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Resumo 

 

A presente Dissertação faz uma análise à importância da Geometria e da Perspectiva na 

concepção do objecto artístico, particularmente na pintura e no desenho. É neste 

contexto que o trabalho se desenvolve através de uma viagem que tem início no 

período Clássico, percorre todos os aspectos mais relevantes da representação 

perspéctica do Renascimento e termina no período Barroco, com a análise da pintura 

do tecto da igreja de São Paulo em Lisboa. No início desta Dissertação são referidas as 

primeiras tentativas para representar a profundidade ao longo da história de arte, com 

exemplos gregos na cerâmica e na arquitectura, com especial destaque para o 

Parthenon em Atenas. Já no Renascimento, a importância das lições de Alberti e de 

Piero della Francesca produzem um impacto na pintura deste período, influenciando 

alguns círculos de oficinas de pintura e artistas e colocando a perspectiva a par da 

matemática, na esfera do conhecimento cientifico da época. Ainda no mesmo período, 

mas no Norte da Europa, o tratado de Jean Pelerin, conhecido por Viator, com primeira 

edição de 1505, mais prático e com soluções mais diversificadas que muitas vezes nega 

o centralismo característico da perspectiva italiana, vem trazer uma visão mais 

abrangente sobre as necessidades compositivas dos artistas, surgindo como uma 

alternativa aos ensinamentos mais clássicos e eruditos vindos de Itália, valoriando 

também uma visão mais mundana e panorâmica, muito ao gosto dos artistas do norte 

da Europa. A realização de alguns estudos de Geometria Descritiva, nomeadamente 

através de restituições perspécticas, serviram para verificar qual o conhecimento que 

os autores possuíam em relação à tratadista publicada na época, bem como à 

respectiva simulação da representação espacial. Apesar de detectarmos métodos 

empíricos em algumas obras, podemos afirmar que outras apresentaram um elevado 

rigor científico, coincidente com a tratadista publicada. A perspectiva aplicada aos 

efeitos ilusórios, usada em alguma pintura de frescos, por exemplo, vem preceder o 

desenvolvimento do trompe l’oeil, com exemplos na obra de Baldassari Peruzzi, na 

pintura  das  falsas  arquitecturas.  Mais  tarde,  o tratado de  Andrea  Pozzo, Perspectiva  
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Pictorum, et Architectorum, vem caracterizar toda a obra pictórica ilusória do período 

Barroco, em superfícies planas, curvas e oblíquas. Neste contexto, e no terceiro e 

último capítulo do nosso trabalho, escolhemos a pintura do tecto da nave da Igreja de 

São Paulo em Lisboa, atribuída a Jerónimo de Andrade, como um bom exemplo da 

aplicação do rigor científico da representação em superfícies curvas, o que verificámos 

no próprio lugar, conjuntamente com outra informação recolhida. 
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Abstract 

 

The present Dissertation is an analysis of the importance of Geometry and Perspective 

in the conception of the artistic object, in particular painting and drawing. It is in this 

context that this work is developed through a journey which begins in the Classical 

period, goes through all the most relevant aspects of perspective representation of the 

Renaissance and ends in the Baroque period, with the analysis of the painting of the 

ceiling of São Paulo church in Lisbon. In the beginning of this Dissertation we refer the 

first attempts to represent depth throughout art history, with Greek examples in 

ceramics and architecture and a special emphasis on the Parthenon in Athens. In the 

Renaissance, the importance of the lessons of Alberti and Piero della Francesca 

produce an impact in this period’s painting, influencing some circles of painting 

workshops and artists and putting perspective on a par with mathematics, in the 

sphere of the scientific knowledge of the time. Still in this same period, but in Northern 

Europe, the treaty of Jean Pelerin, known as Viator, with its first edition in 1505, more 

practical and with more diversified solutions which deny many a time the 

characteristic centralism of the Italian perspective, brings a broader vision on the 

composition needs of the artists and comes as an alternative to the more classical and 

learned teachings that come from Italy, valuing a more mundane and panoramic vision, 

much to the taste of the artists of northern Europe. The undertaking of some studies in 

Descriptive Geometry, namely through perspective restitutions, served to verify which 

knowledge the authors possessed in relation to the treaties published at the time, as 

well as a respective simulation of spatial representation. Although we have detected 

empirical methods in some of the works, we can state that others have presented an 

elevated scientific method, matching the treaties published. The perspective applied to 

effects of illusion, used in some fresco paintings, for example, comes to precede the 

development of trompe l’oeil, with examples in the works of Baldassari Peruzzi, in the 

painting of false architectures. Later, the treaty of Andrea Pozzo, Perspectiva Pictorum, 

et Architectorum, defines  the  entire  illusory pictorial  work of  the  Baroque period, in  
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plane, curve and oblique surfaces. In this context and in the third and last chapter of 

our work, we chose the painting of the ceiling of the nave of the Church of São Paulo in 

Lisbon, attributed to Jerónimo de Andrade, as a good example of the use of the 

scientific method of representation in curve surfaces, which we confirmed on site, 

along with other collected information. 
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Palavras-chave 

 

Geometria – Geometry 

Perspectiva – Perspective 

Representação espacial – Spatial Representation  

Desenho - Drawing 

Projecções - Projections 
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Introdução 
 
O Presente trabalho de dissertação pretende reconhecer a importância da perspectiva 

linear da geometria e da axonometria como elementos definidores e conceptuais na 

concepção do objecto artístico. O estudo desenvolvido neste trabalho tem início a 

partir de uma ordem histórica dos elementos mais importantes que relacionados com a 

perspectiva contribuíram também para o reconhecimento científico do fenómeno da 

percepção da profundidade quer ao nível teórico quer a um nível mais prático. Em 

muitas ocasiões durante a feitura deste trabalho, recorremos ao desenho assistido por 

computador para nos ajudar a confirmar o rigor científico de algumas representações 

perspécticas. Concluímos que em algumas obras analisadas, o conhecimento 

científico/geométrico era totalmente empírico ou quase, mas em outros o rigor revelou 

um total paralelismo com os conteúdos dos tratados publicados na época. No ponto um 

do primeiro capítulo, abordámos as primeiras tentativas para representar a 

profundidade através de exemplos da pintura e arquitectura praticada na Antiguidade 

Clássica, como é demonstrado no exemplo do Parthenon em Atenas. Os gregos apesar 

de conhecedores da geometria, construíram o referido templo a partir de elementos da 

óptica. Os seus tratados de óptica já referiam que as linhas paralelas assumiam 

características de convergência  com a distância1. Também o surgimento da cenografia 

e das teorias de Euclides, contribuíram para um interesse cada vez maior pela 

representação do espaço em profundidade no período Clássico. No final da idade média 

encontramos artistas que fazem um esforço para representar a profundidade mas 

recorrem a métodos totalmente empíricos, como é o caso de representações pictóricas 

perspécticas de estrutura em espinha de peixe ou o reconhecimento de uma zona de 

fuga2

                                                           
1 Phillipe COMAR, La Perspective en jeu-Les dessous de l’image, Paris, Gallimard, 1992, pp. 20-21. 

. 

2 Este esquema de espinha de peixe, ou, dito de maneira mais elaborada, principio  da “linha de 
convergência”, deteve, pelo menos até onde podemos remontar, um lugar central na representação espacial 
da Antiguidade. Cf. Erwin PANOFSKY, A Perspectiva Como Forma Simbólica, Lisboa, Ed. 70, Outubro de 
1999, p. 40. 
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Só no início do Renascimento, já em Itália, é que vamos encontrar Alberti e Piero della 

Francesca, duas figuras da maior importância para as ciências da arte que vão 

influenciar as gerações futuras de artistas com os seus tratados. A norte da Europa em 

1505 vamos encontrar o tratado de Jean Pelerin, mais conhecido por Viator, publica a 

primeira edição do seu tratado De Artificiali Perspectiva3, resultado também das 

viagens que desenvolveu às oficinas  de pintura em França, ao Norte da Europa e 

mesmo a Itália4

Estas cenas da vida quotidiana, apesar de vulgares, enriquecem de pormenor a 

composição pictórica, proporcionando uma visão bem contraria ao academismo 

italiano. Os seus retratos são paisagens da vida dos retratados

. Viator defende um método mais racional e apresenta soluções de 

perspectivas não centralizadas na composição, ao contrário dos italianos que preferem 

o centralismo na composição perspéctica. Este facto vem caracterizar toda a 

perspectiva linear produzida no Norte da Europa. Ainda no ponto um do primeiro 

capítulo seleccionámos a pintura A apresentação da Virgem no Templo de Fra 

Carnavale, e realizámos um estudo perspéctico onde concluímos que o rigor da 

perspectiva está em total sintonia com os tratados da época. Para concluir, e ainda 

dentro da mesma problemática abordámos a pintura La città ideale, que é um hino à 

perspectiva linear, bem ao estilo italiano, atribuída por muitos autores a Luciano 

Laurana. O segundo ponto do primeiro capítulo, aborda os aspectos mais importantes 

da pintura Flamenga. As obras do norte da Europa deste período apresentam-se com 

uma narrativa dos rituais do dia-dia das pessoas. 

5

                                                           
3 Cf. Svetlana ALPERS, The Art of Describing, Dutch Art in the Seventeenth Century, Penguin Books, 
London, 1983, p. 53. 

. Como já foi dito, o 

tratado de Viator vem influenciar os artistas do Norte, e entre eles destaca-se a obra de 

Pierter Saenredam através das suas pinturas de interiores de igrejas onde recorre à 

perspectiva com grande rigor e detalhe. Ainda no norte da Europa referimos o tratado 

de Jan Vredeman de Vries que obteve um enorme sucesso entre pintores e arquitectos, 

4 Cf. António TRINDADE, Um Olhar Sobre A Perspectiva Linear Em Portugal, Nas Pinturas De Cavalete, 
Tectos e Abóbadas: 1470-1816, Dissertação de Doutoramento em Belas Artes, especialidade em 
Geometria Descritiva, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2008, p.222. 
5 Cf. Svetlana ALPERS, op., cit., p. 20 da Introdução. 
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com as suas magnificas ilustrações que são a explicação pragmática de como 

representar através da perspectiva linear. Ainda na pintura Flamenga abordámos a 

obra O Julgamento de Cambyses do artista Gerard David e com a ajuda do computador, 

realizámos um estudo perspéctico que resultou na reconstituição da sala em 3D onde 

se desenvolve a cena da pintura. O estudo mostra o posicionamento incorrecto das 

figuras em relação ao espaço. Facto que não é de estranhar, pois alguns artistas deste 

período, tinham dificuldade em posicionar a figura humana no espaço. Mais à frente 

ainda no mesmo ponto, vamos abordar a pintura Aparição de Cristo à Virgem, do artista 

Juan de Flandres e após o estudo de reconstrução perspéctica, verificámos algumas 

pequenas incorrecções mas de uma forma geral o trabalho está consonante com as 

lições da Alberti e Piero della Francesca. Por fim propusemo-nos a estudar a pintura 

Room in Dutch House de Pieter Janssens Elinga. Apesar da teoria da reflectância 

aplicada à perspectiva, aparecer descrita nos tratados de perspectiva muito mais tarde, 

viemos a constatar que o reflexo do rosto da figura está correctamente representado. 

No inicio do segundo capítulo afastamo-nos da Europa para abordar a problemática da 

perspectiva axonométrica. As primeiras representações axonométricas tiveram origem 

na China. Na pintura tradicional chinesa e japonesa, o espectador não é o centro em 

volta do qual a pintura se desenvolve6

                                                           
6 Cf. Philipe COMAR, op. cit., p. 56. 

. Os artistas asiáticos encontraram uma forma 

fácil e prática para representar a profundidade e passou a ser uma alternativa à 

perspectiva linear europeia do Renascimento. A vista aérea é uma característica da 

axonometria e foi aproveitada na Europa para a representação de mapas, plantas de 

cidades ou jardins. Mais tarde assistimos ao recurso à axonometria, com arquitectos e 

artistas a representar edifícios e objectos através deste tipo de representação mais 

objectiva em relação à perspectiva linear. No ponto dois do segundo capítulo 

abordámos a temática das pinturas de frescos e o desenvolvimento do trompe l’oeil, em 

superfícies verticais com análises aos exemplos da Antiguidade Clássica em pinturas 

ilusórias  das  paredes  de  villas  romanas  que  surgem  como  primeiras  experiências 
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destes fenómenos. Na sequencia cronológica, abordámos o trabalho de Masaccio na 

pintura A Trindade, obra que revela a preocupação do artista na relação entre a 

localização espacial em que a pintura se encontra e o posicionamento do observador. 

Ainda na pintura de frescos, destacamos a importância da pintura A Ressurreição de 

Piero della Francesca e o estudo da perspectiva da figura humana que este artista tanta 

atenção atribuiu7

                                                           
7 Cf. Martin KEMP, Science of art Optical themes in Western art from Brunelleschi to Seurat, Yale 
University Press, New Haven and London, 1990, p. 34. 

. Outro aspecto importante da perspectiva linear em pintura de 

frescos é a aplicação na decoração de espaços interiores, contribuindo para a sensação 

ilusória do espaço. Abordámos os aspectos mais relevantes da obra de Baldassari 

Peruzzi na pintura da sala da villa Farnesina em Roma, onde o efeito de prolongamento 

da arquitectura é conseguido em perfeita harmonia com a verdadeira arquitectura. A 

partir deste exemplo rapidamente avançamos para a obra de Andrea Pozzo como 

referencia do período Barroco, mas também como exemplo máximo da arte da ilusão. 

Pozzo publica em 1693, um tratado de perspectiva Perspectiva Pictorum et 

Architectorum que vai atravessar gerações, e influenciar artistas e arquitectos . 

Abordámos duas pinturas da obra de Pozzo, uma foi a pintura da sala do Palácio 

Contucci em Montepulciano a outra, a decoração do corredor da Casa Professa de Gésu 

em Roma, realizada numa parede oblíqua. No terceiro ponto do segundo capítulo 

abordámos a problemática da tratadísta holandesa e o seu reflexo nos artistas 

paisagistas destacando a importância do tratado de Jan Vredeman de Vries, Perspective 

no panorama artístico da época. É notável o tratado deste autor que vem influenciar 

artistas como Pieter Saeredam que se inspirou nas suas gravuras. Outro autor 

tratadista importante foi Samuel Marolois, que aparece com o seu livro Opera 

Mathematica ou oeuvres Mathematiques traictons de geometrie, perspective, 

architecture, et Fortifications em 1614, ou Sebastiano Serlio com Tutte L’opere 

d’Architettura et Prospettiva, entre alguns outros. 
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No terceiro e último capítulo abordámos a problemática da perspectiva linear aplicada 

ao quadro curvo no período Barroco e seleccionamos a obra do pintor Jerónimo de 

Andrade na pintura do tecto da nave da igreja de S. Paulo em Lisboa. A pintura 

designada Glória de São Paulo apresenta uma perspectiva composta por um único 

ponto de fuga no centro geométrico da composição pictórica, apresenta ainda uma 

organização simétrica com o centro rasgado para o céu e todas as linhas das direcções 

das colunas a convergir para o centro da pintura, revelando o rigor académico do 

autor8

 

. Ainda sobre esta obra, e em virtude do restauro a que foi submetida, incluímos 

nesta dissertação referencias e fotos que documentam a intervenção, que contribuem 

para uma visão mais prática sobre estes assuntos. Em algumas imagens conseguimos 

observar com toda a clareza a deformação acentuada das colunas que causam uma 

sensação anamórfica de grande efeito visual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Cf. Giusephina RAGGI, Architetture Dell’ Ingano: il lungo cammino dell’ illusione: l’ influenza emiliana 
nella pittura di quadratura luso-brasileira del secolo XVIII, Tese de Doutoramento em História de Arte em 
co-orientação com a Universidade de Bolonha, Departamento de História da Arte, Fac. De Letras, Univ. 
De Lisboa, 2004, Volume I, p.794. 



 16 

 
1.  Na Pintura 

 
1.1. A Perspectiva na Renascença: o quadro vertical e a dinâmica do 

ponto de fuga. 
 

1.1.1. A visão e a representação científica na pintura italiana 

Ainda antes dos pintores Renascentistas italianos introduzirem os primeiros conceitos 

de perspectiva linear, já os gregos, e mais tarde os romanos, tinham conhecimento do 

fenómeno e tentaram de uma forma empírica representar a “ilusão da profundidade”. 

Podemos destacar exemplos de tentativas ainda bastante primitivas em desenhos 

aplicados na cerâmica (Fig.1) ou em frescos romanos que decoravam algumas 

habitações. 

 

 
 

 

Figura 1.- Desenhos decorativos de vasos gregos. Na figura superior é bem visível a base da mesa em 
perspectiva, e na figura inferior o pormenor da porta que abre. Figuras incluídas na obra de Otto B. 
Wiersma, “Perspective Seen from Different Points of View” , last update 2007, p.1, disponível na Web em 
http:// www.ottobw.dds.nl/filosofie/perspect.htm. 

http://www.ottobw.dds.nl/filosofie/perspect.htm�
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Os gregos lançaram as bases da geometria, defenderam que duas linhas paralelas 

nunca se encontram, mas os seus tratados de óptica9 defendem que as linhas paralelas 

assumem características de convergência com a distância. O arquitecto Ictinos10, dois 

séculos antes de Euclides, aplicou esta teoria na construção do Parthénon em Atenas, 

colocou todas as colunas na direcção de um ponto convergente sensivelmente a 2.000 

m de altitude (Fig.2). Esta opção, permitiu que a parte inferior do monumento ficasse  

maior que a superior, prolongando o desejado efeito de monumentalidade11

                                                           
9 A história da óptica dos gregos antigos até o início do século XVII é muito complexa. Salientamos apenas 
os aspectos centrais, sem detalhar os argumentos, acerca do problema de como se produz a visão e a 
relação entre anatomia, filosofia e matemática. Para o leitor interessado na história da óptica até o início 
do século XVII, sugerimos em especial três autores, Crombie, Lindberg e Ronchi. Lindberg (1976) que nos 
descreve uma história da óptica desse período com boa apresentação e com um enfoque interpretativo das 
três tradições de pesquisa, filosófica, médica e matemática, surgidas na Grécia antiga; em Lindberg (1971), 
há uma apresentação de Al-Kind; em Lindberg (1967) é analisada a recepção e a importância de Alhazen 
para o ocidente. Crombie (1967, 1990 e 1991) mostra o desenvolvimento da óptica no mundo grego, 
medieval e renascentista, comparando-o com o desenvolvimento no século XVII; em Crombie (1987) temos 
um panorama da óptica na Idade Média. Ronchi (1952 e 1959) são obras clássicas sobre o período. Outros 
autores merecem destaque: Cohen & Drabkin (1948) pelos textos de autores antigos, especialmente de 
Euclides e de Ptolomeu; Castiglioni (1941) e Singer (1996) fazem apresentações históricas da anatomia; 
Smith (1988) discute a percepção visual em Ptolomeu; Unguru (1972) discute a matemática de Vitélio; 
Hatfield & Epstein (1979) discutem Ptolomeu e Alhazen; e Pirenne (1952) é uma boa introdução ao estudo 
da teoria da perspectiva de Leonardo da Vinci. cf. Claudemir ROQUE TOSSATO, “A função do olho humano 
na óptica do final do século XVI”, Scientle studia, 2005, São Paulo, v.3,n.3,p.415-41. 

. 

10 Ictinos foi um arquitecto da segunda metade do séc. V a.C., que, em conjunto com Calícrates projectou o 
Parthénon (447 a.C. - 432 a.C.) em Atenas, na Grécia. Conhece-se pouco sobre a vida de Ictino. O que se sabe 
é proveniente de alguns escritos de Plutarco. O exemplo mais bem preservado dos projectos que desenhou é 
o Templo de Hefesto (ordem dórica) em Atenas, que foi bem preservado devido ao facto de ter sido uma 
Igreja Cristã. Também se crê que o Templo de Apolo Epicuro em Bassae, o primeiro templo conhecido que 
utilizou a ordem coríntia nas suas colunas, tenha sido obra de Ictinos. “Ictinos”. Artigo n.a. e n.d., disponível 
na Web: www.pt.wikipedia.org/wiki/ictinos 
11  Phillipe COMAR, La Perspective en jeu-Les dessous de l’image, Paris, Gallimard, 1992, pp. 20-21. 

 
 

http://www.pt.wikipedia.org/wiki/ictinos�
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Figura 2. - Desenho demonstrativo dos efeitos da convergência, figura incluída na obra de Philippe 
COMAR, op.cit., p.20. 

Também na cenografia12

                                                           
12 Manuel Jorge Rodrigues COUCEIRO da COSTA, Perspectiva e Arquitectura. Uma Expressão de 
Inteligência no Trabalho de Concepção, Dissertação de Doutoramento em Arquitectura, Lisboa, Faculdade 
de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Maio 1992, pp. 80-84. 

 podemos encontrar exemplos de representações distorcidas, 

como fachadas de edifícios ou outros elementos de características arquitectónicas, mas 

sem o rigor que os pintores italianos do Renascimento vão aplicar e adoptar mais 

tarde. A questão das distâncias dos objectos em relação ao ponto do observador e o seu 

resultado visual, em superfícies planas, despertou interesse dos artistas e constituiu 

um dos primeiros caminhos que o desenvolvimento da perspectiva teve que percorrer. 

A tentativa de relacionar os espaços com métodos de medição e relações de carácter 

geométrico esteve sempre na base dos estudos que o homem realizou para conseguir 

representar com maior rigor o que via ou o queria que os outros vissem, colocando-se 

sempre na posição do observador.  
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Voltando ao pensamento grego, caracterizado pela constante e universal aspiração à 

justa medida, à perfeição, à beleza e que via na arte uma transfiguração do homem, 

verificamos que aquele lançou as bases para o pensamento do Renascimento e do gosto 

pelo “clássico”. Perspectiva é uma palavra latina que significa “ver através de”13 onde 

somos levados a acreditar que olhamos para um espaço através de uma “janela” e se 

reinterpreta como um plano do quadro. Sobre este plano do quadro projecta-se o 

contínuo espacial visto através dele e no qual se considera “estarem projectados” os 

diversos objectos. Já Leonardo estabelece a mesma analogia com “Pariete di vetro”, ou 

vidraça14. Mas voltando a Euclides15 e às leis da visão e do cone visual16

                                                           
13 Erwin PANOFSKY, A Perspectiva como Forma  Simbólica, Lisboa, Ed. 70, Outubro de 1999, p. 31 nota 1. 

 (Fig.3), os 

pintores da antiguidade já estavam familiarizados com o fenómeno dos raios que 

emanam do olho, e portanto estavam cientes da sua importância, mas nunca 

conseguiram desenvolver um sistema perspéctico. Euclides demonstrou que os 

ângulos rectos dão a sensação de serem redondos, uma vez vistos de uma certa 

distância. Esta demonstração prova que os antigos estavam familiarizados com o efeito 

14 Cf., Idem, Ibid., p. 31, nota 4. 
15  A importância de Euclides ( séc. III a.C.) para a matemática foi fundamental, podemos afirmar que 
criou a ciência da óptica geométrica e perspéctica, ao tomar o olho como o ponto de origem das linhas de 
visão das quais ele postulou as propriedades principais. Tais propriedades são os sete postulados de 
Euclides contidos na sua obra Óptica que são:  
(1) que os raios rectilíneos procedentes do olho divergem indefinidamente; 
(2) que a figura contida por um grupo de raios visuais é um cone, do qual o vértice 
localiza-se no olho e a base na superfície do objecto visto; 
(3) que as coisas que são vistas sob os raios visuais diminuem e as coisas que não 
são vistas sob os raios visuais não diminuem; 
(4) que as coisas vistas sob um ângulo grande parecem largas e aquelas sob um 
ângulo pequeno parecem pequenas, e aquelas sob ângulos iguais parecem iguais; 
(5) que as coisas vistas sob um ângulo visual amplo parecem amplas e as coisas 
vistas sob um ângulo visual reduzido parecem reduzidas; 
 (6) que, similarmente, as coisas vistas sob raios mais afastados para a direita 
parecem mais afastadas para a direita e coisas vistas sob raios mais afastados 
para a esquerda parecem mais afastadas para a esquerda; 
(7) que as coisas vistas sob ângulos maiores são vistas mais claramente (Euclides 
apud Cohen & Drabkin, 1948, pp. 257-258). Cf. Claudemir ROQUE TOSSATO, “A Função do Olho Humano 
na Óptica do Final do Século XVI”, Scientle studia, São Paulo, 2005, v.3,n.3,pp.422-423. 
16 Claudemir ROQUE TOSSATO, op. cit., v.3, n.3, pp.423-425. 
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das  curvaturas   visuais,  onde   aplicaram   algumas    técnicas    para   atenuar  o   

efeito 

 

Figura 3. – A teoria do cone visual de Euclides, na qual o olho emite os raios visuais que atingem o 
objecto visto - teoria da emissão. O olho é o ápice do cone visual e o objecto visto é a sua base. Figura 
incluída na obra de Claudemir ROQUE TOSSATO, “A Função do Olho Humano na Óptica do Final do Século 
XVI”, Scientle studia, São Paulo, 2005, v.3,n.3,p.423. 

 

da curvatura17

                                                           
17 A Óptica da Antiguidade, que levou à concretização destas ideias, opôs-se inicialmente à perspectiva 
linear. Se foram então compreendidas, de maneira tão lúcida, as distorções esféricas da forma, tal 
compreensão radica em, ou, pelo menos, corresponde a um reconhecimento, mais significativo ainda, das 
distorções das grandezas. Também neste campo a teoria Óptica da Antiguidade se ajusta melhor do que a 
perspectiva do Renascimento. Cf. Erwin PANOFSKY, op. cit., p. 37. 

. Vitrúvio faz referência ao fenómeno quando a certa altura refere “ um 

pilar cilíndrico abrandado parecerá mais estreito no meio, deverá o arquitecto alargá-lo 

nesse ponto”. Portanto, sendo a retina hemisférica, o afastamento entre dois pontos 

materializa-se por um arco. O espaço tem sido frequentemente representado nas 

pinturas por meio de elementos arquitectónicos. Nas pinturas do gótico inicial, galerias 

e pórticos foram utilizados para transmitir a sensação de espaço. Na pintura de 

Lorenzetti, (Fig.4) o plano frontal do Pórtico coincide com o plano de imagem, 

enquanto as linhas convergem no sentido de distância do espectador. O espectador, no 

entanto, não tem a sensação de ser parte da cena. O espaço ainda não foi sistematizado 

de acordo com as leis artificiais da perspectiva.  
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O que vemos ali é uma representação de uma perspectiva natural que tenta imitar o 

fenómeno óptico de projecção em perspectiva, como é percebida pelo olho.  

 

 

Figura 4. - Pietro Lorenzetti, O sonho de Sobach, 1329. Figura disponível na Web em 
http://www.abcgallery.com/L/lorenzetti/plorenzetti12.html 

 

 
 

Figura 5. -  Fra Angélico, Anunciação, Convento de S. Marcos em Florença (1436-45). Figura disponível 
na Web em http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fra_Angelico_043.jpg 

http://www.abcgallery.com/L/lorenzetti/plorenzetti12.html�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fra_Angelico_043.jpg�
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A pintura da Figura 5 tem um carácter mais naturalista. A representação arquitectónica 

do objecto aproxima-se mais das convenções artificiais da perspectiva: as principais 

linhas convergem para um ponto de fuga localizado no interior da pintura e a linha do 

horizonte pode ser facilmente encontrada através do  alinhamento dos capitéis com as 

cabeças das figuras e a pequena janela na parede traseira. No entanto, nesta obra o 

espectador ainda tem a impressão de estar fora do espaço representado na pintura. A 

pintura de Uccello (Figs.6 e 7) representa uma cena que se realiza simultaneamente em 

dois espaços diferentes, separados por uma parede. 

 

Figura 6. – Paolo Ucello, The Jew’s attempt to destroy the Host (1468), Urbino Gallery Nacionale delle 
Marche. Figura incluída na obra de Martin KEMP, Science of Art Optical Themes in Western Art from 
Brunelleschi to Seurat, Yale University Press, New Haven and London, 1990, p. 39. 

 

Figura 7. – Reconstrução perspéctica da pintura da figura 6, onde podemos ver os diferentes pontos de 
fuga alinhados na linha do horizonte. Figura incluída na obra de Martin KEMP, Science of Art Optical 
Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat, Yale University Press, New Haven and London, 1990, 
p. 39. 
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Aqui, parece que as leis da perspectiva artificial entram em contradição com a 

necessidade de representar duas cenas que se representam em dois espaços diferentes 

ao mesmo tempo. O muro em falta, que coincide com o plano imagem,  foi removido 

para permitir a visão do interior. De certa forma, este é um passo em frente na 

representação perspéctica, embora ainda sem o êxito do trabalho realizado pela escola 

flamenga. Na obra de Ucello a construção da perspectiva não é completamente 

rigorosa, uma vez que nem todas as linhas paralelas convergem para o mesmo ponto 

de fuga. 

 

 

Figura 8. – Fragmento de decoração de uma parede, em estuque e tinta, de Boscoreale, pertencente ao 
“quarto estilo”, século primeiro a. C., Nápoles, Museo Nazionali. Figura incluída na obra de Erwin 
PANOFSKY, A Perspectiva como Forma  Simbólica, Lisboa, Ed. 70, Outubro de 1999, p. 135. 



 24 

 

Um dos métodos mais usados para representar o efeito de perspectiva, na pintura Pré-

Renascentista e clássica da Antiguidade consistia na convergência das linhas 

ortogonais em pares simétricos para uma linha central e vertical, dando origem ao 

esquema designado de “espinha de peixe”18

 

 (Fig.8). Assim, as rectas foram convergindo 

para uma zona indeterminada mas muito próxima, mas só a partir das pinturas de 

Giotto é que o “ponto de fuga” foi utilizado, mas ainda sem o respectivo conhecimento 

científico que vem a atingir mais tarde. Por outro lado, durante o período Pré-

Renascentista, os artistas foram aperfeiçoando as suas técnicas e de alguma forma 

alguns puseram em prática um sistema semelhante ao da representação axonométrica 

cavaleira. Um bom exemplo é a pintura que representa a Alegoria do Bom Governo: 

Efeitos do Bom Governo na Cidade e no Campo, de cerca de 1338-39, da autoria de 

Ambrogio Lorenzetti (Fig. 9). 

 

 

Figura 9. – Alegoria do Bom Governo: Efeitos do Bom Governo na Cidade e no Campo(1338-39). Figura 
disponível na Web em http://www.jetset.it/piazza/pages/pictures/lorenzetti.htm 

                                                           
18 Este esquema de espinha de peixe, ou, dito de maneira mais elaborada, principio  da “linha de 
convergência”, deteve, pelo menos até onde podemos remontar, um lugar central na representação espacial 
da Antiguidade. Cf. Erwin PANOFSKY, op., cit,. p.40.  

http://www.jetset.it/piazza/pages/pictures/lorenzetti.htm�
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Não restam dúvidas que a conhecida experiência de Brunelleschi com espelhos em 
torno do Baptistério deu origem à costruzione legittima, mas a descrição do método é 
pela primeira vez apresentada por Leone Battista Alberti19

 

 (Figs.10 e 11). 

 

 

Figura 10. – Diagrama de Alberti, relative à construção da perspective. Figura incluída na obra de Martin 
KEMP, Science of art Optical themes in Western art from Brunelleschi to Seurat, Yale University Press, 
New Haven and London, 1990, p. 23. 

                                                           
19 Cf. Leon Battista ALBERTI, On Painting, Tradução de Cecil Grayson, Book 1, London, Penguin Books, 
pp. 56-57-58. 
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Figura 11. – Diagrama de Alberti, método da projecção do circulo num plano em perspectiva. O circulo 
está inscrito num quadrado quadriculado e os seus pontos em verdadeira grandeza correspondem aos  
pontos do plano em perspectiva permitindo a construção do circulo em perspectiva. Figura incluída na 
obra de Martin KEMP, Science of art Optical themes in Western art from Brunelleschi to Seurat, Yale 
University Press, New Haven and London, 1990, p. 23. 

Com o tratado De Pittura , Alberti vem afirmar que a perspectiva é uma ciência e que 

não é mais do que a intersecção da pirâmide visual, segundo uma distância e um corpo 

fixado ao centro. Este conceito reforça e propagandia o centralismo das pinturas do 

Renascimento italiano, com o posicionamento do ponto de fuga no centro da 

composição, ao contrário da pintura Flamenga do mesmo período que coloca a maior 

parte das vezes o ponto de fuga descentrado na composição20

                                                           
20 Cf. António TRINDADE, Um Olhar Sobre A Perspectiva Linear Em Portugal, Nas Pinturas De Cavalete, 
Tectos e Abóbadas: 1470-1816, Dissertação de Doutoramento em Belas Artes, especialidade em 
Geometria Descritiva, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2008, pp. 118-122. 

. Podemos afirmar que 

Alberti aplica os conhecimentos de Euclides (Fig.12), bem como o teorema de Tales e 

refere que os nossos olhos funcionam como uma pirâmide triangular (Fig.10) onde a 

base é a quantidade de coisa vista e cujos lados são esses mesmos raios que se dirigem 

ao olho desde os pontos extremos da forma quantificável. Por outras palavras, o que 

Alberti quer dizer é que a construção da perspectiva resulta da intercepção da 

pirâmide visual com o plano frontal do quadro perspéctico. 
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Figura 12. - A visão para Euclides. Esta representação aparece na obra de Robert Flud que trata do 
microcosmo humano, publicada no ano de 1618. O homem, que está à esquerda, emite os raios visuais 
que atingem o busto à direita; as linhas tracejadas que estão entre o olho e a estátua são os raios visuais 
euclidianos. Figura incluída na obra de Claudemir ROQUE TOSSATO, “A Função do Olho Humano na 
Óptica do Final do Século XVI”, Scientle studia, São Paulo, 2005, v.3,n.3,p.423.  

 

Alberti também faz referência à escala da figura humana. Refere que as figuras 

colocadas num plano em perspectiva, vão ficando mais pequenas conforme se 

aproximam da linha do horizonte. O que o autor afirma é que à medida que as 

dimensões do plano perspectivado diminuem em profundidade, diminuem igualmente 

e proporcionalmente as figuras que nele se inserem. Mais tarde, Piero della Francesca 

vem aprofundar mais a representação da figura humana no seu tratado “De Prospettiva 

Pingendi”. Podemos encontrar várias obras que testemunham a aplicação da 

costruzione legittima, como é o caso de um estudo de Leonardo para Uma Adoração dos 

Magos, c.1481, onde podemos ver a convergência de todas as ortogonais para um 

ponto de fuga preciso, como as ortogonais do desenho do pavimento das arquitecturas 

envolventes e dos degraus das escadas. 

Alberti reclama que a descoberta da perspectiva ou da costruzione legittima é da sua 

autoria, mas Vasari no seu livro atribui a descoberta a  Filippo Brunelleschi. 
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Piero della Francesca no seu tratado De “Prospettiva Pingendi”, é o primeiro a 

descrever graficamente o seu método, mediante uma planta e um alçado num só 

esquema ou desenho, indo depois mais longe enunciando o método do quadrado 

circunscrito (Figs.13a -b, 14, 15, 16 e 17). 

 

 
 

Figura 13a.– Piero della Francesca, De Prospettiva Pingendi, c.1470-80, Libro III, folha 33 
frente:Perspectiva de um quadrado, através da costruzione legittima, partindo da planta, do alçado e dos 
raios visuais. Figura. citada por João Pedro Xavier, Sobre as Origens da Perspectiva..., p.71. Figura incluída 
na obra de António TRINDADE, op., cit., p. 170. 
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Figura 13b - Piero della Francesca, De Prospectiva Pingendi...,Livro I: proposição XIX, folha 9 frente; 
proposição XXV, folha 12 frente; e proposição XXIX, folha 15 verso. Figura incluída na obra de António 
TRINDADE, op. cit., p. 170. 

 
 

Figura 14. - Piero della Francesca, De Prospectiva Pingendi...,Livro II, proposição I, folha 18 frente. Figura 
incluída na obra de António TRINDADE, op., cit., p. 173. 



 30 

 

 
 

Figura 15. - Piero della Francesca, De Prospectiva Pingendi...,Livro II, proposição II, folha18 verso. Figura 
incluída na obra de António TRINDADE, op., cit., p. 175. 

 

 

Figura 16. - Piero della Francesca, De Prospectiva Pingendi...,Livro II, proposição VII, folha23 frente. 
Figura incluída na obra de António TRINDADE, op., cit., p. 175. 
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Figura 17. - Piero della Francesca, De Prospectiva Pingendi...,Livro II, proposição VI, folha 21 frente. 
Figura incluída na obra de António TRINDADE, op., cit., p. 176. 

Piero também é o primeiro a escrever um tratado com rigor científico, muito apoiado 

na matemática, não é por acaso que o seu melhor aluno de perspectiva21

Aliás podemos afirmar que o estudo da matemática é por demais evidente e o 

crescente interesse dos artistas do Renascimento pela Divina Proportioni, Proporção 

Àurea ou número de ouro, arrastou todos os eruditos da época. Como é sabido, a 

Proporção Áurea, ou número de ouro, é uma constante real algébrica irracional, 

denotada pela letra grega “Y arredada a três casas decimais ou seja 1.618.  

 tenha sido 

Luca Pacioli, brilhante matemático, que mais tarde vem a ser professor de Leonardo e 

em 1509 publica o tratado “De Divina Proportioni” onde fala do número de ouro e da a 

sua aplicação na arquitectura e na pintura. Faz apologia da matemática como 

fundamento de todas as ciências, expõe os princípios euclidianos, estuda a esfera e os 

poliedros regulares, como por exemplo o dodecaedro e o polígono de vinte e seis lados, 

o hexadecágono. 

                                                           
21  Cf. From Filippo Lippi to Piero della Francesca – Fra Carnevale and the Making of a Renaissance Master, 
Pinacoteca di Brera, Milan, 2005, católogo publicado na ocasião da exposição no The Metropolitan 
Museum of Art, New York, 2005, p. 277. 
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Este número está relacionado com a natureza do crescimento. E pode ser encontrado 

na proporção das conchas, seres humanos e em inúmeros outros exemplos que 

envolvem a ordem do crescimento. Mais tarde, a teoria da sequência de Fibonacci, - 

onde cada número è a soma dos dois números imediatamente anteriores na própria 

série - que aparece na natureza do DNA, no comportamento da refracção da luz dos 

átomos, nas vibrações sonoras, no crescimento das plantas, nas espirais das galáxias, 

nas ondas dos oceanos e em muitos outros fenómenos, vem também reforçar o 

interesse da matemática no estudo da geometria (Fig18.)22

 

. Nas figuras geométricas, 

por exemplo um decágono regular, inscrito numa circunferência, tem os seus lados em 

relação dourada.  

 
 

Figura 18. -  Espiral em Secção dourada, criada com triângulos em secção dourada. Figura incluída na 
obra de Kimberly ELAM, Geometry of Design-Studies in Proportion and Composition, Princeton 
Architectural Press, New York, 2001, p. 31. 

                                                           
22 Cf. Kimberly ELAM, Geometry of Design-Studies in Proportion and Composition, Princeton Architectural 
Press, New York, 2001, pp. 30-31. 
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O pentagrama obtido através do traçado das diagonais de um pentágono regular, 

mostra um pentágono menor formado pelas intersecções das diagonais, que está em 

proporção com o pentágono maior de onde originou o pentagrama (Fig.19). A razão 

entre as medidas dos lados dos dois pentágonos é igual ao quadrado da razão áurea.  

 

Figura 19. -  O pentagrama é obtido através do traçado das diagonais do pentágono regular. O 
pentágono menor (1) está em proporção áurea com o pentágono exterior (2). Desenho assistido por 
computador do autor, realizado no software vectorial- Freehand MX. 

 

Voltando a Piero e ao “De Prospettiva Pingendi”, o tratado vem referir também a 

representação perspéctica de elementos da figura humana, recorrendo a secções ou 

curvas de nível para representar os pontos das diferentes zonas do rosto que assim 

permitem a representação do escorço. Trata a cabeça humana como um sólido 

geométrico de diferentes características e divide a cabeça em secções que identifica 

por pontos que no fim estão interligados como uma malha, antevendo assim os 

métodos que os softwares de computação gráfica 3D recorrem para a modelação de 

sólidos.  
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A certa altura o autor diz: “ muitos pintores condenam a perspectiva, porque eles não a 

entendem o poder das linhas e dos ângulos produzidos por elas, por isso eu sinto que 

tenho que mostrar que esta ciência é necessária à pintura”23

 

. Estas afirmações mostram 

que eram poucos os artistas que aplicavam as lições de Piero e Alberti na perfeição. A 

grande maioria utilizava métodos empíricos para resolver as questões da perspectiva.  

 
Figura 20. – Método de Piero della Francesca, recorrendo ao quadrado circunscrito e à respectiva 
diagonal. Desenho assistido por computador do autor, executado no software vectorial- Freehand MX. 

                                                           
23 Toscano 1961, p.91, Cf. Keith CHISTIANSEN, From Filippo Lippi to Piero della Francesca – Fra Carnevale 
and the Making of a Renaissance Master, Pinacoteca di Brera, Milan, 2005, católogo publicado na ocasião 
da exposição no The Metropolitan Museum of Art, New York, p. 46.  
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Por vezes alguns artistas conseguem resultados que à primeira vista parecem 

correctos, mas um estudo perspéctico mais pormenorizado revela a inexistência da 

utilização de um método rigoroso para representar a perspectiva. Através do quadrado 

circunscrito e da diagonal de construção, Piero adopta e serve-se de um método 

rigoroso e eficaz. De uma forma simples, podemos mostrar o método, recorrendo a um 

hexágono colocado sobre o Geometral, onde através do quadrado circunscrito e da 

diagonal de construção conseguimos a perspectiva do mesmo24

Outro aspecto importante do tratado, é a forma como Piero descreve a construção de 

arcos de circunferência de perfil que se projectam em arcos de elipses. Para tal, o autor 

recorre ao octógono e ao polígono de dezasseis lados, o hexadecágono. Os lados do 

octógono uma vez subdivididos em mais oito lados mais pequenos, dão origem a um 

polígono de dezasseis lados, um hexadecágono, que Piero apresenta incompleto, mas 

que permitem ao autor desenhar com bastante rigor os arcos de elipse em perspectiva, 

pois os lados funcionam como tangentes

. Após a construção da 

perspectiva do quadrado e a definição do ponto P como ponto de fuga, incluímos um 

hexágono determinado pelas arestas A, B, C, D, E, e F. Através da diagonal do quadrado 

e da intercepção das linhas que partem dos vértices da figura geométrica podemos 

traçar linhas ortogonais até à aresta superior do quadrado que está em verdadeira 

grandeza e de seguida as linhas que convergem para o ponto P que vão interceptar a 

diagonal em perspectiva. Depois de encontrar os pontos A1, B1, C1, D1, E1, e F1 da 

diagonal em perspectiva resta conduzir linhas paralelas à linha de terra. Na 

intercepção destas linhas com as ortogonais A, B, C, D, E, e F, resulta o hexágono em 

perspectiva (Fig.20). 

25

Em 1505 Jean Pelérin, mais conhecido por Viator, publica a primeira edição do seu 

tratado De Artificiali Perspectiva

.  

26, resultado também das viagens que desenvolveu às 

oficinas de pintura em França, ao Norte da Europa e mesmo a Itália27

                                                           
24 Cf. António TRINDADE, UM OLHAR, op., cit., pp. 167-168. 

.  

25 Idem, Ib., p. 182. 
26 Cf. Svetlana ALPERS, The Art of Describing, Dutch Art in the Seventeenth Century, Penguin Books, 
London, 1983, p. 53. 
27 Cf. António TRINDADE, UM OLHAR, op., cit., p. 222. 



 36 

 

Viator terá viajado e é certo que conheceu muitos artistas da sua época que o 

influenciaram na elaboração do seu tratado. As diferenças que Viator apresenta no seu 

tratado são nomeadamente as arquitecturas obliquas em relação ao plano frontal do 

quadro perspéctico, pouco ou nada utilizadas pelos pintores italianos mas apreciadas 

pelos artistas do Norte da Europa. No seu tratado verificam-se, entre outras novidades, 

o descentralismo  do ponto de convergência das ortogonais, a representação das 

plantas perspectivadas das arquitecturas simultaneamente no mesmo 

diagrama(Fig.21-23) e a primeira representação e designação da linha do horizonte. 

 

 
 

Figura 21. – Em cima, Leonardo da Vinci, Codex Arundel, Manuscrito M, folha 3 verso, Figura incluída na 
obra de Liliane BRION-GUERRY, Liliane, Jean Pélerim Viator. Sa Place dans L’Histoire de la Perspective, col. 
Les Classiques de L’Humanisme, Paris, Societé d’Édition les Belles Lettres, 1962, pág.16, fig.18. Em baixo, 
construção do quadrilátero quadrado em escorço de Jean Pélerin Viator, De Artificialis Perspectiva, 1ª 
ed., 1505, Cap. folha 5 frente. São grandes as semelhanças entre os dois esquemas. Figuras incluídas na 
obra de António TRINDADE, op., cit., p. 228. 
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Figura 22. - Jean Pélerin VIATOR, De Artificialis Perspectiva, 2ª ed., 1509, Cap. VII, folhas 4 frente e 4 
verso, figura incluída na obra de António TRINDADE, op.,cit., p. 236. 

 

 

Figura 23. - Jean Pélerin VIATOR, De Artificialis Perspectiva, ed., 1505, folha 8 frente. Figura incluída na 
obra de António TRINDADE, op., cit., p. 248. 
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Fra Carnevale de nome Bartolomeo di Giovanni Corradini (1420/25-1484), embora 

mencionado por Vasari, só nos últimos trinta anos é que foi considerado um pintor 

importante do período Renascentista Italiano e a sua obra motivo de  interesse para o 

estudo da arte do Renascimento. É provável que tenha estudado com o pintor do 

período gótico tardio António Alberti, trabalhou seguramente na oficina de Filippo 

Lippi até Setembro de 1446, mas é provável que tenha ficado em Florença por mais 

tempo. Volta a Urbino em 1449 e é ordenado monge dominicano com o nome de Fra 

Carnevale. É citado como autor da nova porta da igreja de San Domenico o primeiro 

edifício Renancentista de Urbino. A sua participação na construção do Palazzo Ducale 

está documentada e as suas pinturas revelam um grande interesse pela arquitectura. É 

provável que tenha conhecido Alberti em Urbino em 1460. Fra Carnevale deve ter tido 

acesso à biblioteca Ducal onde existia uma cópia do tratado de Arquitectura de 

Vitrúvio28

                                                           
28 Cf. From Filippo Lippi to Piero della Francesca, op., cit., p. 50. 

. O Trabalho mais conhecido de Fra Carnevale é o retábulo do altar de Santa 

Maria della Bella onde se destacam o  “Nascimento da virgem” (Fig.25) e “Apresentação 

da virgem no templo” (Fig.26) 1466-67 que estão respectivamente em Nova York e em 

Boston. Vasari faz referência a esta obra na medida em que influenciou Bramante. Fra 

Carnevale é influenciado por Filippo Lippi, Domenico Veneziano e Piero della 

Francesca. O seu sucesso foi assombrado pelo génio de Piero, as suas ideias 

arquitectónicas suplantadas por Luciano Laurana e Francesco di Giorgio, mas o seu 

contributo foi crucial para história da Renascença na região de Marches. Durante a sua 

estadia em Florença no oficina de Filippo Lippi, recebeu lições de perspectiva espacial 

de Brunelleschi, Donatello e Leon Battista Alberti. Após o encontro com Domenico 

Veneziano amadureceu o gosto pelas  gravuras naturalistas flamengas, em particular 

pelos amplos cenários e as cores claras e polidas. Fra Carnevale conhece o tratado de 

Piero “De prospectiva pingendi” mas não tem a intelectualidade de Piero e entende a 

perspectiva como um meio de ordenar o mundo visual.  
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Fra Carnevale trabalhou com Filippo Lippi, o que foi decisivo na sua obra futura, até 

porque Filippo foi o responsável pela transição do estilo gótico para a sensibilidade do 

Renascimento. Filippo Lippi foi o primeiro artista Florentino a responder à pintura 

Flamenga. O seu interesse revela-se também na descrição de objectos do dia-a-dia, 

como a representação do mobiliário interior das habitações com os seus objectos. Um 

bom exemplo disso é a sua pintura Anunciação (Fig.24) da igreja de San Lorenzo, onde 

podemos ver um vaso isolado, meio cheio de água, literalmente inspirado no trabalho 

de Jan van Eyck29. 

 

Figura 24. – Filippo LIPPI, A Anunciação. San Lorenzo, Florença, Figura incluída na obra From Filippo 
Lippi to Piero della Francesca, op., cit.,p. 51. 

                                                           
29 Idem, Ib., p. 51 
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Figura 25. – Fra CARNEVALE, O Nascimento da Virgem, do Retábulo do altar de Santa Maria della Bella. 
Figura incluída na obra Fra Carnevale, From Filippo Lippi to Piero della Francesca, op., cit.,p. 260. 

Voltando a Fra Carnevale (Figs. 25-26) e aos painéis da colecção Barberini, escolhemos 

o painel A Apresentação da Virgem no Templo, (Fig.26) onde a perspectiva das 

arquitecturas apresenta mais motivos de interesse para a nossa análise de 

reconstrução perspéctica . Após análise cuidada, fomos encontrar o ponto de 

convergência das ortogonais F (Fig.27) no limite da pintura à direita. Todas as linhas 

convergem correctamente para o ponto de fuga, o que revela rigor no traçado das 

ortogonais. A coluna do lado esquerdo está ligeiramente desviada em relação ao plinto 

pois o respectivo eixo teria de passar no centro daquele. Através da aplicação do 

teorema de Tales podemos verificar que os arcos estão correctamente construídos. As 

janelas acima dos referidos arcos também estão bem posicionadas, podemos mostrá-lo 

através da reconstituição perspéctica da figura 27 onde voltámos a aplicar o teorema 

de Tales, escolhendo um ponto de  
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fuga arbitrário A no limite esquerdo da pintura. Só através de grandes conhecimentos 

de geometria é que foi possível desenvolver esta pintura, onde podemos afirmar que 

Fra Carnevale muito possivelmente teve acesso ou estava familiarizado com as teorias 

de Alberti e Piero della Francesca. 

 

 

Figura 26. – Fra CARNEVALE, A Apresentação da Virgem no Templo, do Retábulo do altar de Santa Maria 
della Bella. Figura incluída na obra Fra Carnevale, Filippo Lippi, , From Filippo Lippi to Piero della 
Francesca, op., cit., p. 261. 
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Figura 27. – Fra CARNEVALE, A apresentação da Virgem no Templo. Figura retirada da obra From Filippo 
Lippi to Piero della Francesca, op., cit., p. 261. Reconstrução perspéctica através de desenho assistido por 
computador do autor, executado no software vectorial- Freehand MX . 
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Figura 28. – Reconstrução perspéctica através de desenho assistido por computador do autor, 
executado no software vectorial- Freehand MX . 
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Ainda dentro da pintura italiana deste período, e no seguimento da eficácia da 

perspectiva geométrica, seleccionámos os paradigmáticos painéis urbinatos, realizados 

por volta de 1460-70, onde é evidente a vontade de criar novos espaços, vazios de 

figuração ao contrário da tendência habitual. Os referidos painéis descrevem 

perspectivas arquitecturais que representam situações urbanas sem vida, antecipando 

o que hoje conhecemos como desenho de computador a três dimensões30. Este painéis 

revelam profundos conhecimentos de perspectiva. Actualmente o nome pelo qual são 

identificados, correspondem às cidades em que estão depositados, ou seja, Urbino, 

Baltimore e Berlim.  Escolhemos o painel de Urbino, mais conhecido como La citta 

Ideale, (Fig.29) atribuído, sem certeza, ao círculo de Leone Battista Alberti, a Piero della 

Francesca ou a Luciano Laurana e realizados cerca de 1460-70, no ultimo quartel do 

século XV31. 

 

Figura 29. – La città ideale, Urbino, Galleria Nazionale de Marche. Figura retirada da Web em 
http://www.issirfa.cnr.it/46,46.html. Reconstrução perspéctica através de desenho assistido por 
computador do autor executado com software vectorial- Freehand MX. 

                                                           
30 Cf. Manuel Jorge Rodrigues COUCEIRO da COSTA, Perspectiva Topológica- o Conceito, comunicação 
apresentada no IV Encontro Nacional da APROGED, 2002, Faculdade de Arquitectura da Universidade 
Técnica de Lisboa, p. 25. 
31 Cf. António TRINDADE, op., cit.,p. 445. 

http://www.issirfa.cnr.it/46,46.html�
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Figura 30. – Reconstrução perspéctica através de desenho assistido por computador do autor executado 
com software vectorial- Freehand MX. 

 

Como podemos verificar na reconstituição (Fig.30), o rigor perspéctico é 

extremamente elevado. Podemos afirmar que é um hino à Perspectiva Linear Plana. 

Através da aplicação do método da diagonal, é possível verificar que as distâncias entre 

vãos estão rigorosamente correctas. O desenho geométrico do pavimento e dos alçados 

muito ao gosto de Piero, são de um rigor absoluto, onde todas as linhas ortogonais 

convergem para o ponto P. 

 

 

1.1.2. A visão e a representação mundana na pintura flamenga. 

 

O lugar da arte italiana é um pouco a nossa tradição na arte, estabelece um modelo, um 

padrão a seguir, e portanto torna mais difícil falar de outros modelos que não seja o 

italiano32

                                                           
32 Cf. Svetlana ALPERS, op., cit., p. 20 da Introdução. 

. Muita da pintura italiana deste período foi elaborada de acordo com a visão 

Albertiana do espaço, apesar de poucos aplicarem as regras da perspectiva com rigor, 

como já referimos anteriormente. De uma maneira geral esta ideia foi ganhando raízes 

pelos artistas e mais tarde aplicada na Academias. 
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A pintura Flamenga é rica nas suas características e na forma como observa o mundo. 

Os seus retratos são paisagens da vida dos retratados33

Será que a utilização da câmara escura está relacionada com a incapacidade do artista 

em representar uma cena com perspectiva? Pensamos que não. Segundo Svetlana 

Alpers, a utilização da câmara escura por parte dos artistas holandeses  é devida às 

limitações da perspectiva linear. O que os holandeses procuravam estava na natureza 

em si, na flora na fauna e no meio ambiente e para isso era condição obrigatória a 

observação através do natural. Em vês de provocarem uma directa confrontação com a 

natureza

, as representações da vida do 

dia-a-dia, com o mundo cheio de prazeres, as obrigações familiares, o gosto de mostrar 

o poder económico e social, as suas torres de igreja ou mesmo as terras. A arte 

Flamenga provoca um prazer para os nossos olhos, através de imagens da vida real, 

paisagens e lugares, ao contrário da arte italiana. É uma visão anti-Alberti. Deste ponto 

de vista, a arte de hoje em muitos aspectos começa na arte Flamenga. Podemos assistir 

à representação de insectos e aspectos da botânica com grande pormenor, dando início 

à ilustração científica que conhecemos hoje. O interesse em representar do natural com 

recurso à câmara escura dominantemente no Barroco, anuncia o futuro da fotografia 

como fenómeno visual que é captado sem a intervenção da mão humana. O cálculo 

geométrico das figuras no espaço de acordo com a perspectiva linear, é na maior parte 

dos casos relegada para um segundo plano. A arte Flamenga vai afastando-se do 

academismo italiano e liberta-se da tirania do Renascimento.  

34

                                                           
33 Idem, Ib., p. 20 da Introdução. 

, os artistas do norte viram na câmara escura uma forma de intermediar a 

representação da natureza. A ciência já recorria a sistemas de observação com lentes, 

como os microscópios ou telescópios, no caso da astronomia. Portanto, podemos 

relacionar a utilização das lentes na pintura com o estudo da ciência da visão. No seu 

livro The art of Describing, Svetlana Alpers, diz que Vermeer não está preocupado em 

saber se está a pintar um nariz ou um dedo,  

34Idem, Ib., p. 25 da Introdução. 
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para ele o importante está na forma como os olhos vêm, os tons, a luz ambiente35. Para 

Vermeer o que conta numa imagem é  basicamente o que vemos nela, a mesma está 

condicionada a todos os factores naturais, como a luz e o ambiente.  A arte holandesa 

revela sem margem para dúvidas um diferente olhar na arte de produzir imagens e o 

uso da câmara escura e mesmo, em alguns casos, dos conhecimentos da perspectiva 

vieram contribuir para definir a pintura dos séculos XV e XVI no norte da Europa. Foi 

uma visão óptica da arte, em oposição aos modelos clássicos  Italianos, mas contribuiu 

para outra visão que não recorre, de forma geral, a métodos ou tratados com bases em 

cálculos científicos. Podemos afirmar que em contraste estão as imagens de Alberti, 

que começam não com uma cena mundana, mas com uma visão de alguém que está a 

observar os objectos de preferência humanos em espaços que estão a alguma distância 

do observador. A propósito da arte Italiana James Ackerman diz: Se um artista pretende 

gravar uma cena com o máximo rigor, deve seguir Alberti; se deseja comunicar conforme 

ele vê, então não tem que seguir ninguém36. Mas como já referimos, o tratado de Viator 

tem um grande impacto nos artistas do norte, e um bom exemplo disso é a pintura de 

Pieter Saenredam que dá um grande destaque aos elementos de estrutura 

arquitectónica. O que caracteriza a pintura de Saenredam é a notável fusão entre a 

distância e a assimilação do real aparente37

                                                           
35 Idem, Ib., p. 37, nota 20. 

, afastando-se da restante pintura 

holandesa, criando um diferente estatuto. Talvez a melhor forma de explicar o 

fenómeno seja a forma de como os artistas holandeses construíam  as perspectivas. O 

tratado de Vredeman de Vries constrói uma malha geométrica (Fig.33) onde é possível 

representar em perspectiva sem a intervenção do observador e do plano de imagem, 

portanto sem a invenção da janela de Alberti. Viator e o seu tratado De Artificialis 

Perspectiva de 1505, vem trazer uma nova solução  para resolver problemas de 

representação perspéctica, e sem dúvida que é uma alternativa ao tratado   de   Alberti   

influenciando  mais  tarde o  tratado  de  Vredeman  de  Vries. 

36 James ACKERMAN, Alberti’s Light p. 20, n.50, Cit. Svetlana ALPERS, op., cit., p. 45, nota 40 
37 Idem, Ib., p. 53 
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Antes de Jan Vredeman de Vries, Giacomo Barozzi da Vignola (1507-1573) no seu 

tratado,  Le due Regole della Prospettiva Practica (1583), já mostrava exemplos do 

método do ponto de distância, influenciado pelo método de Viator dos três pontos, ou 

pelo método bifocal38(Figs.31-32).  

 

Figura 31. – Giacomo Barozzi Da VIGNOLA, Le  due Regole della Prospettiva Practica (Rome, 1583), p.55. 
Figura incluída na obra de Svetlana ALPERS, op. cit., fig.27, p. 56. 

 

 
 

Figura 32. – Giacomo Barozzi Da VIGNOLA, Le  due Regole della Prospettiva Practica (Rome, 1583), p.55. 
Figura incluída na obra de Svetlana ALPERS, op. cit., fig.28, p. 56. 

                                                           
38 Cf. António TRINDADE, op., cit., p. 253 
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Figura 33. – Jan Vredeman De Vries, Perspective (leiden, 1604-5),plate 2. Courtesy, the Bancroft Library, 
Berkeley, Califórnia. Figura incluída na obra de Svetlana ALPERS, op., cit., p. 56. 

 

 

Figura 34. – Jan Vredeman De Vries, Perspective (leiden, 1604-5),plate 28. Courtesy, the Bancroft 
Library, Berkeley, Califórnia. Figura incluída na obra de Svetlana ALPERS, op., cit., p. 58. 
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Podemos também observar num outro magnífico desenho de Jan Vredeman de Vries 

(Fig. 34), verificar de uma forma bem clara o esquema construtivo da perspectiva, com 

a linha do horizonte bem ao nível dos olhos, o ponto de fuga próximo do centro, mas o 

mais curioso são as representações rigorosas em perspectiva das portas e portadas que 

se abrem, com os respectivos pontos de fuga  a coincidirem em diferentes pontos de 

convergência  na linha do horizonte. Ainda no capítulo da pintura flamenga, são bons 

exemplos das pinturas de Joos van Cleve, Gerard David, Juan de Flandres e Pieter 

Janssens Elinca, para verificar a eficácia da perspectiva, à semelhança do que fizemos 

em  relação à pintura Italiana. Joos van Cleve (1485-1540), pintor flamengo, nasceu, 

viveu e morreu em Antuérpia. Na pintura da Anunciação (Fig.35-38) podemos 

encontrar o ponto de convergência de todas as ortogonais no centro da pintura, um 

pouco ao gosto italiano. Através da aplicação do teorema de Tales podemos afirmar 

com toda a segurança que o traçado do pavimento está correcto.  



 51 

 

 

 

Figura 35. – Joos van Cleve, Anunciação, (1525) Metropolitan Museum of Art, NewYork. Figura retirada 
da Web em http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cleve/joos/index.html. Reconstrução 
perspéctica através de desenho assistido por computador do autor executado no software vectorial- 
Freehand MX. 

 

 

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cleve/joos/index.html�
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Detectamos no entanto, uma pequena irregularidade na base do móvel (Fig.38)que se 

encontra do centro da pintura, como podemos observar nas ortogonais em 

profundidade que não convergem para o ponto P, mas sim para um ponto mais a baixo. 

Na janela encontramos outro pormenor que não obedece à correcta representação em 

perspectiva. As linhas ortogonais que correspondem à espessura da parede não 

convergem para o ponto P (Fig.38). 

 

 

 

Figura 36. –Reconstrução perspéctica onde podemos observar as zonas a e b que são apresentadas nas 
figuras. 37 e 38 em pormenor. Desenho assistido por computador do autor executado no software 
vectorial- Freehand MX. 
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Figura 37. – Como podemos observar, as linhas a vermelho representam a pintura e as linhas a amarelo 
as projecções ortogonais. As linhas vermelhas deveriam convergir conforme as amarelas para o ponto P. 
Reconstrução perspéctica através de Desenho assistido por computador do autor executado no software 
vectorial- Freehand MX. (pormenor da janela). 

 

 
 

Figura 38. – Como podemos observar, as linhas a vermelho representam a base do móvel que está na 
pintura e as linhas a amarelo as projecções ortogonais. As linhas que representam os topos laterais da 
base deveriam convergir para o ponto P. Reconstrução perspéctica através de Desenho assistido por 
computador do autor executado no software vectorial- Freehand MX. (pormenor da base do móvel 
central). 
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Em relação a Gerard David (1460-1523) pintor flamengo, uma das suas obras mais 

conhecidas é a que representa O Casamento de Santa Catarina, que está hoje na 

National Gallery em Londres, e O Julgamento de Cambyses39

 

. Escolhemos a pintura O 

Julgamento de Cambyses (Fig.39) para o nosso estudo perspéctico, pois é notável a 

representação perspéctica desta obra, numa representação oblíqua em relação ao 

plano frontal da tábua pictórica, lembrando muito os esquemas oblíquos e não frontais 

do tratado de Viator. 

 
 

Figura 39. – Gerard David, O julgamento de Cambyses, n.d.. Figura retirada da Web em 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Judgment_of_Cambyses1_WGA.jpg Reconstrução  perspéctica 
através de desenho assistido por computador do autor executado no sofware vectorial- Freehand MX. 

 

A partir do traçado do pavimento, todo o espaço arquitectónico foi reconstruído, e 

como podemos observar, o posicionamento dos dois arcos que se encontram no fundo 

da sala não está correcto (Fig.40).  

 

                                                           
39 Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Gerard_David 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Judgment_of_Cambyses1_WGA.jpg�
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Neste exemplo, é bem visível a construção da perspectiva, com os dois pontos de fuga 

F1 e F2 não equidistantes em relação ao centro da pintura mas equidistantes em 

relação ao ponto principal. Como já foi referido, este tipo de descentralismo é uma 

característica da pintura do norte da Europa, que se distingue da pintura italiana que 

centraliza todos os traçados de construção perspéctica.  

Miguel Ângelo a respeito das diferenças entre a arte italiana e a arte do norte diz:  

 “A pintura flamenga ... vai ... agradar, aos devotos melhor do que qualquer 

pintura da Itália. Ela vai apelar para as mulheres, especialmente para os muito 

velhos e os muito jovens, e também para os monges e freiras e alguns nobres que 

não têm nenhum senso de verdadeira harmonia. Na Flandres pintam em vista a 

exactidão ou coisas externas, que podem animá-lo e de que você não pode falar 

mal, como por exemplo os santos e profetas. Eles pintam animais e alvenaria a 

relva verde dos campos, a sombra das árvores, rios e pontes, que eles chamam de 

paisagens, com muitas figuras deste lado e muitas figuras sobre o assunto. E isso, 

embora seja agrade a algumas pessoas, é feito sem motivo ou de arte, sem 

simetria ou proporção, sem escolha hábil ou ousadia e, finalmente, sem 

substância ou vigor”.40

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Francisco de HOLANDA, Four Dialogues on Painting, trans. Aubrey F.G. Bell (London:Oxford University 
Press, 1928), pp. 15-16, Cf. Svetlana ALPERS, op., cit., p. 23 da Introdução, nota 14. 
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Figura 40. –Gerard David, O julgamento de Cambyses, n.d., Reconstrução  perspéctica através de desenho 
assistido por computador do autor executado no sofware vectorial- Freehand MX. 

A Figura 40, corresponde ao estudo perspéctico que realizamos onde podemos 

observar o correcto traçado do pavimento. Encontramos algum empirismo em relação 

à representação das arquitecturas da sala, em especial na parede de fundo onde se 

encontram os vãos. Através do traçado do pavimento e do vértice que resulta da 

intercepção dos planos das duas paredes, conseguimos identificar o espaço entre o 

lado direito da caixa do trono e o início da parede.  
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O espaço corresponde a 5 fiadas de quadrados do pavimento. Se contabilizarmos 3x2 

quadrados como espaço de atravancamento por figura, chegamos à conclusão que as 

figuras representadas na referida área da pintura não têm espaço suficiente, e o seu 

posicionamento em relação à arquitectura não está correcto. 

 
 

Figura 41. – Na reconstrução perspéctica podemos observar a posição correcta da arquitectura da sala 
através da visualização das linhas a azul. A zona A corresponde ao espaço entre o trono e a parede. A 
representação correcta da janela com auxilio do método do quadrado circunscrito contrasta com a 
representação da pintura que nos parece um pouco confusa e sem rigor. Ainda podemos observar que as 
duas ovais decorativas que ladeiam o cadeirão não estão bem posicionadas na perspectiva. Desenho 
assistido por computador do autor executado com software  - Freehand MX. 

 



 58 

 

 

Figura 42. – Nesta reconstrução perspéctica encontramos as figuras representadas no espaço geometral 
onde podemos verificar o seu posicionamento em relação ao 1º plano do espaço arquitectónico Os 
pontos A e B representam figuras da pintura que nos parecem bem colocadas no espaço, as figuras C e D 
também estão bem colocadas, mas se repararmos na figura E, verificamos que esta já se encontra 
totalmente fora do espaço arquitectónico. Desenho assistido por computador do autor executado com 
software  - Freehand MX. 
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Juan de Flandres (1460-1519) é descrito como "pintor da corte" por 1498, activo em 

Espanha, onde prestou os seus serviços até à data da sua morte em 1504 . Foi também 

pintor de  retratos da família real. Depois da morte de Isabela a católica, em 1504, ele 

voltou a trabalhar em retábulos para as igrejas espanholas. As suas obras mostram o 

estilo gótico de Ghent adaptados ao gosto espanhol41

 

, mas manifestando já uma grande 

evolução na representação perspéctica na Península Ibérica, no período do 

Renascimento (Figs.43-46). 

 
 

Figura 43. – Juan de Flandres, (1465-1519), Aparição de Cristo à Virgem. Figura incluída na obra de Ant. 
TRINDADE, op., cit., p. 516. 

 

                                                           
41 Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Flandes 
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Figura 44. – Reconstituição perspéctica, da pintura de Juan de Flandres, (1465-1519), Aparição de Cristo 
à Virgem, onde podemos observar a malha de construção da base da pérgula e os eixos onde se apoiam 
os pilares que suportam a cobertura. A partir do pilar frontal esquerdo, foi possível reconstituir as 
arquitecturas do conjunto apresentado. Através do teorema de Tales, escolhemos um ponto de fuga 
arbitrário F, conseguimos provar que a base está construída em seis quadrados na profundidade e  
quatro e meio na largura. Neste esquema reconstrutivo está representado a amarelo a cobertura o 
respectivo vértice e que não coincide com o vértice da pintura. Desenho assistido por computador do 
autor executado com software  - Freehand MX. 
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Figura 45. – Reconstituição perspéctica, da pintura de Juan de Flandres, (1465-1519) Aparição de Cristo 
à Virgem. Através do eixo e da base foi possível chegar ao ponto 3 onde detectámos um desvio na 
colocação do escudo, mas mais importante é a falta de rigor na colocação da base da coluna inferior 
esquerda (1) e na linha divisória da base do tecto (2). Ambas as projecções ortogonais não convergem 
para o ponto P. O Prof. António Trindade já faz referência a este facto, na sua obra Um Olhar Sobre A 
Perspectiva Linear Em Portugal, Nas Pinturas De Cavalete, Tectos E Abóbadas: 1470-1816, op., cit., p. 517. 
Desenho assistido por computador do autor executado com software  - Freehand MX. 
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Figura 46. – Reconstrução perspéctica da pintura de Juan de Flandres, (1465-1519), Aparição de Cristo à 
Virgem. Através da reconstituição, foi possível encontrar a planta do conjunto arquitectónico, onde 
podemos observar os pontos e e a. O primeiro corresponde ao ponto correcto, o segundo é o ponto na 
pintura. Desenho assistido por computador do autor  
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Figura 47. – Reconstrução perspéctica da pintura Elinga, Pieter Janssens, Room in Dutch House, n.d., 
Desenho assistido por computador do autor executado com software vertorial  - Freehand MX, figura 
disponível na Web em http://www.artrenewal.org  

 

Outro pintor relevante mas mais tardio é Pieter Janssens Elinga (1623-1682), activo 

pintor holandês que dedicou a sua atenção à pintura de cenas de interior com efeitos 

de perspectiva e também a naturezas-mortas. As primeiras são claramente 

influenciados pela arte de Pieter de Hooch42. A sua obra mais conhecida é a caixa em 

perspectiva, que está no museo de Bredius em Haia. As suas caixas em perspectiva 

mostram experiências com luz, elementos arquitectónicos e a câmara escura43

                                                           
42 Cf. http://www.essentialvermeer.com/dutch-painters/elinga.html 

. O 

estudo por nós apresentado é referente à pintura, Room in Dutch House, (Fig.47), onde 

podemos observar que todas as linhas ortogonais do desenho do pavimento, 

convergem para o ponto P. Através da aplicação da regra das diagonais podemos 

confirmar que os quadrados do pavimento estão bem representados em perspectiva, 

onde as diagonais dos mesmos convergem para o mesmo ponto F na linha do 

horizonte.  

43 Cf. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Janssens_Elinga 
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A pintura apresenta o ponto da convergência das ortogonais P quase ao centro, mas a 

sala só apresenta um lado, ficando a outra parede implícita, o que é um aspecto 

característico da pintura flamenga, tal como também o ponto F, de fuga das diagonais, 

situado fora dos limites da própria pintura. Outro pormenor que chamou à atenção foi 

a porta que aparece no lado direito da composição (Fig.48).  A nosso ver existem dois 

erros: o primeiro tem a ver com o vão da porta. Ao traçarmos a linha do rodapé 1 e a 

vertical que resulta da intercepção das duas paredes 2, a partir do ponto de 

intercepção dessas duas linhas v e o ponto P conseguimos uma segunda linha que 

corresponde ao rodapé perpendicular ao primeiro. Um olhar mais atento consegue 

confirmar que na pintura o aro da porta não está coincidente com o rodapé. Para 

mostrar essa divergência traçámos uma linha a verde.  

 
Figura 48. – Reconstrução perspéctica da pintura Pieter Janssens Elinga, Room in Dutch House, n.d., 
Desenho assistido por computador do autor executado com software vectorial  - Freehand MX. 
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O segundo deslize, tem a ver com o movimento da porta (Fig.48). As portas e o seu 

movimento representam linhas obliquas ao traçado do pavimento, portanto as suas 

ortogonais devem convergir para um ponto na linha do horizonte A1 e não convergir 

num ponto A2 fora da LH. Jan Vredeman de Vries consegue explicar muito bem o 

movimento das portadas numa magnífica gravura por nós referida na pág. 36 deste 

estudo (ver fig.34).  

 

 
 

Figura 49. – Reconstrução perspéctica de um reflexo geométrico da pintura de Pieter Janssens  Elinga, 
Room in Dutch House, n.d., Desenho assistido por computador do autor executado com software vectorial  
- Freehand MX. 
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Outro aspecto importante na pintura é a questão do reflexo da figura no espelho 

(Fig.49). Será que a imagem do espelho está correcta? Um olhar menos atento pode 

pensar que não, mas o reflexo está bem conseguido. O estudo científico mostra que, de 

facto, o reflexo da figura no espelho está correcto. Se consideramos o ponto A como 

referência para o olho da figura, e projectarmos esse ponto no chão (A1), 

sensivelmente alinhado com a linha de base da figura (e), a recta perpendicular ao 

plano do espelho que passa pela projecção ortogonal desse ponto vai encontrar o plano 

da parede-espelho de frente num ponto I situado sobre a recta r. A intercepção da 

perpendicular ao plano frontal do espelho de frente a partir da projecção ortogonal de 

A, ponto A1, vai originar o ponto I1. Se colocarmos um ponto de fuga arbitrário F na 

linha do horizonte, e com origem nesse ponto traçarmos outras linhas que projectem o 

segmento A1 I1 na intercepção com a LT, permite que determinemos a verdadeira 

grandeza da distância do ponto ao espelho. Assim,  se duplicarmos essa mesma 

distância vamos encontrar um ponto que ligado ao ponto F permite que encontremos o 

ponto de  intercepção AR1, que corresponde à perspectiva da reflexão da projecção 

horizontal do ponto. Basta então projectar o ponto duplicado na LT para a recta 

perpendicular ao espelho,  para verificarmos que coincide com a projecção horizontal 

em perspectiva da imagem do olho pintada no espelho. Para finalizar, basta agora pelo 

reflexo da perspectiva da projecção horizontal do ponto A, ponto AR1, subir uma linha 

de chamada até encontrar a recta perpendicular ao plano do espelho, determinando 

desta forma o reflexo AR1 do ponto A. Este pormenor do reflexo da figura podia ter sido 

resolvido através da fiel representação com auxílio  da câmara escura. A teoria 

geométrica da reflectância aplicada à perspectiva apenas surge muito mais tarde 

descrita nos tratados de perspectiva. 
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1.2. A Perspectiva na Pintura de Paisagem. 
 

1.2.1. A perspectiva dos pintores asiáticos como metáfora da representação 

axonométrica. 

 

As representações artísticas que mais se aproximam do sistema axonométrico tiveram 

origem na China e a sua utilização é similar à perspectiva linear na arte Europeia44. 

Todos nós conhecemos o interesse dos Italianos e dos Holandeses pela construção de 

imagens através de uma fiel representação da profundidade. Mas os artistas asiáticos 

também se interessaram em desenvolver um método de representação do espaço. Os 

chineses desenvolveram representações que se aproximaram da axonometria ou 

perspectiva paralela, que ao contrário da perspectiva linear, não se baseia em 

princípios ópticos. A perspectiva paralela não tem ponto de fuga nem linha do 

horizonte e portanto não conhece distorções ópticas (Figs.49, 50 e 51). Na pintura 

tradicional chinesa e japonesa o espectador não é o centro, em volta do qual a pintura 

se desenvolve45

 

.  

 

Figura 49. – Interior de uma casa de entretenimento do final do séc. XVI. Figura retira da Web em: 
www.allempires.net/why-was-europe-first_topic14829_page6.html

                                                           
44 Jan KRIKKE, Texto publicado na Web em: http://www.iias.nl/iiasn/iiasn9/eastasia/krikke.html 
45 Cf. Philipe COMAR, op. cit., p. 56. 
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Figura 50. – Axonometria. Interior de uma habitação japonesa, Figura retira da Web em: 
www.historiasztuki.com.pl/1_STAR_WSCH_JAPAN_MAL.html 

Do ponto de vista teórico, a perspectiva paralela oferece aos artistas e arquitectos 

grandes vantagens, conserva na imagem as medidas dos objectos representados46

 

. Os 

artistas asiáticos aplicaram a perspectiva paralela como linguagem pictórica própria, 

ignorando por completo as leis da óptica, da diminuição dos objectos em relação à 

distancia, ou dos efeitos da luz e sombra.  

 

Figura 51. – Pintura em biombo onde é bem visível a axonometria de um edifício. Figura retira da da 
Web em www.historiasztuki.com.pl/1_STAR_WSCH_JAPAN_MAL.html 

                                                           
46 Idem, Ib., p. 56 

http://www.historiasztuki.com.pl/1_STAR_WSCH_JAPAN_MAL.html�
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Figura 52. – A figura mostra as diferenças entre a axonometria usada na pintura chinesa (figura da 
esquerda) e a perspectiva linear da arte europeia (figura da direita). A principal característica da 
axonometria é o seu ponto elevado, e as linhas paralelas de projecção nas três direcções. Figura retira da 
Web em http://www.iias.nl/iias/iiasna/eastasia/krikke/Fig2.html 

 

Os exemplos mais conhecidos onde podemos observar a aplicação deste tipo de 

representação, são as pinturas em biombos e em pergaminhos verticais e horizontais. 

São notórias as diferenças entre a perspectiva paralela e a linear. O paralelismo do 

sistema axonométrico caracteriza o método inscrito nas três direcções de projectantes, 

simplificando a construção da perspectiva em relação à perspectiva linear (Fig.52). 

Androuet du Cerceau, que publica em 1582 o seu livro III d’ Architecture, é um dos 

primeiros arquitectos do fim do séc. XVI a empregar de maneira metódica a 

perspectiva paralela. Traça primeiro o plano do solo ou a planta, e depois eleva os  

edifícios, operação a que chama “ a subida de todo o conteúdo”47

                                                           
47 idem, Ib., p. 57. 

. Ainda no final do séc. 

XVI na Europa, a geometria das cidades, jardins e palácios aponta para uma nova 

perspectiva.  
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A perspectiva central com a linha do horizonte ao nível dos olhos, oferece uma visão 

mais distorcida e limitada do espaço. A nova representação com projecções paralelas, 

permite a separação do chão para uma visão “aérea”, permitindo ver os objectos como 

se eles fossem pequenos48

 

. Podemos encontrar muitos exemplos da aplicação da 

axonometria nos sécs. XVI e XVII, nas representações aéreas de cidades, edifícios ou 

cartas militares (Fig.53-54). Em mapas de fortificações podemos ainda observar o 

registo de esquemas estratégicos militares de guerra, com o posicionamento de peças 

de artilharia e o alcance das suas balas. 

 
Figura 53. –Exemplo de uma perspectiva axonométrica onde é notória a utilidade da visão aérea. Figura 
retira da obra de Philippe COMAR, La Perspective en Jeu – Les dessous de l’ image, Découvertes Gallimard 
Arts, 1992, p. 55.  

                                                           
48 Idem, Ib., p. 54. 
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Figura 54. –Exemplo de um magnífico desenho que aplica o método da construção axonométrica para 
provocar a tridimensionalidade dos edifícios. Desta forma o autor consegue explicar a hierarquia do 
conjunto arquitectónico, Planta do séc. XVIII do mosteiro de Port-Royal dês Champs, gravura de 
Magdeleine Hortemels. Figura retirada da Web em: www.wikipédia.org/wiki/Architectural_drawing 
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No séc. XVIII o seu emprego está longe de ser generalizado. Mas as formas cada vez 

mais complexas dos objectos manufacturados na produção em série, vai obrigar os 

desenhadores e engenheiros a pôr em prática a perspectiva paralela como um 

verdadeiro código de representação, que permite uma leitura imediata das medidas do 

objecto. É uma espécie de linguagem universal que permite representar todas as 

formas através de uma descrição geométrica rigorosa. No início do séc. XX, a 

perspectiva paralela tornou-se um meio priviligiado de representação para os 

arquitectos. O ensino da arquitectura no séc. XIX, herda em parte, a Geometria 

Descritiva, através do estudo do traçado das sombras, ignorando quase completamente 

as múltiplas possibilidades que oferece a perspectiva paralela. É preciso esperar até 

1920 para encontrar desenhos de arquitectura onde a aplicação da perspectiva 

paralela é aplicada de uma forma sistematizada. Podemos afirmar que a partir desta 

altura a perspectiva paralela torna-se mesmo uma verdadeira teoria estética que vem 

animar o ensino praticado na Bauhaus49. O inglês William Farish (1754-1837) aplicou 

bases geométricas à axonometria, e publicou em 1822 um artigo intitulado “On 

Isometrical Perspective” onde defende a necessidade de executar desenhos técnicos 

sem distorções ópticas. O que levou a formular a isometria - que significa medidas 

iguais, e que usa a mesma escala para a largura altura e profundidade. Existem três 

tipos de perspectivas axonométrias, a trimétrica, dimétrica e isométrica (Fig.55). A 

perspectiva trimétrica como a sua designação indica, tem três escalas de medição, a 

dimétrica duas e a isométrica apenas uma50

 

. 

                                                           
49 Idem, Ib., p. 62. 
50 L. Veiga da CUNHA, Desenho Técnico, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1976, p.217. 
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Figura 55. –Representação de várias perspectivas axonométricas de um cubo, Figura retira da obra de 
L.Veiga da CUNHA, Desenho Técnico, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1976, p. 210. 

 

 
Figura 56. –Villa Savoye, Le Corbusier, 1929. Através do sistema axonométrico de representação, é 
possível entender todos os espaços do conjunto arquitectónico, beneficiando da visão aérea, factor que 
favorece e simplifica o trabalho do arquitecto. Outro factor importante neste tipo de representações, no 
caso particular, isométrica, é a questão das escalas, que são sempre iguais em todo o desenho. Se o autor 
pretender alterar ou deslocar algum elemento que se encontra no desenho, pode fazê-lo sem se 
preocupar em recalcular a sua dimensão. Figura retirada da internet em: 
http://antoniodion.blogspot.com/2008/04/villa-savoye-project.html 



 74 

 

 
Figura 57. – Exemplo de uma perspectiva axonométrica isométrica, do arquitecto Theo Van Doesburg. 
Figura retirada da internet em: www.rakennustaiteenseura.fi/taiteentutkija/2004-
3/3_hyvone/artikkeli.htm 
 

Como já referimos, a utilização da perspectiva axonométrica veio tornar-se uma 

importante técnica gráfica usada por arquitectos artistas e engenheiros (Figs.56 e 57). 

Esta técnica rápida de representação, permite por parte do espectador uma leitura 

muito real do objecto representado. A publicidade também utiliza a perspectiva 

axonométrica nos seus conteúdos publicitários. Mas se estivermos com atenção à 

documentação que vem com os equipamentos que compramos, muitas vezes as 

explicações gráficas desses folhetos, utilizam ilustrações com objectos em perspectiva 

axonométrica. Podemos concluir que este tipo de representação deve o seu sucesso à 

leitura aérea dos objectos. Permite um distanciamento em relação ao observador pois 

este está à distância infinita e de certa forma liberta-se, criando uma linguagem gráfica 

própria e autónoma. 
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1.2.2. Os pintores de fresco italianos e o desenvolvimento do trompe l’oeil em 

superfícies verticais. 

O trompe l’oeil é uma designação atribuída a imagens criadas com o objectivo de 

enganar o observador, através de uma ilusão de óptica. Podemos observar exemplos de 

trompe l’oeil em pinturas de cavalete ou em pinturas de paredes verticais ou 

horizontais. Os exemplos mais conhecidos da aplicação desta técnica são as pinturas de 

tectos do período Barroco, mas já na Antiguidade Clássica se realizaram pinturas de 

efeito ilusório em villas Romanas. É através da aplicação da perspectiva, que estas 

ilusões são realizadas, criando cenários tridimensionais que prolongam arquitecturas 

falsas (Fig.58). Os artistas ao aplicar estas teorias ilusórias, têm o poder de transformar 

as arquitecturas verdadeiras em outras, que são virtuais e conseguem alterar por 

completo e de forma ilusória a estrutura original dos espaços.  

 

Figura 58. – Exemplo de um trompe l’oeil, atribuído a Dirk Bouts (1410/29-1475). Nicho com Livros e 
Bacia, Lado da Virgem e o Menino, 1475 – óleo sobre madeira. Figura incluída na obra de Miriam 
MILMAN, Le Trompe-loeil, Genéve, d’Art Albert S.A., 1982, p. 39 
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“Derrubar” paredes para criar novos cenários através da pintura, é sem dúvida a 

característica que melhor define o trompe l’oeil em paredes verticais. A mais famosa 

história sobre ilusão da antiguidade clássica, é contada por Plínio, e relata um concurso 

realizado entre Zeuxis e Parrhasius, para apurar quem era o melhor artista. Zeuxis, 

apresenta a sua pintura de um cacho de uvas, que era tão real que pássaros voaram do 

céu para debicá-la. Entretanto Zeuxis já convencido da sua vitória, pergunta a 

Parrhasius porque é que ele não remove a cortina que encobre a sua pintura. 

Parrhasius responde ao seu rival que a cortina não se remove porque é pintada. Zeuxis 

foi forçado a admitir a derrota, comentando mais tarde: eu só enganei as aves, mas 

Parrhasius enganou-me51. Vasari no seu livro Lives of the Artists, no volume I, refere que 

o realismo dos cavalos que Piero della Francesca pintou nas paredes do portão exterior 

de Vercellina era tal que os cavalos quando lá passavam não paravam de dar coices nas 

pinturas52

 

. Estes episódios contribuem para caracterizar a importância do realismo na 

pintura, como condição para o efeito ilusório a que se designou de trompe l’oeil. Os 

mestres flamengos do século XV, foram dos primeiros a obter qualidade necessária 

para representações da realidade, através do gosto pelo detalhe, já referido neste 

trabalho no capítulo anterior. Mas ainda antes dos flamengos, e voltando ao período 

clássico, os frescos de Pompeia são sem dúvida excelentes exemplos das primeiras 

pinturas ilusórias em paredes verticais. Na villa romana de Oplontis, perto de Nápoles, 

está um magnífico fresco onde podemos observar um dos primeiros exemplos de 

arquitecturas ilusórias em paredes verticais (Fig.59). Destrói por completo o muro da 

parede de fundo para dar lugar à ilusão que amplia o espaço ao observador através do 

aumento da sensação de profundidade.  

                                                           
51 Cf. E. H. GOMBRICH, Art and Illusion, Study in the Psychology of Pictoral Representation, London, 
Phaidon, 1968, p. 173. 
52 Cf. Giorgio VASARI Lives of the Artists, London, Penguin, 1987, Vol. 1, p.193. 
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Figura 59. – Villa romana Oplontis. Figura incluída na obra de Miriam MILMAN, Le Trompe-loeil, Genéve, 
d’Art Albert S.A., 1982, p. 14-15. 

 

É a invenção do espaço para lá da parede de fundo. Na pintura mural romana, o muro 

desaparece frequentemente para dar lugar a vistas de espaços ajardinados ou edifícios 

em perspectiva. O sistema perspéctico deste período não tem um ponto de fuga bem 

definido, só mais tarde com o surgimento da costruzione legittima, é que este tipo de 

pintura ganha mais realismo. Para acentuar o carácter puramente ilusionista das 

decorações, os artistas de Pompeia desenhavam no pavimento o local exacto onde o 

observador se devia posicionar para visionar o efeito ilusório correctamente53

                                                           
53 Cf. Miriam MILMAN, Le Trompe-loeil, Genéve, d’Art Albert S.A., 1982, p. 14 

. Este 

ponto de observação conhecido por Olho de Príncipe, foi utilizado nos períodos 

seguintes da história da arte, como vamos  mostrar, mais à frente neste trabalho.  
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Figura 60. – Masaccio, Trinity (1426). Fresco de Santa Maria Novella em Florença, 667x317cm, Figura 
retirada da internet em: http://en.wikipédia.org/wiki/Holy-trinity-(Masaccio) 
 

Uma obra importante ainda do início do Renascimento é a Santíssima Trindade de 

Santa Maria Novella em Florença, c.1426, da autoria de Masaccio (Fig.60). Esta 

magnífica obra de arte tem sido alvo de diferentes estudos científicos, e não existe 

consenso em relação ao rigor da construção da sua perspectiva (Fig.61). A data da 

execução da pintura é anterior à publicação do tratado de Alberti De Pittura, mas 

coincide com as datas em que Brunelleschi realizou as suas experiências e é provável 

que tenha influenciado o jovem pintor. Aliás, Vasari no seu livro A vida dos artistas,  
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volume I, refere que Filippo Brunelleschi ensinou a arte da perspectiva a Masaccio e 

quando soube da notícia da morte prematura do artista terá dito: “Sofremos uma 

terrível perda com a morte de Masaccio”54. Portanto, podemos concluir com toda a 

segurança, que Masaccio estava familiarizado com as regras da perspectiva linear. 

Apesar das base sólidas que possuía, estudos recentes revelam existirem erros na 

construção da perspectiva. Judith V. Field investigadora conceituada, após um estudo 

matemático defende essa teoria. Posição diferente têm os historiadores Martin Kemp e 

Erwin Panofsky55.  

 

Figura 61. – Estudo perspéctico do fresco Trinity, de Masacio, Imagem retirada da internet em: 
www.shafe.co.uk/art/Ground_plan_of_Masaccio_Trinity_fresco.asp 

                                                           
54 Giorgio VASARI, op. cit., p. 131 
55 António TRINDADE, op. cit., p. 134 

http://www.shafe.co.uk/art/Ground_plan_of_Masaccio_Trinity_fresco.asp�


 80 

Outra obra que decidimos destacar, é o fresco Ressurreição de Cristo, c.1465, da igreja 

de Sansepolcro, de Piero della Francesca (Fig.62). Como já referimos, Piero é talvez o 

primeiro artista a estudar e a investigar a figura humana em escorço e para isso 

desenvolveu vários estudos que permitiram representar a cabeça humana em 

diferentes ângulos. O tratado de Prospettiva Pingendi é o primeiro a incluir a figura 

humana na perspectiva linear, inclui desenhos da cabeça em várias posições 

sublinhadas pela projecção de diferentes pontos distribuídos pelo crânio. No fresco 

referido, as cabeças dos soldados que guardam o túmulo, e em particular a figura que 

está alinhada com a haste da bandeira é um exemplo de um exercício de estereometria 

anatómica. As formas hemisféricas da maçã de Adão e das cavidades oculares da figura, 

revelam sinais de grande atenção com a perspectiva56. O autor nos seus estudos, 

equipara a cabeça humana a um sólido geométrico e a partir daí vai criar projecções 

ortogonais e centrais dos seus pontos (Fig.63).  

 

Figura 62. – Piero della Francesca, Ressurreição, (1463-65) fresco, 225x200cm, Sansepolcro. Figura 
retirada da internet em: http://www.seeingjesus.me/holyimage/5.resurrection/re09.htm

                                                           
56 Cf. Martin KEMP, Science of art Optical themes in Western art from Brunelleschi to Seurat, Yale 
University Press, New Haven and London, 1990, p. 34. 

http://www.seeingjesus.me/holyimage/5.resurrection/re09.htm�
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Figura 63. – De Prospectiva Pingendi, de Piero della Francesca. Na figura, em cima, podemos observar a 
perspectiva projectada da cabeça humana, na figura intermédia podemos observar as projecções dos 
pontos da elevação lateral da cabeça, e na figura inferior podemos observar as projecções dos perfis das 
plantas das sucessivas secções da cabeça humana. Figuras incluídas na obra de Martin KEMP, Science of 
Art Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat, Yale University Press, New Haven and 
London, 1990, pp. 33-34. 



 82 

 

Ligeiramente mais tarde, na sala das perspectivas da Villa Farnesina, Baldassare 

Peruzzi faz uso das teorias adquiridas da Renascença (Fig.64). Aplica com virtuosismo 

as falsas arquitecturas nas paredes existentes, através de colunas pintadas. Consegue 

enganar o espectador que não distingue a verdadeira da falsa arquitectura. Mas o efeito 

ilusório só resulta se o observador estiver num ponto específico da sala, se o  

observador mudar de posição, o resultado não se revela tão real, e o espectador sente 

que algo não está correcto, detectando imediatamente que existe ali uma tentativa um 

pouco falhada para enganar o espectador.  

 

Figura 64. – Baldassarre Peruzzi (1515-17), Villa Farnesina, Roma. Frescos da sala das perspectivas, 
imagem retirada da internet em: www.wga.hu/art/p/peruzzi/farnesi3.jpg 

A questão do movimento do espectador também anula o efeito ilusório, como já foi 

dito. Só existe um ponto onde a ilusão é perfeita, obrigando o espectador a ficar imóvel. 

Graças à profundidade criada, o artista pinta uma vista panorâmica de Roma. 

Baldassare Peruzzi consegue que as linhas do pavimento pintadas na parede em 

perspectiva  tenham  continuidade  em  relação  ao  verdadeiro  pavimento  simulando 
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 um afastamento ilusório. Não é só o pavimento que respeita as arquitecturas reais as 

sancas onde as colunas rematam, também têm continuidade com a parede lateral que 

se encontra perpendicular à parede ilusória57. Parece que Baldassare Peruzzi aplicou a 

regra da perspectiva do tratado de Egnatio Danti para realizar a ilusão da sala das 

perspectivas. A regra permite uma operação mais simples do que o método da 

Costruzione Legittima na medida  em que despensa a combinação de vários desenhos 

para determinar a perspectiva58. Mais tarde e já em período Barroco, Andrea Pozzo 

executa as decorações das paredes das salas do palácio Contucci em Montepulciano 

(Fig.65). Apesar do trabalho não ser a sua obra mais conhecida, é certamente um 

trompe l’oeil de grande efeito cénico. Através da reconstituição perspéctica é possível 

determinar a zona de fuga, que neste caso não é um ponto rigoroso, mas os topos de 

uma linha vertical de simetria, um pouco como a espinha de peixe.(Fig.66).  

 

Figura 65. – Andrea Pozzo, sala do palácio Contucci em Montepulciano. Figura retirada da obra 
L’Architettura Dell’ Ingano – Quadraturismo e Grande Decorazione nella Pittura di età Barocca, a cura di 
Fauzia FARNETI, Deanna LENZI, Firenze, Alínea Editrice S.R.L., 2004, p.83. 

                                                           
57 António TRINDADE, op. cit., pp. 306-307 
58 Idem, Ib., p. 312  
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Figura 66. – Estudo perspéctico da sala do palácio Contucci em Montepulciano. Desenho assistido por 
computador do autor executado com software vectorial - Freehand MX. 

 

 

Na decoração para o corredor da Casa Professa de Gesù em Roma, Andrea Pozzo, 

realizou sobre uma parede de fundo oblíqua, um trabalho de carácter singular em 

relação a outros exemplos (Figs.67 e 68). Para este trompe l’oeil, o autor cria uma 

ilusão, que faz desaparecer a parede oblíqua e prolonga o corredor numa situação 

frontal. Como fizemos referência, em outros exemplos, Pozzo, volta a marcar no 

pavimento através de um disco em mármore, o ponto específico onde o espectador se 

deve posicionar para observar a ilusão correctamente. A partir desse ponto (O) vai 

desenvolver o estudo através da perspectiva linear que permite pintar na parede o 

efeito ilusório que chamamos de trompe l’oeil.  
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Figura 67. – Andrea Pozzo e assistentes. Fundo do corredor da Casa Professa del Gezú, Roma, 1680. 
Na decoração do pavimento podemos observar o ponto negro, que determina o chamado olho de príncipe 
como o local correcto para observar a ilusão. Figura incluída em Marco FASOLO, “La galleria di sant’ 
ignazio alla casa professa del Gesù”, em L’Architettura Dell’Ingano. Aqudraturismo e grande decorazione 
nella pittura di età barocca, a cura di Fauzia  FARNETI, Deanna LENZI, Alínea Editrice, Firenze, 2004, p. 
135. 
 

Ao desenvolver esta obra , Pozzo depara-se com o conceito de anamorfose. Apesar do 

seu tratado Prospettiva de Pittori e d Architetti, não mencionar aspectos relacionados 

com perspectivas em paredes oblíquas, podemos encontrar na obra Cursus seu Mundus 

Mathematicus, publicada em 1690 de Claude François Milliet Dechales, exemplos 

semelhantes ao corredor da Casa Professa de Gesù.  
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Figura 68. – Andrea Pozzo e assistentes. Fundo do corredor da Casa Professa del Gezú, Roma, 1680. 
Pormenor do altar pintado. Corredor de acesoo à capela de sant’ Ignazio. Figura incluída na Web em: 
www.chiesadelgesu.org/html/img_0087_it.html. 

 
Pozzo recolheu conhecimentos de perspectiva de alguns autores, (alguns também 

jesuítas) como Girard Desargues, Abraham Bosse ou Jean François Le Dubreuil.59

                                                           
59 Marinella PIGOZZI, “ Da Giulio Troili a Ferdinando Galli Bibiena. Teoria e prassi”, em L’Architettura 
Dell’Ingano. Aqudraturismo e grande decorazione nella pittura di età barocca, a cura di Fauzia  FARNETI, 
Deanna LENZI, Alínea Editrice, Firenze, 2004, p. 125.Cfr. António TRINDADE, op. cit., p. 317. 

O 

tratado de Jean Françoeis Le Dubreuil, La Perspective Pratique, publicado em 1642, 

Paris, vem influenciar a obra tratadísta de Andrea Pozzo. A obra descreve princípios de 

perspectiva, definições de raios visuais, métodos para colocar planos em perspectiva, 

construção de figuras geométricas, traçados de pavimentos de habitações e jardins em 

perspectiva. Descreve ainda, regras para a elevação de figuras geométricas em espaços 

arquitectónicos e indica medidas e proporções para a figura humana, além de 

descrever cálculos para projectar sombras. Esta obra foi uma referência para artistas e 

arquitectos até ao surgimento do tratado de Andrea Pozzo, Perspectiva Pictorum et 

Architectorum, em 1693. 

 

http://www.chiesa/�
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1.2.3. Os Tratados Flamengos e o seu reflexo nos paisagistas holandeses. 

A história da perspectiva holandesa tem início em 1553, com a publicação da tradução 

para holandês do livro Tutte L’Opere d’Architettura et Prospettiva de Sebastiano 

SERLIO, com desenhos do famoso pintor Flamengo Pieter Coecke van Aelst (Fig.69). A 

obra de Serlio foi uma referência para os arquitectos do norte da Europa que não 

conheceram Roma , mas admiravam a arte Italiana60. Apesar do conteúdo da obra 

apresentar explicações pouco clara sobre perspectiva, influenciou profundamente o 

artista Johan Vredeman de Vries (1526-1616) também conhecido por Jan ou Hans 

Vredeman de Vries. O tratado de perspectiva deste autor revela também profundas 

influências do tratado de Pelérin Viator, já referido, o que se verifica nos métodos 

descritos nos exemplos e na questão da mobilidade do observador e na visão 

panorâmica. 

 

Figura 69. – Sebastiano SERLIO, Tutte L’Opere d’Architettura et Prospettiva, Livro secondo, p. 38, Figura 
retirada da Web em: www.unav.es/ha/009-TRAT/serlio-01.htm 

                                                           
60 Kirsti ANDERSON, The Geometry of an Art – The History of the Mathematical Theory of Perspective from 
Alberti to Monge, New York, Springer, 2007, p. 230. 
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O artista flamengo desenhou ilustrações de arquitecturas perspectivadas com grande 

entusiasmo, iniciando assim um estilo muito particular e restritode pintura de espaços 

arquitectónicos que se caracterizou nas decorações maneiristas do norte da Europa. 

Vredeman de Vries publicou o seu primeiro livro em 1560, com exemplos de 

composições em perspectiva. O livro contem alguns textos, mas de uma maneira geral é 

constituído por desenhos instrutivos. Através da observação atenta das ilustrações do 

livro, temos a sensação que aprendemos muito sobre perspectiva. Depois da 

publicação do seu primeiro livro, Vredeman de Vries passou grande parte da sua vida a 

viajar entre Antuérpia, Aachen Wolfenbuttel, Hamburgo, Danzig e Praga. Em 1604 e 

1605 já no fim da sua vida, publicou mais dois volumes a que deu o nome de 

Perspective. Os volumes tornaram-se muito populares entre arquitectos e artistas e 

foram reeditados e traduzidos frequentemente. Fomos encontrar uma dessas edições 

na biblioteca da Academia das Ciências em Lisboa(Fig.70). O livro apresenta mais de 

setenta demonstrações de perspectivas com diferentes soluções arquitectónicas. Ao 

contrário de outras obras anteriormente publicadas, este trabalho integra construções 

perspécticas a partir de pontos de observação pouco vulgares, que fazem lembrar 

anamorfoses, tal é a sua deformação (Fig.71). 
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Figura 70. – Jan Vredeman de Vries, Perspective. Ilustração 14 da obra, publicada em 1633, exemplar 
que se encontra na biblioteca da Academia das Ciências em Lisboa. 

 

Figura 71. – Jan Vredeman de Vries, Perspective. Plate 22, Perspectiva com o ponto de observador 
situado superiormente muito próximo do objecto numa vista aérea. Figura incluída na obra de Martin 
KEMP, Science of Art Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat, Yale University Press, 
New Haven and London, 1990, p. 110. 
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Hendrik Hondius, que foi aluno de Vredeman, foi impressor, editor e publicou 

sucessivas edições com textos de Samuel Marolois sobre perspectiva ou assuntos com 

ela relacionados, recorrendo a ilustrações de Vredeman. Em 1622, Hendrik Hondius 

escreveu um tratado com o nome, Institutio Artis Perspectivae que inclui 

demonstrações de perspectivas em apelativas ilustrações , onde podemos observar 

elementos da composição geométrica posicionados muito acima da linha do horizonte, 

dando a sensação de falsos planos inclinados61

 

 (Fig.72). 

 
Figura 72. – Hendik Hondius, Institutio Artis Perspectivae. Demonstração de perspectiva, onde podemos 
observar a representação de inúmeros elementos acima da linha do horizonte. Figura retirada da Web 
em: www.goodart.org/HondiusPerspectiveLarge.jpg 

Samuel Marolois, que dedicou a sua vida essencialmente à matemática e ao desenho de 

fortificações, através das técnicas matemáticas que os Italianos usavam para as 

projecções, desenvolveu uma teoria que foi muito útil aos pintores do Norte da Europa. 

                                                           
61 Cf. Martin KEMP, op.cit,. p. 112. 



 91 

 

A grande quantidade de edições publicadas do seu trabalho, provam que existiu muito 

interesse  pelos seus métodos. O seu primeiro tratado sobre perspectiva aparece no 

seu livro Opera Mathematica ou oeuvres Mathematiques traictons de geometrie, 

perspective, architecture, et fortifications, publicado em 1614 (Figs.73 e 74). Não é de 

estranhar que o autor inclua as suas teorias sobre perspectiva num compêndio de 

ciências matemáticas. Na verdade, Marolois insistia na ideia de que o artista não deve 

ser ingénuo ao ponto de representar o que os olhos vêem, mas sim procurar no método 

das projecções uma forma de representação. Ao contrário dos que defendem que os 

artistas devem seguir os fenómenos naturais da visão, Marolois acredita que a 

representação deve violar a razão natural62. Esta posição é muito próxima da 

interpretação Italiana, no que respeita à utilização da perspectiva na pintura de 

cavalete deste período. De uma maneira geral a arte holandesa deste período não se 

caracteriza por uma estrutura perspéctica rigorosa com bases científico-matemáticas, 

ao contrário da Italiana, mas é verdade que os livros de Marolois com representações 

de Vredeman de Vries e Hondius conheceram grande sucesso e foram publicados em 

1616, 1628, 1629, 1630, 1638, 1639, 1644, 1651 e 166263.O pintor holandês Pieter 

Saenredam (1597-1665) foi o primeiro artista que representou com grande rigor as 

arquitecturas dos edifícios holandeses, com destaque para os interiores de igrejas 

(Figs.75 e 76). Cada desenho descreve ao pormenor todos os detalhes da arquitectura, 

onde alguns ainda conservam marcações que o autor usou para transportar o desenho 

em papel para a tela64. Pieter Saenredam usou o ponto principal e o ponto de distância, 

nas suas representações, de forma a garantir uma visão mais completa do espaço. 

Também a colocação da linha do horizonte baixa, permite obter uma visão mais 

abrangente da parte superior do edifício65

                                                           
62 Idem, Ib., p.112 

. 

63 Idem, Ib., pp.112-113 
64 Idem, Ib., p. 116 
65 Cf. António TRINDADE, op. cit., p.774 
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Figura 73. – Samuel MAROLOIS, MATHEMATICVM OPVS ABSOLVTISSIMVM. Frontispício da obra, 
publicada em 1633, que se encontra na biblioteca da Academia das Ciências em Lisboa. Fotografia do 
autor. 

 
Figura 74. – Samuel MAROLOIS, MATHEMATICVM OPVS ABSOLVTISSIMVM. Ilustração onde podemos 
observar o interesse do autor em explicar o método para medição de áreas, Figura 27, imagem retirada 
da obra, que se encontra na biblioteca da Academia das Ciências em Lisboa. Fotografia do autor. 
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Figura 75. – Pieter SAENREDAM, Interior of the Mariakerk in Utrecht, 1641. Imagem retirada da obra de 
Svetlana Alpers, op., cit., p.176. Estudo perspéctico do autor. 

 

Figura 76. – Pieter SAENREDAM, na esquerda podemos observar um desenho de 1635, realizado à pena 
e carvão do interior da igreja de Santo Bravo em Haarlem. À direita, a pintura de 1636, realizada a partir 
do desenho preliminar. Imagem retirada da obra de Svetlana Alpers, op., cit., pp.66-67. 
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Os pintores holandeses Pieter de Hooch, Vermeer ou Samuel van Hoogstraten, 

respeitavam muito as lições de Alberti em relação à perspectiva linear, mas 

subverteram as ideias do famoso teórico em nome de uma pintura mais real ou natural. 

Este aspecto vem caracterizar toda a obra destes artistas que culmina num interesse 

pela ciência óptica, antecipando o aparecimento da fotografia.  

Na pintura de Vermeer, A Leiteira, (Fig.77) podemos observar através do estudo 

perspéctico que toda a pintura obedece a uma rigorosa representação perspéctica 

(Fig.78). Com excepção de um “aparente deslize”, que se verifica na parte superior 

esquerda da mesa, onde as zonas em penumbra dificultam a observação do rigor do 

desenho do pintor, neste sector (Ver o círculo assinalado a vermelho). 

 
Figura 77.- Jan VERMEER, A Leiteira, 1658-60. Figura retirada da obra de Norbert SCHNEIDER, Vermeer 
A Obra Completa, Taschen, Koln, 2004, p.65 
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Figura 78. – Estudo perspéctico da pintura A Leiteira de Vermeer. É de notar ainda o rigor do desenho 
dos espaços na janela, verificado através do teorema de Tales. Desenho assistido por computador do 
autor executado com software vectorial  - Freehand MX. 
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1.3 A Perspectiva no período Barroco. O quadro horizontal e curvo 

1.3.1. As regras da perspectiva linear plana aplicadas ao quadro horizontal. 

A perspectiva linear aplicada a superfícies planas, curvas ou mesmo poliédricas está 

directamente associada a fenómenos ópticos que de uma forma geral pretendem 

enganar o espectador. No final do século XVIII, alguns artistas começaram a representar 

determinadas cenas sobre superfícies não completamente planas, que simulavam 

arquitecturas falsas66. Estamos perante o gosto pelo engano. Executar pinturas em 

suportes completamente curvos ou não planos, arquitecturas que parecessem rectas ou 

que sugerissem a sensação de estarem representadas em superfícies planas, obedece a 

um conjunto de regras difíceis de reunir.  

 
Figura 79. – Jean François DU BREUIL, La Perspective Pratique Necessaire a Tous Peintres, Graveurs, 
Sculpteurs, Archictectes, Orpheures, Brodeurs, Tapissiers & Autres qui se Messent de Desseigner, par un 
Religieux de la Compagnie de Jesus, Vol.3 (2ªedição), Paris, impressão de Antoine Dezaillier, MDCLXXIX 
(1679)(1ªed. De 1642-1649), Biblioteca Nacional de Lisboa, COTA:BA.285V-287V.,ilustração da página 
48, Figura incluída na obra de António TRINDADE, op., cit., p.813. 

                                                           
66 Idem, Ib., p.803 
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Este fenómeno da simulação de arquitecturas fictícias e escorço de figuras, foi muitas 

vezes conseguido através de práticas empíricas, mas também científicas. É na vertente 

científica onde vamos encontrar os melhores exemplos deste gosto de enganar. A 

problemática da representação de formas que se pretendem ver como perspectivas 

planas em superfícies curvas, foi estudada em França e Itália. Jean François Du Breuil, 

jesuíta Francês que plagiou a obra de outro geómetra importante Girard Desargues67

A pintura de tectos em Portugal até ao início do séc. XVIII, apresentou-se sobretudo em 

pinturas de grottesche ítalo-flamengos. Os brutescos dominaram toda a decoração de 

tectos na segunda metade de seiscentos. Foi o florentino Vincenzo Bacherelli que 

durante a sua estadia em Portugal, veio contrariar a tendência do brutesco na 

decoração de tectos, contribuindo assim para uma nova tendência na arte da decoração 

de tectos em superfícies abobadadas  ou planas. Bacherelli esteve em Portugal desde os 

fins do séc. XVII até ao início do séc. XVIII, mais precisamente até 1719, data em que 

regressou a Itália. Apesar de ter executado vários trabalhos no nosso país, o único que 

sobreviveu foi a pintura do tecto da antiga portaria da igreja de São Vicente de Fora, 

em Lisboa

 já 

antes de Du Breuil se tinha interessado pela projecção e perspectiva em superfícies 

planas, oblíquas e curvas (Fig.79). 

68. Vincenzo Baccherelli nasceu em Florença no ano de 1745, foi aluno de 

António Domenico Gabbiani, e mais tarde ingressou na escola de Allessandro 

Gherardini com quem executa a decoração do tecto da igreja de Santa Maria degli 

Armeni, actualmente destruído impossibilitando o confronto formal-estético com a sua 

obra em Lisboa69

                                                           
67 Idem, Ib., p.806 

. A quadratura atinge o seu auge durante a primeira metade do séc. 

XVIII na decoração de tectos abobadados ou não, forrados a madeira e cobertos a tela 

ou mesmo rebocados, decorados a fresco, a têmpera ou a óleo. É importante referir que  

68 Cf. Magno Moraes MELLO, A Pintura De Tectos Em Perspectiva no Portugal de D. João V, Estampa, 
Lisboa, 1998, p.27. 
69 Cf. Magno Moraes MELLO, A Pintura de tectos em perspectiva no Portugal de D. João V (1706-1750), 
Dissertação de Mestrado em História da Arte Apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1996, p.62. Cf. também Margarida CALADO, Baccarelli, Vincenzo, 
in Dicionário da Arte Barroca em Portugal, direcção de José Fernandes Pereira & de Paulo Pereira, 
Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp.62 e 63. 
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a decoração dos tectos está directamente dependente das informações contidas nos 

tratados de arquitectura e pintura. O desenvolvimento da perspectiva está associada à 

tratadista italiana publicada na língua de origem ou em traduções para português. É 

obrigatório destacar o tratado Perspectiva Pictorum, et Architectorum, (Fig.80) do 

jesuíta Andrea Pozzo que contribuiu de uma forma prática para o desenvolvimento da 

arte Portuguesa, principalmente nas pinturas ilusórias de tectos70. Em Portugal a 

pintura em superfícies abobadadas é tradicionalmente executada a óleo ou a têmpera 

sobre tela colada ao tecto de madeira, ao contrario da tradição italiana que prefere a 

pintura a fresco, menos trabalhosa e com melhores resultados de efeito pictórico71. 

Embora vários autores tenham alertado para as vantagens da pintura a fresco, que se 

caracteriza por uma maior rapidez de execução e mais resistência à acção do tempo, 

Portugal continuou a insistir na pintura a óleo sobre tela.72

Além da presença de florentino Baccherelli e de outros italianos em Portugal, não 

podemos esquecer a importância do tratado do jesuíta Andrea Pozzo publicado em 

1693-1700 em Roma, e também a presença de artistas bolonheses como Carlo Cicino 

Bibiena que vem influenciar  toda a pintura de tectos em Portugal e Itália. Estamos 

convictos que foram estes alguns dos factores que mais contribuíram para o 

surgimento de uma nova geração de artistas em Portugal. Estes novos artistas 

influenciados por Baccherelli e auxiliados pelo extraordinário tratado de Pozzo e pelas 

práticas bolonhesas da quadratura, contribuíram com as suas experiências para uma 

nova concepção na pintura de tectos ilusórios perspectivados em Portugal e no 

Brasil

  

73

 

. Deste grupo de artistas podemos destacar António Lobo, discípulo de 

Baccherelli, que em 1718 decorou o tecto da igreja de Nossa Senhora da Pena em 

Lisboa. 

                                                           
70 Cf. Magno Moraes MELLO, A Pintura de tectos em perspectiva no Portugal de D. João V (1706-1750), 
Dissertação de Mestrado em História...op., cit., p.63. 
71 Idem, Ib., p.177. 
72 Idem, Ib., p.178. 
73 Cf. Magno Moraes MELLO, A Pintura De Tectos Em Perspectiva no Portugal de D. João V, Estampa, 
Lisboa, ... op., cit., p.88. 
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Figura 80. – Andrea POZZO, Perspectiva Pictorum, et Architectorum, Roma, 1763, Volume II, Fig.56. 
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A necessidade de definir um ponto a partir do qual o espectador deve posicionar-se em 

relação à obra que está a observar, assume um papel fundamental no sistema de 

representação espacial. O referido ponto encontra-se no centro da projecção 

perspéctica do espaço e qualquer desvio conduzirá a uma visão distorcida. Podemos 

afirmar que as distorções perspécticas constituem uma ameaça à verdade perspéctica 

de uma representação centrada no observador74. É importante referir que existe um 

conflito entre a geometria clássica de Alberti e Pierro della Francesca de um centro de 

projecção único, também defendido por Bosse ou Pozzo, e a desconstrução da imagem 

no sentido óptico resultantes do movimento do espectador no espaço. Os artistas 

preferiram deixar ao critério do espectador essa tarefa, ou no máximo, procurarem 

criar meios visuais para persuadi-los  dessa necessidade. Daqui resultou, de uma 

maneira geral, um conflito entre a teoria e os efeitos práticos da perspectiva. A 

quadratura que tem uma natureza geométrica, depende das leis da óptica e está 

incontornavelmente ligada a distorções perspécticas. Todos nós já observámos falsas 

cornijas e balaustradas pintadas sobre tectos de superfícies curvas visionados como 

perspectivas planas a partir do centro de projecção, mas se nos afastarmos desse ponto, 

são percepcionados com perspectivas  côncavas antes desse ponto, e convexas depois 

de o ultrapassar.75

                                                           
74 Cf. Magno Moraes MELLO, A Pintura de tectos em perspectiva no Portugal de D. João V (1706-1750), 
Dissertação de Mestrado em História...op., cit., Volume I, p.529. 

Portanto, a eficácia do efeito ilusório é relativa e subjectiva, funciona 

como um todo, mas não consegue satisfazer por completo. Muitas destas decorações 

são aplicadas em espaços de grande dimensão e, no caso das naves das igrejas, com um 

comprimento superior à largura. Este facto dificulta o resultado do efeito ilusório 

perspéctico, pois cria grandes distâncias entre o ponto principal de observação e o resto 

do espaço, resultando em vastas áreas onde o observador tem uma visão convexa ou 

côncava da pintura. Em muitos casos o observador é enganado através do 

arrombamento da arquitectura da abóbada real, para dar lugar a uma visão do céu, 

povoada de figuras em escorço que quase sempre representam uma narrativa de 

carácter religioso. O espectador ao percorrer a nave central da igreja, observa 

diferentes deformações que se alteram conforme a sua posição se altera no espaço. 

75 Idem, Ib., pp. 529-530 
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Como já foi referido anteriormente, a posição do espectador é essencial para uma 

correcta observação do efeito ilusório mas é importante reforçar que todo o espaço é 

ilusório e imaginativo, portanto achamos que a posição é importante, mas fora dela, o 

efeito ilusório continua a impressionar o espectador. Na quadratura, para evitar ou 

diminuir distorções perspécticas, muitos artistas utilizaram o ponto de fuga de 

diferentes formas. Na impossibilidade do observador conseguir ver na totalidade a 

ilusão de um só lugar, o artista por vezes vai estabelecer vários lugares para a 

observação de diferentes áreas da pintura. A distorção é uma consequência da visão 

perspéctica e no caso das pinturas de tectos a problemática é óbvia dada a natureza e a 

geometria da superfície de representação76

1.3.2. A Perspectiva eficaz da abóbada da igreja de São Paulo. 

.  

A igreja de São Paulo em Lisboa possui uma magnífica pintura na nave principal que 

constitui um bom exemplo da pintura em superfícies curvas (Fig.82-83_84-85-86). O 

trabalho pictórico designado Glória de São Paulo, está atribuído ao pintor Jerónimo de 

Andrade (1715-1801) com as colaborações de Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-

1810), José Tomás Gomes (1713-1783), Vicente Paulo (?-?)e Gaspar José Raposo (1762-

1803)77. Como já referimos, Jerónimo de Andrade desenhou e dirigiu os trabalhos da 

pintura da nave da igreja de São Paulo em Lisboa no ano de 1746. A representação 

pictórica do tecto principal apresenta uma perspectiva composta de um único ponto de 

fuga. Em determinados aspectos a construção da perspectiva representada nesta igreja 

lembra a composição feita por António Lobo na nave da igreja da Pena, em 1718 

(Fig.81). Nas duas composições nota-se a preocupação com um ponto de vista no centro 

geométrico da nave e com a representação frontal do quadro recolocado78

                                                           
76 Cf. Vítor dos REIS, O Rapto do Observador: Invenção, Representação e Percepção do Espaço Celestial na 
Pintura de Tectos em Portugal no séc. XVIII, Orientador. Prof. Luís Filipe de Abreu, Tese de Doutoramento 
em Belas-Artes (Teoria da Imagem) Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2006, Volume 
I, p.518. 

. 

77 Cf. Vítor dos REIS, op., cit., Volume I, p.518 
78 Cf. Magno Moraes MELLO, A Pintura de tectos em perspectiva no Portugal de D. João V (1706-1750), 
Dissertação de Mestrado em História...op., cit., Volume II p.7. 
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Figura 81 a) e b). – Na figura (a) podemos observar a estrutura da perspectiva da pintura Glória de 
S.Paulo  após 1783, do tecto da Igreja de S.Paulo em Lisboa atribuída a Jerónimo de Andrade (1715-
1801) Todos os elementos arquitectónicos apontam na direcção de um ponto de fuga P. É bem visível a 
distorção da composição. Na figura (b) temos a estrutura da perspectiva da pintura Ascenção de São 
Francisco e Virtudes c. 1737 do tecto da nave da Igreja do Menino Deus em Lisboa, atribuída a Jerónimo 
da Silva e João Nunes de Abreu segundo desenho de Vitorino Manuel da Serra. Os elementos da 
arquitectura estão direccionados para uma linha de simetria que atravessa toda a nave, contribuindo 
para uma menor distorção da composição perspéctica. Desenho assistido por computador do autor 
executado com software vectorial  - Freehand MX. 
 
 
A pintura da igreja de São Paulo apresenta uma organização simétrica com o centro 

rasgado para o céu. A perspectiva é construída através de um ponto de fuga no centro 

da composição para onde convergem todas as linhas das direcções das colunas. O 

conjunto da construção perspéctica das colunas revela o rigor académico do autor79

                                                           
79 Cf. Giusephina RAGGI, Architetture Dell’ Ingano: il lungo cammino dell’ illusione: l’ influenza emiliana 
nella pittura di quadratura luso-brasileira del secolo XVIII, Tese de Doutoramento em História de Arte em 
co-orientação com a Universidade de Bolonha, Departamento de História da Arte, Fac. De Letras, Univ. 
De Lisboa, 2004, Volume I, p.794. 

. A 

pintura, foi muito alterada depois do terramoto. 
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Todo a ilusão transporta o espectador para um espaço celeste projectado na dimensão 

paradisíaca da composição das figuras numa disposição em zig-zag do grupo figurativo.  

 

 
 
Figura 82. – Glória de S.Paulo  após 1783, pintura do tecto da Igreja de São Paulo em Lisboa atribuída a 
Jerónimo de Andrade (1715-1801) Todos os elementos arquitectónicos apontam na direcção de um 
ponto de fuga. Foto do autor. 
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Figura 83. – Glória de São Paulo. Desenho do autor a tinta da china e aparo à mão levantada. 
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Figura 84. – Esquema representativo do interior da igreja de São Paulo, onde podemos observar o ponto 
correcto para observar a perspectiva (a). Os antigos chamavam-lhe o olho de príncipe. Desenho do autor 
a tinta da china e aparo à mão levantada. 
 

 
Figura 85. – Corte da Igreja de São Paulo. Em (A) temos o forro em madeira onde se encontra a pintura. 
Em (B) a cobertura do edifício. A zona entre o forro e a cobertura está repleta de vigas em madeira que 
sustentam o forro às paredes do edifício. Desenho do autor a tinta da china e aparo à mão levantada. 
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Figura 86. – Esquema explicativo da nave da Igreja de São Paulo. Em (a) temos o forro em madeira, em 
(b) a cobertura e em (c) a sanca onde o forro está assente. Nesta figura podemos observar a superfície 
curva em madeira onde a pintura foi aplicada, que lembra o interior do casco de um barco. Desenho do 
autor a tinta da china e aparo à mão levantada. 

 

Em virtude do estado de degradação da obra, em 2009 procedeu-se ao restauro da 

pintura na sua totalidade. A partir dos relatos dos elementos da equipa de restauro, 

tivemos acesso ao tecto da abóbada no exterior e no interior, facto que constituiu uma 

mais valia a este trabalho, principalmente porque permitiu observar na prática 

características importantes deste tipo de obra. Apesar de este trabalho se preocupar 

com questões ligadas à geometria e perspectiva, e não ao restauro, foi muito 

interessante observar a forma como os técnicos desenvolveram o seu trabalho. A troca 

de ideias foi tão intensa, que talvez no futuro existam condições para uma parceria 

muito proveitosa, entre as duas áreas. Para executar este tipo de intervenção foi 

necessário substituir partes da tela degradadas (Fig.87) e alguma madeira do forro. Foi 

muito curioso observar o efeito de deformação que o desenho apresenta quando 

estamos perto, bem fora do ponto perfeito para uma correcta observação. Nas colunas, 

a deformação é tão acentuada que parecem estar deitadas e as figuras humanas 

apresentam-se na forma achatada, causando uma sensação anamórfica de grande 

efeito visual (Figs.88, 89 e 90). 
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Pensamos que o sistema adoptado pelos artistas para realizar este tipo de pinturas, 

consistiu na utilização de duas quadrículas e de cordas esticadas. Método descrito por 

Andrea Pozzo, no seu tratado que consiste na utilização de duas quadrículas, uma com 

o desenho que se pretende transportar para a abobada em escala reduzida, e a outra, 

proporcional à primeira, mas à escala real da obra, formada por cordas esticadas e fixas 

à sanca. A transferência da grelha horizontal de cordas para a respectiva abobada é 

feita através de um ponto de luz colocado no centro da projecção que chamamos de 

olho de príncipe. 

 

Figura 87. – Pintura do tecto da Igreja de São Paulo, onde podemos observar a substituição de parte da 
tela, e é possível ver o forro em madeira. Fotografia do Engº António Santos tirada durante o restauro da 
nave. 
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Figura 88. – Pintura do tecto da Igreja de São Paulo. Fotografia do Engº António Santos tirada durante o 
restauro. Em (a) temos uma figura que simula a posição vertical do observador, e no fundo podemos 
observar a deformação das colunas e do restante conjunto arquitectónico. Montagem fotográfica do 
autor. 

 
 

 
 

Figura 89. – Pintura do tecto da Igreja de São Paulo. Fotografia do Engº António Santos tirada durante o 
restauro. Podemos observar a deformação das colunas e do restante conjunto arquitectónico.  

 



 109 

 
 

Figura 90. – Pintura do tecto da Igreja de São Paulo. Fotografia do Engº António Santos tirada durante o 
restauro. Podemos observar o magnífica pintura do conjunto arquitectónico deste tecto. 
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Conclusão  

 

A presente dissertação vem na sequência do gosto pelo desenho, e tem como objectivo 

relacionar a importância da geometria, alguns dos seus sistemas como a perspectiva, e 

as representações axonométricas na concepção do objecto artístico. 

Este trabalho representa a conclusão do Mestrado em Desenho da Faculdade de Belas-

Artes da Universidade de Lisboa. É precisamente o desenho o elemento impulsionador 

que origina o propósito do trabalho. Todos nós sabemos que o desenho sempre foi uma 

disciplina nuclear do ensino das artes e aparece nos currículos das Faculdades de 

Arquitectura e Belas-Artes quase sempre como disciplina complementar dos cursos. 

Hoje o desenho é visto como uma disciplina autónoma, desenvolve problemáticas e 

apresenta-se com procedimentos e metodologias próprias. A criação da licenciatura em 

desenho vem reconhecer essa importância e pode criar condições para que surjam 

novos investigadores interessados em publicar artigos teses ou outros estudos 

científicos, que contribuam para o avanço do conhecimento. 

É neste contexto que surgem a geometria e a perspectiva, ciências que contribuem para 

uma maior consciência do rigor da representação do desenho. Apesar de toda a 

estrutura do trabalho obedecer a uma ordem cronológica e histórica, pretendemos que 

este trabalho incida numa vertente prática e os factos relatados ajudem a um melhor 

entendimento das questões mais importantes da perspectiva e do poder que pensamos 

que pode ter na concepção do objecto artístico. O desenho e a geometria podem ser 

usados como instrumentos úteis e imprescindíveis na representação e na respectiva 

utilidade para detectar factos ou verdades na história, e até mesmo na área do restauro 

da obra de arte. A presente dissertação, dá um contributo aos métodos geométricos-

conceptuais usados pelos artistas, arquitectos e designers, e foi esta a razão que nos 

levou a escolher o título O Poder da Geometria e da Perspectiva na Concepção do Objecto 

Artístico, na esperança de contribuir com novas analogias para o debate das ideias. 

Portanto, considerámos importante abordar a perspectiva no período Renascentista, em  
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Itália e no norte da Europa, a partir das ideias desenvolvidas por Alberti, Pierro della 

Francesca e Viator. Realizámos estudos perspécticos que revelam a intenção dos 

autores em representar a profundidade, mas através de diferentes pontos de vista. 

Diferenças que mais tarde vieram a contribuir para o desenvolvimento da óptica e da 

fotografia como hoje a conhecemos. Neste vasto espaço da perspectiva, não podemos 

deixar de referir os aspectos práticos da axonometria, que tem origem Ásia, mas é na 

Europa que se define como um elemento crucial da representação. Reconhecemos 

ainda a importância da análise da perspectiva em frescos, e o desenvolvimento do 

tromp l’oeil em superfícies verticais, que contribuíram para o aparecimento das 

arquitecturas virtuais, que não passam de rompimentos da realidade, que dão lugar à 

ilusão. A partir deste ponto, analisámos a importância do tratado do jesuíta Andrea 

Pozzo, para entender formalmente, como é que se representavam pictoricamente os 

falsos espaços em suportes abobadados, planos ou oblíquos. Neste sentido, e para 

entender melhor o fenómeno da pura ilusão, através da perspectiva, estudámos ainda a 

pintura do tecto da nave da Igreja de Paulo em Lisboa, atribuída ao pintor Jerónimo de 

Andrade, e concluímos que o artista era conhecedor da tratadísta da época. Este estudo 

não teve a intenção de definir, analisar ou construir uma história da perspectiva e a sua 

tratadística, a nossa preocupação foi expor todo a informação existente, situá-la 

contextualiza-la e procurar uma leitura possível realçando os seus aspectos mais 

importantes. Pensamos que o trabalho de investigação não pára aqui, agora é 

pertinente avançar para a fase seguinte na forma de tese de Doutoramento na tentativa 

de restabelecer a compreensão desta temática de representação espacial através da 

geometria e da perspectiva. Partes desta dissertação, ainda não conseguem 

diagnosticar conclusões, é preciso mais trabalho de pesquisa e análise, contudo, 

achamos que devido à brevidade do tempo exigido para uma dissertação de mestrado, 

o trabalho apresentado consegue demonstrar os aspecto essências da perspectiva e o 

seu contributo na concepção do objecto artístico. 
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