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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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Ilusão espacial em Portugal. Quadratura
e azulejaria no encalce de uma arquitetura imaginária

Spacial illusion in Portugal. Quadratura and tile in the pursuit of an imaginary Architecture

João Cabeleira
Lab2PT. Escola de Arquitectura da Universidade do Minho (Portugal)

joaocoelho@arquitetura.uminho.pt 
https://orcid.org/0000-0002-6800-8557 

Resumo
Perseguindo o fenómeno da ilusão espacial no 
contexto da produção barroca portuguesa, e 
orientado o discurso em função dos modos em-
pregues na conformação de um espaço visual, 
visa-se relacionar as experiências quadraturis-
tas empreendidas na primeira metade do século 
XVIII em Portugal com a produção azulejar coeva. 
Neste âmbito exploram-se mecanismos em-
pregues na persecução de uma desejada ilu-
são espacial, respondendo a ensejos da cultu-
ra imagética e espacial do Barroco português, 
que, apesar de prática quadraturista e azulejar 
operarem a partir de suportes e técnicas de re-
presentação distintas, revelam na sua essência 
um mesmo recurso científico, nomeadamente a 
aplicação da perspetiva.

Palavras chave
Ilusão, Barroco, Portugal, quadratura, azulejaria, 
perspetiva.

Abstract
Pursuing the phenomenon of the spatial illusion 
in the context of the Portuguese Baroque pro-
duction, and orienting the discourse according 
to the methods used in the conformation of a 
visual space, we aim to intertwine the quadra-
tura experiences undertaken in the first half 
of the 18th century in Portugal, with the coeval 
tile production. 
In this context, the mechanisms employed 
in the pursuit of a desired spatial illusion are 
explored, responding to the opportunities of 
the Portuguese Baroque’s imagery and spatial 
culture, which, despite the quadratura and tile 
practice operating since different supports and 
representation techniques, reveal in their es-
sence the same scientific resource, particularly 
the application of the linear perspective.

Key Words 
Illusion, Baroque, Portugal, quadratura, tile, 
perspective.
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Ainda que nos movendo no campo da ilusão espacial, fundado na deli-
neação perspética da imagem arquitetónica, o presente artigo parte do 
influxo da prática quadraturista em Portugal para considerar, em para-
lelo, o processo de contaminação deste género sobre a pintura azulejar. 

 Registando-se anteriormente ao século XVIII, no âmbito nacio-
nal, experiências na senda da ilusão espacial por via da representação 
pictórica, e que nós identificamos como Pintura Architecta1, é com a 
chegada de Vincenzo Bacherelli a Lisboa em 1701 (não desvalorizando a 
ação de outros autores italianos como Nicolau Nasoni no Porto ou Carlos 
Leoni em Braga), que se assiste à introdução do modelo atualizado do 
espaço perspético. Um modelo que passará, nos seus fundamentos 
técnicos e conceptuais, a dominar grandes superfícies da construção 
e a condicionar a imagem global do espaço barroco nacional. De facto, 
da ação do mestre Fiorentino sobressai a orientação da representação 
pictórica do espaço numa clara intenção arquitetónica, tanto no que se 
refere ao tema como desígnio na reformulação do espaço percebido, 
respondendo a exigências representativas e imagéticas coevas. Neste 
âmbito, a historiografia tem fundamentalmente trabalhado a ilusão 
espacial a partir de exempla que, na sua essência, respondem a imagi-
nário, técnica e sustentação científica (nomeadamente a integração da 
perspetiva na estruturação da imagem delineada), filiados num modus 
operandi e imagético de ascendência italiana. Porém, o que aqui nos 
move é compreender de que modo a disseminação de tal novidade, 
pictórica e arquitetónica (considerando a matéria operada, bem como o 
tema e interferência da imagem sobre a leitura do espaço construído), é 
desenvolvida pela prática nacional e absorvida por outras modalidades 
artísticas que concorrem numa mesma capacitação ilusória. Nesta 
linha, registamos campos de ação artística que repercutem propósitos 
da quadratura para além dos seus cânones operativos e estéticos, e 
em cuja imagem produzida assenta numa mesma matriz perspética, 
tema, robustez arquitetónica e objetivo de transformação do espaço 
físico. Assim, e tendo presente pressupostos comuns dentro do sistema 
imagético e ilusório barroco e dos recursos científicos (a manipulação 
da verdade concreta em função de uma verdade percebida) interessa 
perceber intentos coincidentes. Uma consideração que tomamos seja 
por via da pintura a óleo ou têmpera, sobre tela, madeira ou reboco, ou 

1. Extendendo à pratica de uma ilusão espacial a enunciação de Francisco de Holanda 
(1548): “A architectura também é empresa da pintura e próprio seu ornamento pola 
proporção e correspondência das partes dos edifícios e dos seus membros” [Vid.] 
Holanda, Francisco de. Da pintura Antiga. Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 
1983, pág. 184.  
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da pintura com óxido de cobalto e pigmentos metálicos sobre supor-
te cerâmico. Porém, deveremos ter presente que à verossimilhança 
imagética gizada pelos referentes quadraturistas italianos, assente na 
modelação do claro-escuro e valores cromáticos do representado, a 
quadratura azulejar (chamemos-lhe assim no sentido de distinguir uma 
prática da outra), se distancia deste padrão ao delinear a imagem no 
constrangimento da variação de intensidades de azul de óxido de cobal-
to sobre fundo branco. Uma prática que implica um maior afastamento 
do representado à experiência visual do natural, assentando, quase em 
exclusivo, a imagem nos aspetos lineares do mundo percebido, numa 
elevada condição de abstração, ainda que amplamente radicada na es-
truturação da perspetiva. Neste sentido, a quadratura azulejar incorpora 
a potencialidade de interferir e transformar percetivamente o espaço 
físico, podendo-se falar da absorção das faculdades da quadratura 
pelos mestres azulejares que, aplicando fundamentos coincidentes 
(mesmos procedimentos perspéticos de suporte, delineação da ima-
gem à escala natural e vínculo estrutural entre representado e suporte 
tectónico), os reorientam expressivamente em função de condições e 
ambições específicas da cultura nacional. 

A caminho da rutura do espaço construído
Ainda que sendo escassos os ensaios e disseminação da ciência pers-
pética em Portugal, até finais de seiscentos, registam-se desde os alvo-
res da idade moderna pontuais incursões na especulação da perspetiva 
linear bem como na sua aplicação e experimentação ao nível de uma 
Pintura Architecta, explorando potencialidades na tridimensionalização 
da superfície pictórica tendentes à rutura dos seus limites físicos.

 No final de quinhentos, Francisco Venegas2 propõe lógicas de 
interação entre representação e suporte, induzindo na transformação 
da superfície pictórica. Uma aptidão consequente ao domínio simultâ-
neo da arte da pintura e da arquitetura evidente no risco de marcenaria 
para retábulo no templo de S. Vicente de Fora em Lisboa, e no desenho 
para pintura de teto da capela-mor da igreja do Hospital de Todos-
os-Santos da mesma cidade3. Contudo, e ainda que na delineação do 
referido teto predomine um carácter vincadamente decorativo (já que 

2. De origem e formação sevilhana, passa por Roma e instala-se em Lisboa (1578) sendo 
nomeado pintor Régio (1583) por Filipe I.

3. Ambas em arquivo no Museu Nacional de Arte Antiga com datação e catalogação de 
c. 1580-90, Inv. N.º 662 e 1582-83, Inv. N.º 666, respetivamente.
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a anulação efetiva da superfície tectónica é técnica e conceptualmente 
mais exigente), o óculo central da composição apresenta uma falsa 
balaustrada que induz no arrombamento da abóbada, abrindo o espa-
ço físico interior à visão do céu. Para a nave da mesma igreja, Fernão 
Gomes4 elabora desenho5 no qual se propõe a aparência de uma estru-
tura compartimentada, e que demonstra já o desejo de rutura visual 
do suporte pictórico por via dos óculos representados. No essencial, 
decorre destes exemplos que a Pintura Architecta do século XVI se 
reduz à compartimentação da superfície por via de falsos caixotões, 
dos quais se tende à superação visual dos limites físicos do espaço. 

 No encalce destas experiências, o teto da igreja S. Roque de 
Lisboa (c. 1588-1612) expressa uma clara intenção arquitetónica apesar 
de, não desvalorizando o carácter inovador da obra no panorama portu-
guês, se subordinar a esquema perspético segmentado. Decorrem do 
esquema aplicado dissonâncias na compatibilização entre regra proje-
tiva e perceção do representado que perpetuar-se-ão nas experiências 
seiscentistas nacionais de tridimensionalização do espaço pictórico. 

 Já próximo de setecentos importa referir a experiência de au-
tores que, como António de Oliveira Bernardes, modelam e organizam 
a imagem num esforço em superar a bidimensionalidade da superfície 
ainda que sem o indispensável apuramento técnico numa aplicação 
coerente e consistente da perspetiva. No caso particular de António 
de Oliveira Bernardes, o qual atua numa primeira fase da sua carreira 
ao nível da pintura de tetos, como os das igrejas de Nossa Senhora 
dos Prazeres, Beja (1690) ou de Santa Clara, Évora (1705), é perante a 
introdução de um modelo atualizado por Bacherelli que este reorienta a 
sua atividade à azulejaria transferindo para aí esquemas e formulações 
da Pintura Architecta, e cuja experiência determinará muito da prática 
azulejar setecentista. 

Ilusão a partir de campos distintos
Assistindo-se nos inícios do século XVIII a uma multiplicação de vias 
para a ilusão espacial, poderemos considerar, no âmbito da ação so-
bre o espaço construído, tanto o influxo italiano e o modelo da grande 

4. De origem espanhola, passa por Delft, onde é discípulo de Anthonie Blocklandt entre 
1570 e 1572, e instala-se posteriormente em Lisboa onde é nomeada pintor de Sua 
Majestade em 1594. 

5. Em arquivo na Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas, c. 1580-90, Invº. D6R.
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quadratura fundada na verosimilhança da representação com a expe-
riência visual, como um modelo de ilusão assente na abstração do azul 
e branco, subordinado às condições técnicas da pintura em azulejo. 

 Se por um lado, na esteira dos mestres italianos, se forma-
ram uma série de pintores de quadratura nacionais (Vitorino Manuel 
Serra, António Pimenta Rolim, João Nunes de Abreu, António Lobo ou 
Figueiredo Seixas), por outro lado deparamo-nos com um conjunto de 
autores (António e Policarpo de Oliveira Bernardes, Nicolau Freitas, 
Teotónio dos Santos, Valentim de Almeida, P. M. P. e Bartolomeu 
Antunes), que, perante o influxo artístico italiano coevo (ao nível da 
instrução em perspetiva, dos formulários arquitetónicos, ou de uma 
intencionalidade ilusionista e arquitetónica na imagem delineada), ab-
sorvem essa experiência almejando, de igual modo, a consubstanciação 
de um espaço ilusório. 

 Assim, e dentro deste contexto, poderemos identificar uma prá-
tica concordante com a quadratura de filiação italiana (apontando casos 
como o de João Nunes de Abreu para o teto da Igreja do Menino-Deus 
do Lisboa, 1731, ou o de Lourenço da Cunha para a Igreja do Santuário 
de Nossa Senhora do Cabo, 1740) e uma outra, inserida no filão da tradi-
ção azulejar, cujas arquiteturas representadas superam a condição de 
moldura da narrativa pictórica para se valorizarem como agente ativo 
no espaço (e do onde destacamos a obra da igreja de São Lourenço, 
Almancil, c. 1730, de Policarpo de Oliveira Bernardes, ou o fundal na igreja 
de S. Paulo de Serra de Ossa, Redondo, 1714, do mestre P.M.P.).

Condições científicas. Perspetiva linear
Se nos inícios de setecentos se deteta em Portugal a elaboração de 
sistematizações operativas da perspetiva linear, condensando conteú-
dos em circulação por via da tratadística especializada, estas revelam 
tanto os conteúdos ministrados nas principais instituições científicas 
nacionais como permitem caracterizar aspetos que informam a ação 
artística coeva, tanto no que se refere à sua aplicação pela prática 
construtiva como da capacitação de arquitetos e pintores ao nível da 
representação do espaço e engano do olhar. 



218

La pintura ilusionista entre Europa y América

 Neste âmbito destacamos o Tratado Matemático de Domingos 
Vieira redigido no âmbito da sua Lição na Aula da fortificação de Lisboa6. 
O documento revela a capacidade de organizar em paralelo tanto a 
enunciação teórica da perspetiva, como a tradução gráfica dos pro-
cedimentos elencados, fortemente vinculados às questões do projeto 
de infraestruturas militares e levantamento territorial, mais especifica-
mente a prática cartográfica. Contudo, a obra não é original assentando 
na citação direta e articulação de autoridades clássicas (Ptolomeu, 
Euclides, Alhazen e Vitellio) e modernas (Guidobaldo, Meroloycio, 
Vignola, Acrignio, Keplero, Aquilonio, Dantes, Christovão Seheyner, 
Francisco Schinardo, Honorato Fabri, Taquet, Gaspar Schotto, etc.).

 Ao mesmo tempo, e no contexto do florescimento científico do 
Colégio de Santo Antão, o padre jesuíta Inácio Vieira (1678-1739), siste-
matiza as ciências da visão disseminando os seus conteúdos no âmbito 
da Aula da Sphera7. O matemático jesuíta redige sequencialmente os 
Tractado da Óptica8, Tractado de Prospectiva9 e os Tratado de Catoptrica 
e de Dióptrica10. Uma obra em que expõe11, a partir de fontes oriundas 
do círculo científico jesuíta como Dechales, Cursus seu mundus mathe-
maticus (1674), e Andrea Pozzo, Perspectiva Pictorum et Architectorum 
(1693/1700), o reconhecimento da vista e propriedades da imagem na 
retina, estruturando uma sua interpretação geométrico-matemática 
vertida em procedimentos gráficos de suporte à prática do desenho. 
Particular desta Aula, e por consequência da obra de Vieira, é que ela 
integra, para além dos noviços do colégio, arquitetos, cenógrafos, pin-
tores ou, tão somente, curiosos da arte, ampliando a disseminação dos 
conteúdos ministrados, nomeadamente os referentes à instrução da 
ilusão e instrumentalização da visão por via da perspetiva, em todos os 
campos de ação artística.

6. Vieira, Domingos; Carvalho, José Monteiro de. Tratado de Matemática que contém 
a óptica especulativa e prática ou perspectiva (manuscrito). Lisboa, 1709/1744 (BAM, 
3875 v.).

7. Abrindo-se a Aula da Sphera a um vasto público, em lugar de se restringir aos esco-
lásticos-estudantes da Ordem de Jesus, esta desempenhará um papel essencial na 
colmatação de necessidades de formação técnico especialista.

8. Vieira, Inácio. Tractado de Óptica (manuscrito). Lisboa, 1714 (B.N., Cod. 5169).
9. Vieira, Inácio. Tractado de Prospectiva (manuscrito). Lisboa, 1716 (B.N., Cod. 5170).
10. Vieira, Inácio. Tractado da Catóptrica (manuscrito). Lisboa, 1717 (B.N., Cod. 5165).
11. Em relação ao âmbito temático aqui explorado deveremos ainda referir o códice 

contendo um tratado de Ótica e Tratado de Perspectiva (Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro) identificado por Marília de Azambuja Ribeiro (Universidade Federal de 
Pernambuco) e, porventura, resultante dos cursos de matemática que Vieira minis-
trou em Lisboa.
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 No Tractado de Prospectiva Vieira considera, na sequência de 
uma extensa explicitação dos fundamentos da perspetiva, a inclinação 
do plano do quadro [Fig. 1] permitindo-se a considerar a amplitude de 
aplicações da perspetiva (desenho de arquitetura —quadro frontal, 
cenografia— quadro disseminado na caixa de palco em distintas su-
perfícies verticais, pintura de cavalete —quadro frontal, quadratura— 
superfícies verticais e horizontais, podendo estas ser planas ou curvas, 
etc.), acordando a variabilidade da sua aplicação com a relação entre 
sujeito, olho e visto, implicando o reposicionamento da superfície de 
representação: “A pintura não tem só seo lugar no plano vertical, ou 
reto ao horizonte, mas em qualq[ue]r outro plano, todas as vezes, q[ue] 
neste se observarem as leis dos planos inclinados”12.

 Além desta questão, mais relevante é o esclarecimento avan-
çado por Vieira na Linha 5ª, Das abobedas, e planos irregulares13, relati-
vamente ao segredo mais bem guardado pelos pintores de quadratura: 

12. Vieira, Inácio. Tractado de Prospectiva (manuscrito). Lisboa, 1716 (B.N., Cod. 5170), 
fols. 248-249.

13. Ibidem, fol. 283.

Figura 1. Redesenho de 
consideração sobre a variação 
de posição do quadro no 
espaço a partir do enunciado 
da figura 261 de Vieira (1716, 
f. 248-249).
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a passagem da imagem delineada no 
plano à superfície arquitetónica, no-
meadamente o problema da projeção 
desta imagem em superfícies curvas. 
O modelo exposto por Vieira remete as-
sumidamente ao De Fornicibus & planis 
irregularibus de Dechales14, podendo, 
contudo, detetar-se a sua génese no 
problema de Emanuel Maignan, incluí-
do na sua Prospetiva horária15, con-
sequente à necessidade de controlar 
a deformação das linhas horárias na 
delineação de meridianas catóptricas. 
Uma explicação omissa por parte da 
tratadística especializada em quadra-
tura, à excepção das obras coevas de 
Dechales (1674) e Vieira (1716), e recen-
temente estudada e ensaiada grafi-
camente por Cabeleira16, a partir dos 
enunciados destes mesmos autores. 
A partir da figura 292 do manuscrito de 
Vieira, e respetivo enunciado, o proble-
ma da projeção resolve-se por via da 
conformação espacial da proposição 
18ª do livro 11 de Euclides sendo, na 
prática, solucionado por corda/régua 
vincula a dois pontos que orientariam 
a delineação [Fig. 2]: na delineação de 
verticais seriam os dois pontos o ponto 

de convergência das retas verticais em perspetiva projetado na abóbada 
e ponto na base da entidade linear vertical, coincidente com o arranque 
da curvatura da abóbada ao nível da imposta.  

 Por outro lado, e já no âmbito da produção de forma/imagem, 
dever-se-á destacar a investigação pessoal empreendida por artistas 
arquitetos/quadraturistas. Circunscrevendo-nos à questão da repre-

14. Dechales, Claude François Milliet. Cursus seu mundus mathematicus. Lyon, Officina 
Anissoniana, 1674, págs. 519-520.

15. Maignan, Emanuel. Prospetiva horária. Roma, Philippi Rubei, 1648, fol. 372.
16. Cabeleira, João. Arquitecturas imaginárias. Espaço Real e Ilusório do barroco portu-

guês [Tese de doutoramento em cultura arquitetónica apresentada à Escola de Arqui-
tetura da Universidade do Minho]. Guimarães, 2015.

Figura 2. Interpretação do 
procedimento relativo a 
projeção da imagem em 

superfície curva presente na 
figura 292 de Vieira (1716, f. 

286.)
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sentação do espaço poderemos destacar o caso de Vitorino Manuel 
Serra (1692-1747) que, segundo o seu Elogio fúnebre17, se dedicaria ao 
estudo da perspetiva, a partir da tratadística especializada, aplicando 
esses conhecimentos à prática da cenografia e quadratura, além de 
fornecer desenhos a artistas hodiernos, tanto arquitetos como pin-
tores18. Um registo que, associado à falta de fronteiras, à época, ao 
nível da formação e ação artística nos permite considerar que Serra, e 
outros à sua semelhança, fornecessem desenhos a pintores (mestres 
azulejares incluídos) disseminado linguagens e esquemas perspéticos 
para além do âmbito operativo estrito da quadratura. 

Quadratura. Verossimilhança visual
A quadratura da igreja do Menino-Deus, Lisboa (1711-1737)19, é um dos 
exemplos maiores na absorção do legado italiano, destacando-se daí 
a destreza na coordenação das falsas arquiteturas com a construção, 
de cuja relação se evidenciam temas e formulários comuns.  Contudo, 
verifica-se na quadratura uma maior liberdade geométrica e formal, 
face à prática construtiva, recorrendo facilmente à curvatura de su-
perfícies, manipulação estrutural e exacerbação ornamental, a par 
da rutura da condição de parede contínua e lisa (nomeadamente a 
segregação de planos na aparente volumetria das falsas arquiteturas). 
Por outro lado, a composição da estrutura ilusória decorre da mes-
ma matriz planimétrica da construção sucessivamente dinamizada e 
transformada nas suas diferentes camadas. Assim, ao polígono que 
conforma a nave sucede-lhe um outro, ilusório, cujos chanfros retos 
dão lugar a curva convexa quebrada a meio por reentrância côncava 
na qual se integram alegorias das virtudes cardeais. Sucede-lhe ainda 
um outro nível, agora retangular, ligeiramente dilatado, que recupera a 
chora planimétrica da nave. Porém, se a estrutura do espaço induzido 
segue modelos aplicados pela prática construtiva coeva, a gramáti-
ca empregue revela um carácter cenográfico e feérico (profusão de 
grinaldas, vasos de flores e decoração em relevo no preenchimento 
das superfícies), servindo a glorificação da Coroa, já que o Rei se faz 
representar no céu a par dos Santos.

17. Andrade, Jeronymo de. Elogio fúnebre Panegírico, laudatório, e encomiástico do inssigne 
pintor Vitorino Manoel da Serra. Lisboa, Officina de Pedro Alvares da Sylva, 1748.

18. “Não só aos pintores dava os seus, quero-lhe chamar, scientificos riscos, mas até 
aos arquitectos, sugeitos, que por si mesmos querem fazer figura, comunicava as 
suas doutrinas e participava os seus documentos” [Vid.] Ibidem, pág. 18.

19. Cuja atribuição varia entre João Nunes de Abreu e Vitorino Manuel da Serra.
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 O modelo perspéctico aplicado evidencia uma estrutura polifo-
cal organizada a partir de quatro pontos de convergência [Fig. 3], que 
correspondem a quatro sectores da imagem, dispostos em rombo de 
fuga na área central do teto. Uma interpretação avançada por Mello20 e 
comprovada graficamente por Trindade21. Se para retas com a mesma 
orientação no espaço a convergência varia entre 4 pontos distintos (de 
acordo com a sua localização na matriz retangular que regula a com-
posição), valoriza-se deste modo a estabilidade do efeito percebido e 
amplia-se possíveis ângulos de observação. Uma estrutura gerida na 
intermediação entre o absoluto da regra perspectica e condicionantes 
perceptivas na linha dos enunciados de Zanini. Nesta estrutura, cada 
ponto de convergência determina a delineação de um dos alçados da 
composição ilusória, sendo na intersecção entre planos consecutivos 

20. Mello, Magno Moraes. Perspectiva pictorum: as arquitecturas ilusórias nos tectos pin-
tados em Portugal no século XVIII [Tese de doutoramento em História de Arte apre-
sentada à Universidade Nova de Lisboa].  Lisboa, 2003, fol. 303.

21. Trindade, António. Um olhar sobre a perspectiva linear em Portugal nas pinturas de ca-
valete, tectos e abóbadas: 1470-1816 [Tese de doutoramento em geometria apresentada 
à Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa]. Lisboa, 2008, fol. 1003.

Figura 3. Identificação dos 
pontos de convergência no 
teto da Igreja Menino-Deus 

(1731, Lisboa) e interpretação 
do espaço total gerado.
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que se opera o acerto/passagem entre pontos de convergência. Como 
tal, é no momento de rotação das arquiteturas imaginárias que está a 
chave da unidade do conjunto, e cujo recurso à curvatura das super-
fícies representadas nos ângulos anula possíveis incongruências da 
estrutura polifocal. 

 Em campo oposto, a quadratura do tecto de Nossa Senhora do 
Cabo, Cabo Espichel (1740-1770), por Lourenço da Cunha (1709-1760)22, 
revela a filiação no cânone perspético e esquemas de Andrea Pozzo, 
subordinando o representado a um só ponto de fuga [Fig. 4]. O espaço 
global resolve-se na concordância entre a conformação retangular 
do construído e representado. Nesta lógica os eixos longitudinal e 
transversal da estrutura edificada servem, simultaneamente, à qua-
drisimetria que regula a composição e suporta a operação de projeção 
da imagem na abóbada. Do mesmo modo, verificam-se tensões na 
transformação sucessiva da matriz retangular imposta pela planime-
tria da construção, dinamizando-se o espaço imaginário: no primeiro 

22. Em relação a esta obra deveremos ter em atenção que o núcleo central ficou da-
nificado aquando do terramoto de 1755 sendo intervencionado por José António 
Narciso (1770). 

Figura 4. Identificação dos 
pontos de convergência no 
teto de Nossa Senhora do 
Cabo (1740-70, Cabo Espichel) 
e interpretação do espaço 
total gerado.
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nível assistimos à contração da composição por via do balanço das 
falsas mênsulas; no segundo nível reconfirma-se de modo absoluto o 
retângulo matricial; no terceiro nível disposição de colunas isentas, li-
bertas de circunstancialismos estruturais, incita a leitura de um espaço 
poligonal; e, por fim, no ajuste da construção ilusório ao teto plano em 
que se dispõe o quadro recolocado, a aplicação de rotações convexas 
e introdução de medalhões oblíquos. A transformação dos diferentes 
estratos coaduna organização do templo e práticas compositivas coe-
vas, tanto da quadratura como da edificação, sendo na dinamização do 
eixo vertical que se operam maiores alterações: o perímetro espacial é 
sucessivamente comprimido e reconfigurado, a curvatura do suporte 
construído é anulada, os planos verticais da construção são elevados e o 
conjunto remata em quadro recolocado que induz, mais simbolicamente 
do que espacialmente, ao infinito.

Espaço azulejar. Abstração e transformação
Se a pintura azulejar setecentista se aproxima, por uma via, à pintura 
de cavalete, explorando uma espacialidade subordinada à narrativa, 
por outro absorve desígnios da quadratura, libertando as arquiteturas 
representadas da condição de moldura ou fundo para emergirem como 
agente ativo na caracterização e transformação do espaço construído 
em que se instala. Progressivamente os mestres azulejadores do século 
XVIII simplificam as partes historiadas para valorizar o enquadramento 
arquitetónico (falsas sanefas, franjas, pilastras, etc.) ou mesmo delinear 
amplas estruturas (organização de superfícies por via do ornamento 
arquitetónico, ou ainda falsas portas e janelas corrigindo assimetrias 
ou insuficiências da construção), deixando de lado a narrativa. Contudo, 
tenhamos em atenção que frequentemente esta representação arqui-
tetónica é regulada por uma aproximação empírica à perspetiva. 

 No Paço dos Arcebispos, Santo Antão do Tojal (c. 1730), o efei-
to cenográfico da escadaria é acentuado por azulejos de Bartolomeu 
Antunes, sendo que a falsa balaustrada e pilastras encimadas por urnas 
desmaterializam os planos de contenção do construído. Uma imagem 
onde se impõe ritmo e se cogita sobre a materialidade do espaço ao 
mesmo tempo que figuras de convite conferem escala e apontam o 
caminho ao visitante do palácio. Contudo, não poderemos afirmar que 
este posicionamento espacializante da representação em azulejo seja 
completamente original, bastando ter em mente exemplos como o 
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Retábulo de Nossa Senhora da Vida (c. 1580), da autoria de Marçal de 
Matos. Como tal, esta pesquisa emerge antes como corolário da evo-
lução das potencialidades permitidas pela arte azulejar, resultado da 
contaminação dos mestres desta arte pela quadratura setecentistas. 
Não esquecendo, o reflexo das potencialidades permitidas pela pers-
petiva, nomeadamente no contexto da disseminação desta ciência em 
Portugal nos alvores do século XVIII. 

 Destacando-se ao tempo as personalidades de António Oliveira 
Bernardes e do seu filho, Policarpo Oliveira Bernardes23, a sua prática 
é evidenciadora na delineação de um novo gosto e na potencializa-
ção ilusória da pintura azulejar. No essencial a Pintura Architecta de 
Bernardes revelara já um modelo de tendência à organização retabular 
das superfícies, interferindo na leitura métrica do espaço e amplifica-
ção aparente do espaço, articulando o espaço concreto da construção 
com o ilusório representado. A lógica, ensaiada na pintura de tetos e 
superfícies murais em têmpera, é vertida por Bernardes na pintura 
azulejar em casos como o do corredor na Igreja das Mercês, Lisboa 
(1714) e a Ermida de Nossa Senhora dos Remédios, Peniche (1720). No 
caso da ermida de Peniche o desenho engrandece a construção lisa 
por via de falsos lambrins (que dinamizam os planos de contenção da 
nave), falsas sanefas e frisos (que enquadram vãos e compartimentam 
paredes de modo a permitir a instalação da iconografia de suporte ao 
culto e dedicação do templo) e uma falsa estrutura arquitetónica (a 
qual compartimenta o teto, continua alinhamentos dos planos murais 
e confere continuidade entre representado e construído), conformando 
uma imagem de espaço total. 

 Um modelo reiterado por Policarpo de Oliveira Bernardes no 
revestimento azulejar da Igreja de S. Lourenço, Almancil (c. 1730)24, que 
transforma a imagem interna a partir de falsos elementos arquitectóni-
cos (nichos, pilastras, cornijas, frontões, balcões e mênsulas) animados 
por falsas esculturas, atlantes e putti. Aqui, se nos planos laterais da 
nave se delineiam falsos lambrins, arcos e sanefas, nobilitando a cons-
trução lisa, os vãos laterais recebem quadros figurativos em azulejo 

23. O outro filho de António, Inácio de Oliveira Bernardes, de formação romana, exerce 
a atividade de cenógrafo regendo teatros civis e da corte e é promovido, em 1766, a 
Arquitecto Pintor do Rei.

24. Deste autor referimos a Porta do Convento de S. Francisco, Alenquer (1719-1721), 
o revestimento da Misericórdia, Viana (1719-1721), a Igreja de S. Francisco, Faro 
(1720-1730), a sacristia do Convento do Varatojo, Torres Vedras (17??), a Igreja do 
forte de S. Filipe, Setúbal (1736) e a Ermida de Porto Salvo, Oeiras (1740). 
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definindo falsas capelas laterais. Já no teto a composição assenta em 
falso esqueleto arquitetónico que, sem contrariar a curvatura da super-
fície da abóbada, ordena uma sequência de cheios e vazios articulando 
o espaço interior construído com um espaço ilusório que se coloca para 
além da abóbada. Define-se na abóbada a aparência de um organismo 
complexo que anima a regularidade geométrica do construído pela 
alternância entre falsos elementos côncavos (falsa cartela do módulo 
central nas laterias da abóbada) e convexos (vãos laterais com falsa 
êxedra), distendendo aparentemente o espaço interno. Por outro lado, 
a cúpula semiesférica da capela-mor transforma-se aparentemente 
em cilindro erguendo-se, a partir da cornija de talha em que a cúpula 
encaixa, falsa balaustrada ritmada por pilares que suporta moldura a 
grande distância. 

 Com um mesmo intento de transformação do suporte tectón-
ico, mas porventura mais arrojada do ponto de vista da composição, em-
prego da perspectiva e capacidade de transformação do plano pictórico, 
poderemos apontar a opulenta composição arquitetónica delineada 
em azulejo pelo mestre P.M.P. para a porta do templo do convento de 
S. Paulo de Serra de Ossa, Redondo (1714). Aí [Fig. 5], a representação 
rompe o plano da construção e reconfigura a gramática arquitetónica. O 
desenho do portal construído é nobilitado através da ilusão que, recon-

Figura 5. Painel de azulejos 
delineado pelo mestre P.M.P. 
porta da Igreja do convento 
de S. Paulo de Serra de Ossa 

(1714, Redondo). 
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figurando-o ao jeito de arco triunfal efémero, emprega elementos como 
pilastras de capitel jónico e dórico, cujo efeito cenográfico se amplia 
com o panejamento recolhido superiormente. Porém, mais relevante 
neste templo é que no seu interior se compatibilizam quadratura e 
azulejaria (ainda que segundo campanhas decorativas distintas), evi-
denciando objetivos e recursos instrumentais comuns (nomeadamente 
a tridimensionalização da imagem por via da aplicação da perspetiva 
linear), ainda que a partir de campos técnicos e operativos distintos da 
Ars Pingendi. 

Conclusão
Tendo presente as circunstâncias programáticas em que a maioria dos 
exemplos portugueses de uma arquitetura imaginária se integra (edi-
fícios religiosos), os valores espaciais explorados (rutura e extensão), 
bem como as condicionantes à ilusão (distância táctil ao observador), 
interessa ter em conta que se por um lado a quadratura, na sua vero-
similhança imagética com a experiência visual, se confina à transfor-
mação da superfície de tetos, o revestimento azulejar, fundado em 
aspetos lineares da imagem e na abstração do azul e branco, tende a 
uma apropriação quase integral das superfícies. 

 Esta diferenciação prender-se-á com distintos fatores: um 
relativo à configuração arquitetónica e ocupação das superfícies pelas 
diferentes artes decorativas; outro consequente aos modelos formais 
e técnicos importados pelos pintores/arquitetos, nomeadamente no 
que se refere aos esquemas perspéticos; outros ainda relativos à es-
pecificidade de um gosto nacional e à exploração de condicionantes 
narrativas e simbólicas da imagem.  

 Sendo que tetos e abóbadas são tendencialmente, no caso 
da cultura espacial portuguesa, superfícies negligenciadas pela cons-
trução, tal deixou espaço à introdução e disseminação do género da 
quadratura. Simultaneamente, são também estas superfícies o lugar 
privilegiado à delineação de falsas arquiteturas (extensão vertical do 
construído) e de potenciação simbólica (abertura ao céu) sendo a dis-
tância do olhar do observador à superfície um dos fatores que credibiliza 
a ilusão por anulação da relação táctil entre observador e objeto. 
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 Contudo, em ambas as situações se verifica que a delinea-
ção de arquiteturas imaginárias retira partido do suporte e, servindo 
à formulação de um sistema totalizante, interferem na perceção do 
espaço construído. Uma condição que a partir do início do século XVIII 
se verifica tanto na prática mais canónica da quadratura, de filiação 
italiana, como na, por nós denominada, quadratura azulejar. De facto, 
a quadratura azulejar desenvolve-se em Portugal a par da quadratura, 
amplificando progressivamente potencialidades e propósitos de corre-
ção construtiva ao mesmo tempo que introduz efeitos visuais tendentes 
à harmonização rítmica do edificado. Converte-se assim, ainda que 
em raras exceções, em consciente instrumento de transformação e 
expansão visual do edificado. É precisamente das hipóteses geradas, 
neste território de fusão entre técnicas e estéticas, que nos interessa 
a interferência da ilusão perspética sobre o construído amplificando 
possibilidades de qualificação e transformação do ambiente habitado. 


