação e da inexistência de pinturas do período do barroco, havia 
pinturas de quadratura inspiradas no tratado do Jesuíta publicado 
entre 1693 e 170027.

Efetivamente o pintor bracarense trouxe à colônia uma pintura sofis-
ticada. A quadratura e o quadro recolocado perspéctico formam um 
conjunto erudito, em consonância com a intencionalidade persuasória 
da reverberação dos valores religiosos e políticos da Coroa, na longín-
qua colônia. Todos os quadros centrais pintados por José Soares são 

26. Miranda, Selma Melo. A Igreja de São Francisco de Assis em Diamatina. Brasília, Mo-
numenta / IPHAN, 2009.

27. Oliveira, Eduardo Alberto P.; Magnani, Maria Claudia A. O.  “José Soares de Araújo 
e Manuel Furtado de Mendonça. De Braga ao Tujuco: Reflexões sobre uma pintura 
perdida” em Mello, Magno Moraes(coord.). Desenhando palavras e construindo geo-
metrias. Espaço escrito e espaço pintado no tempo do barroco. Belo Horizonte, Clio 
Gestão Cultural e Editora, págs. 229-242.

Fig. 5. Mísula da nave central 
da Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo em Diamantina [Fuente: 

Bernardo Magalhães]

Fig. 6. Andrea Pozzo, 
Perspectiva Pictorum et 

Architetorum, Tomo II, figura 
105.
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perspécticos, até mesmo aque-
les que não estão emolduradas 
por uma estrutura de quadra-
tura. Assim é que na Capela de 
Sant’Ana no distrito do Inhaí, o 
pintor faz uma refinada pintura 
de quadratura na capela-mor, 
cujo quadro central representa 
os esponsais da Virgem. Mesmo 
a tarja central da nave, isolada 
no centro da abóbada e não con-
tornada por arquitetura fingida, 
torna-se tridimensional quan-
do vista de determinado ponto, 
como se pode verificar nas figu-
ras [Fig. 7].

 De uma maneira ge-
ral toda a pintura do Arraial do 
Tijuco, mesmo aquela do perío-
do imperial é devedora do estilo 
trazido por José Soares. As es-
truturas de quadratura, sempre 
menos sofisticadas foram sendo 
reproduzidas ao longo do tem-
po. Os quadros recolocados e as 
tarjas centrais perspécticas, no 
entanto, foram reproduzidas so-
mente por aqueles pintores de recursos mais elaborados e habilidades 
mais competentes. Exemplo disso é a tarja do forro do consistório da 
Igreja de São Francisco, presumivelmente elaborada por Caetano Luiz 
de Miranda28 [Fig. 8].

 As pinturas das igrejas do Tijuco não foram meramente decora-
tivas. Evidentemente, o foram também, inescapavelmente. Não se trata 
tampouco da repetição de uma moda ou um gosto português. Também 
não a simples prevalência do gosto pessoal do artista, que ao trabalhar 
com equipes, presumivelmente incorporou e manteve elementos de 
escolhas dos seus colaboradores. O engano do olho por meio da arqui-
tetura fingida, ambientes sugestivos da teatralidade festiva do barroco e 

28. Miranda, Selma Melo. A Igreja de São Francisco de Assis...

Fig. 7. Tarja central da nave da 
capela de Sant’Ana do Inhaí 
em frontalidade [Fuente: 
Eduardo Orlando]
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utilização de quadros recolocados pers-
pécticos, foram os elementos que se 
mantiveram como marcas inalienáveis 
do seu trabalho. Não será incorreto afir-
mar que os traços dos jesuítas ali onde 
eles não estiveram presencialmente 
apontam para a sua inegável capacida-
de de educar para a religião por meio 
das imagens. A presença efetiva dos 
jesuítas no Tijuco não se fez notar. As 
ordens religiosas primeiras e segun-
das eram proibidas nas Minas Gerais 
de então, como já foi afirmado. As or-
dens terceiras, irmandades e confrarias 
cumpriam ali uma função múltipla e de-
terminante29. Provavelmente a inusita-
da escolha pela arquitetura fingida e a 
sofisticada opção pelos quadros pers-
pécticos têm algo de pessoal do artista. 
No entanto, deve-se levar em conta 
que a comunidade na qual ele estava 
inserido, influenciada pelo que ele lhe 

oferecia como impacto visual e persuasório, dialeticamente também foi 
definidora do seu trabalho. Se é correto que o artista cria seu público, 
é também por ele determinado, sendo ambos os elos indissociáveis na 
urdidura da malha societária. À arte persuasiva, corresponde um público 
que quer ser persuadido. A sociedade diamantária, religiosa, complexa, 
estratificada, mas com certa maleabilidade nos costumes e valores, 
demandou e permitiu a obra persuasiva das pinturas de José Soares de 
Araújo. A mentalidade do barroco, ao mesmo tempo trágica e festiva, 
não tinha ali diante de si o protestantismo a ser combatido. Mas tinha a 
necessidade do estabelecimento da supremacia religiosa católica em 
uma comunidade nascente, em um ambiente mais incerto e hostil do que 
Portugal, cujas ameaças, na ausência das ordens religiosas primeiras e 
segundas, seriam o esgarçamento das relações sociais pela ausência do 
controle social exercido pela fé, e a prevalência de religiões africanas. A 
pintura do Tijuco queria suadir a todos, indistintamente, a compactuar 
com a ordenação de uma sociedade cristã, católica e colonizada.

29. Boschi, Caio César. “Irmandades, Religiosidade...”, págs 59-75. 

Fig. 8. Tarja central do 
consistório da Igreja de 

São Francisco de Assis em 
Diamantina em perspectiva 

[Fuente: Bernardo Magalhães]


