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INTRODUÇÃO 

^j^T^ErT] UANDO o Historiador da Arte pretende analisar as pinturas de uma determinada 
■ \ ^ H Í época, em particular do Renascimento, encontra no Método Iconográfico-

1 ? / \ . § Iconológico um auxiliar indispensável para identificar, analisar e compreender 
^ ^ l^l o s diversos temas. Mas, também, para interpretar a respectiva mensagem 

^ ^ ^ ^ procurando o significado intrínseco dos elementos das obras de arte 
através do estudo aprofundado dos valores simbólicos, religiosos e 

filosóficos da época, bem como das circunstâncias sociais e culturais que envolveram a 
realização das pinturas. Deste modo, poderá justificar a razão da sua existência, os 
condicionalismos a que foram sujeitas, o contexto em que se encontram inseridas e fundamentar 
devidamente as suas conclusões. 

Todavia, verificámos que á aplicação deste método, ainda que levado a um nível bastante 
aprofundado, não permite dar resposta a algumas questões elementares formuladas no âmbito 
da composição, as quais só encontram uma explicação adequada recorrendo ao domínio das 
ciências exactas, nomeadamente, da Matemática e da Geometria. 

Procurando descobrir as causas últimas que justificam as opções dos artistas, entendemos 
ser necessário desenvolver um método de análise que permita compreender as pinturas nas 
suas variadas dimensões. Assim, inspirados no trabalho de Charles Bouleau, Charpentes. La 
géométrie secrète des peintres, e pondo em prática uma formação académica no âmbito das 
ciências exactas e no campo artístico, decidimos aplicar, na análise das pinturas, o que 
designámos por Método Geométrico. Ao ser utilizado em conjugação com o Método 
Iconográfico-Iconológico, pensamos ser possível dar resposta a questões para as quais a 
Iconografia e a Iconologia, só por si, não apresentavam solução. 

Para podemos concretizar a investigação no sentido de verificar se era ou não exequível 
a aplicação de um processo analítico que integrasse, de forma devidamente articulada, os 
dois métodos, foi necessário proceder à definição clara do tema, estabelecer os limites 
cronológicos, clarificar objectivos e desenvolver uma metodologia de trabalho. Aspectos estes 
esclarecidos no próprio título da Tese. E porque entendemos que o título deve traduzir fielmente 
a natureza e a globalidade do trabalho, a designação foi ponderada com extremo cuidado de 
modo a sintetizar o conteúdo e a clarificar os objectivos. 

Assim, a escolha do tema da Anunciação devese ao facto de se tratar de um dos motivos 
privilegiados pelos pintores. Tornouse, por isso, um dos mais representados em todas as 
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épocas da História da Arte, não só além fronteiras, como no nosso próprio país. Este facto, 
proporciona, à partida, uma ampla base de trabalho, isto é, um número suficientemente elevado 
de pinturas que nos permita aplicar o método pretendido, de modo a alcançarmos resultados 
credíveis. Isto não seria possível se optássemos por outro tema, menos representado, e que 
nos fornecesse escasso número de exemplares. Por outro lado, verificámos que as pinturas da 
Anunciação encerram um conjunto de elementos simbólicos, rico e abundante, o que nos 
permite desenvolver, com maior amplitude, o Método Iconográfico, na procura da mensagem 
subjacente às pinturas. 

Optámos pela expressão Anunciação do Senhor, denominação oficial da Igreja utilizada 
pelo Missal Romano promulgado por Paulo VI, após o Concílio Vaticano II, e não, como 
seria, talvez, mais natural, a designação do Missal pós-tridentino de Pio V: Annunciatio B. 
Mariae, porque a primeira define, de forma rigorosa, a essência do Mistério, que é mais um 
mistério cristocêntrico que mariano. Com a denominação actual regressou-se ao sentido origi
nal da festividade dos primeiros séculos da nossa era que, na sua essência, era uma festa 
cristocêntrica, sem deixar de possuir a dimensão mariana. Por outro lado, a expressão 
Anunciação do Senhor permite identificar, de imediato, qual a anunciação em causa porque 
são várias as anunciações abrangidas pela mesma designação. 

Na nossa investigação privilegiámos a pintura portuguesa com a finalidade de contribuir 
para dar a conhecer e valorizar algumas obras do chamado «Século de Ouro» da pintura 
portuguesa, pondo em evidência a riqueza do património artístico e a excepcional qualidade 
dos nossos pintores de antanho, comprovando que as pinturas, então realizadas, apresentam 
qualidade igual ou mesmo superior a obras mais conhecidas e divulgadas provenientes de 
outras latitudes, e que os artistas portugueses acompanham os desenvolvimentos e as 
descobertas realizadas além fronteiras, por exemplo, no campo da perspectiva. 

Apesar da pintura portuguesa do Renascimento ser considerada grosso modo 
compreendida entre 1450-1550, centúria na qual se integravam os pintores outrora designados 
por Primitivos Portugueses, o limite cronológico definido para o nosso trabalho, 1500-1550, 
fica a dever-se ao facto de não termos registado qualquer pintura sobre tábua, alusiva ao tema 
da Anunciação, anterior a 1500. Por outro lado, as que foram realizadas após 1550 revelam já 
infuências muito acentuadas das novas correntes italianas que, pelas suas características 
próprias não se enquadram no âmbito dos nossos objectivos. Estes condicionalismos levaram-
-nos, pois, a restringir o trabalho de investigação à pintura realizada na primeira metade de 
Quinhentos. 
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Centrámos o nosso estudo no Renascimento porque foi nessa época que, pela primeira 
vez, se aplicaram na pintura determinadas regras matemáticas e geométricas, algumas 
retomadas da Antiguidade Grega, outras recentemente descobertas, que permitiram aos pintores 
uma organização racional e coerente do espaço pictórico. Conhecendo e dominando os 
«segredos» da representação «tridimensional» numa superfície plana, os pintores obtiveram 
a plena ilusão da profundidade, nunca antes alcançada pelos artistas do passado. Por outro 
lado, a aplicação de regras de composição e de estruturação espacial traduziu-se em pinturas 
harmoniosas e devidamente proporcionadas. Temos pois, a garantia que, durante o 
Renascimento, os pintores alicerçavam as suas obras sobre uma estrutura geométrica 
estabelecida com maior ou menor complexidade, formando um traçado regulador sobre o 
qual organizavam os diversos elementos pictóricos. 

Em síntese, o nosso objectivo é, portanto, analisar as pinturas portuguesas subordinadas 
ao tema da Anunciação do Senhor, datadas da primeira metade do século XVI, segundo um 
método, clarificado no subtítulo da tese, que englobará três vertentes: a geométrica, a 
iconográfica e a iconológica, pretendendo acentuar, não o estudo formal das obras, embora 
esta dimensão não seja menosprezada, mas, sim, a descoberta da mensagem subjacente à 
iconografia. Nesse sentido, articulámos a Tese em três grandes áreas que envolvem cinco 
capítulos, desenvolvidas de acordo com a seguinte sequência: 

1- A primeira destina-se fornecer os elementos necessários para podermos efectuar a 
leitura iconográfica de cada pintura. Serão esclarecidos todos os aspectos relacionados com o 
Mistério da Anunciação que considerámos terem sido determinantes para a representação do 
tema: as diversas fontes literárias, bíblicas e extra bíblicas, tratados espirituais e escritos 
diversos que fornecem os dados considerados suficientes para justificar e interpretar a presença 
dos elementos simbólicos utilizados. Apresentaremos os fundamentos teológicos que 
esclarecem as diversas «anunciações» em várias passagens bíblicas e as respectivas diferenças. 
Interpretaremos o texto onde se narra o episódio da Anunciação, estabelecendo uma ligação 
com as próprias pinturas, bem como os elementos simbólicos mais relevantes e o modo como 
os pintores deram expressão plástica às exigência de um motivo tão complexo. 

Tratando-se de uma Tese de Iconografia com carácter monográfico, elaborámos o elenco 
das pinturas alusivas ao tema em apreço, que constitui o ponto de partida para a investigação 
levada a cabo nos Capítulos IV e V. O conjunto dos painéis integra o Capítulo II, intitulado 
Repertório das Pinturas, e reúne as pinturas portuguesas subordinadas ao tema da Anunciação 
do período que medeia entre cerca de 1500 a 1550. Ao todo reunimos 44 conjuntos de pinturas, 
sobre tábua, integrados por painéis isolados, dípticos e trípticos. A ordenação das obras 
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efectuada neste capítulo e que mantivemos no Capítulo IV, obedece não só ao factor cronológico 
que é preponderante, em muitos casos (embora, por vezes difícil de organizar dada a 
sobreposição dos períodos de actividade dos pintores), mas, também, a critérios de outra 
ordem como a importância historiográfica e a proveniência dos pintores. De acordo com 
estes princípios estabelecemos a seguinte disposição: no início, a «primeira geração» de 
pintores encabeçada pela importante oficina lisboeta de Jorge Afonso, à qual são atribuídas 
duas pinturas. Seguem-se os artistas de origem flamenga recém chegados a Portugal ou já 
radicados há mais tempo: os Mestres da Sé de Évora e da Sé de Viseu, Francisco Henriques e 
Frei Carlos, cada um deles responsável por uma pintura. Da oficina Coimbrã destacamos 
duas obras atribuídas aos pintores Vicente Gil e Manuel Vicente, enquanto ao designado 
Mestre da Lourinhã são atribuídas, igualmente, duas tábuas. Por fim, Vasco Fernandes encerra 
esta «primeira geração» com a Anunciação da Sé de Lamego. 

Ligados à oficina de Jorge Afonso deparamos com grandes nomes da «segunda geração»: 
os Mestres de Ferreirim, três conhecidos pintores que trabalharam, em parceria, na mesma 
empreitada para o Convento de Ferreirim: Cristóvão de Figueiredo, que não possui nenhuma 
pintura da Anunciação atribuída de forma directa e exclusiva, Garcia Fernandes a quem se 
atribui a paternidade de quatro painéis, Gregório Lopes com três pinturas e Gaspar Vaz, 
também ele formado na oficina de Jorge Afonso e considerado o continuador da obra de 
Vasco Fernandes na região viseense, a quem são atribuídos quatro painéis. Segue-se o 
denominado Mestre de Abrantes, com uma só pintura e, por fim, um conjunto de vinte obras 
agrupadas sob a designação comum de Mestres Desconhecidos, exactamente, pelo facto de 
não se integrarem em nenhuma das anteriores categorias e não se conhecer, até momento, o 
respectivo autor. Na organização desta vintena de obras, seguimos, tanto quanto os dados 
disponíveis o permitiram, uma ordenação cronológica, à excepção das últimas cinco que, por 
motivos diversos e devidamente esclarecidos no início do Capítulo IV, não foram alvo de 
qualquer tipo de análise. 

Importa esclarecer que para o Repertório, considerámos, apenas, as pinturas executadas 
sobre tábua, sendo, portanto, excluídas representações efectuadas segundo outras técnicas e/ 
ou outros suportes como sejam gravuras, iluminuras, azulejos, frescos, vitrais, paramentos, 
estandartes, tapeçarias, painéis cerâmicos e ourivesaria. 

2- Na segunda grande área, apresentamos os processos de análise e a metodologia a 
seguir, aliás já explícita no subtítulo da Tese: Análise geométrica, iconográfica e significado 
iconológico. Na conjugação destas três vertentes reside, precisamente, um dos contributos 
mais importantes da Tese para o estudo das pinturas. O Método Geométrico, ao ser utilizado, 
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de forma inovadora, em simultâneo e em complemento do Método Iconográfico-Iconológico, 
permitirá um conhecimento mais abrangente da obra pictórica, na medida em que nos transporta 
para os momentos iniciais do acto criador e nos aproxima do pensamento do artista, ao mesmo 
tempo que efectuamos a leitura e a interpretação dos elementos simbólicos. 

Assim, o Capítulo III, que designámos por Exposição dos Métodos, com uma 
componente essencialmente teórica, destina-se a caracterizar os métodos de análise: o Método 
Geométrico, e o Método Iconográfico e Iconológico, não só quanto à sua essência, objectivos 
específicos e limites, mas, também, no que se refere ao modo como se processa a articulação 
entre eles. Quanto ao Método Geométrico, enquadrado no âmbito das ciências exactas, um 
campo muito específico e, talvez, menos conhecido, faremos um desenvolvimento mais 
aprofundado, esclarecendo algumas regras elementares da Matemática e da Geometria de 
modo a conhecermos os processos construtivos dos rectângulos e as respectivas estruturas 
internas, bem como os princípios da perspectiva linear. Utilizando estes recursos, o Método 
Geométrico tem como objectivo determinar o «esquema geométrico de composição» que 
esteve na génese estrutural da obra pictórica, ou seja, a sua «geometria secreta». No fundo, 
percorremos o caminho inverso ao do artista: o pintor partia do esquema geométrico para a 
composição. O nosso trabalho de investigação efectua o percurso oposto: com base na pintura 
procuramos descobrir a estrutura interna que lhe deu origem. Estamos conscientes que 
desvendando os «segredos da composição» prestaremos um contributo inestimável ao estudo 
da iconografia e, eventualmente, na área da interpretação iconológica das obras. Estes 
conhecimentos permitirão efectuar a análise geométrica de qualquer pintura e de qualquer 
tema a quem pretender implementar este processo de análise. Sobre o Método Iconográfico e 
Iconológico apresentaremos, apenas, uma breve síntese, dado ter sido devidamente esclarecido 
tanto pelos escritos de Erwin Panofsky como pelos diversos autores que elaboraram edições 
críticas sobre os seus métodos. 

3- Na terceira área, circunscrita ao Capítulo IV, chegamos ao núcleo da Tese: a análise 
geométrica, iconográfica e o significado iconológico das obras pictóricas reunidas no Capítulo 
H. Pretendemos demonstrar a validade do Método Geométrico e a grande vantagem em ser 
efectuado o estudo das pinturas mediante a conjugação dos métodos supracitados . Para cada 
obra do Repertório, que reúna determinadas condições, será aplicado o Método Geométrico 
procurando determinar o tipo de perspectiva e o esquema geométrico de composição subjacente 
a cada pintura. Este primeiro passo constitui uma ferramenta auxiliar da análise iconográfica, 
permitindo, ainda, perceber em que medida as estruturas geométricas podem, em certos casos, 
reforçar o significado dos elementos simbólicos, devidamente esclarecidos pela análise 
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iconográfica. Tentaremos demonstrar que os principais elementos da composição foram 
determinados pela estrutura geométrica subjacente. Faremos uso de todo o rigor científico 
que se impõe e de uma grande imparcialidade de modo a não tentar «forçar» a que determinada 
pintura se adapte a um esquema prévio, quando o processo deve ser o oposto. De uma forma 
transparente, simples e objectiva, procuraremos tornar evidente o modus operandi dos pintores, 
credibilizando o Método Geométrico sobre o qual existe algum cepticismo, por vezes, com 
motivos justificados. 

Através da análise iconográfica, descreveremos cada obra na diversidade dos elementos 
da composição, interpretaremos a simbologia, esclarecendo, quando for viável, eventuais 
influências ou semelhanças com obras de artistas estrangeiros. Tentaremos mostrar o modo 
como os pintores utilizaram as fontes literárias, na representação de diversos símbolos, 
descrevendo, em simultâneo, a articulação espacial e arquitectónica, que em certos casos 
exigiu um estudo geométrico prévio. 

Esta vertente iconográfica da Tese obriga a dar à imagem uma importância equivalente 
ao texto pelo que serão utilizadas todas as figuras consideradas necessárias para destacar 
pormenores, comparar personagens ou objectos ou com outras finalidades de acordo com a 
especificidade de cada pintura. 

Por fim, o Capítulo V, fundamental numa tese de iconografia, apresenta a Tipologia dos 
elementos iconográficos. Não se trata de qualquer anexo gráfico, mas de um complemento 
importante a toda a investigação anteriormente realizada. Num trabalho pouco usual, 
destacamos e colocamos em paralelo as personagens, os símbolos e atributos, alguns elementos 
arquitectónicos e objectos do quotidiano, permitindo estabelecer paralelismos, identificar 
semelhanças, analisar a evolução de certos motivos e, eventualmente, comparar as soluções 
encontradas para resolver problemas idênticos. Possibilitará, eventualmente, tirar conclusões 
sobre atribuições da totalidade de um painel ou de partes dele. 

Para completar este estudo serão incluídas, sempre que for possível, imagens de objectos 
reais contemporâneos dos pintores, acompanhadas com breves chamadas de atenção sobre 
eventuais influências exercidas sobre as pinturas. 

Na base deste amplo trabalho de investigação esteve a consulta das fontes elementares 
para o desenvolvimento do trabalho, ou seja, as próprias pinturas, e uma intensa pesquisa e 
consulta bibliográfica. Relativamente às obras pictóricas fizemos questão de observar todas 
as pinturas in loco, o que de facto não conseguimos por motivos diversificados, tendo contudo 
suprido esses impedimentos com reproduções fotográficas de grande formato e qualidade. 
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Todavia a grande maioria das pinturas foi observada directamente e, em certos casos, foi-nos 
permitido captar fotografias de pormenor o que se mostrou fundamental para a análise 
iconográfica. 

Quanto à consulta bibliográfica, devemos referir que no respeitante a uma das grandes 
áreas da tese, a da iconografia portuguesa, a maioria das publicações consideradas 
indispensáveis estava acessível nas bibliotecas consultadas, quer no que respeita às obras 
mais antigas, quer às mais recentes, nomeadamente, trabalhos académicos como Dissertações 
de Mestrado ou Teses de Doutoramento. Todavia, quanto às outras duas grandes áreas, 
nomeadamente as que englobam as Fontes Literárias, os Fundamentos Teológicos da 
Anunciação, bem como os tratados geométricos, verificámos grandes lacunas nas publicações 
portuguesas que tivemos de suprir à custa de edições estrangeiras. Neste campo, foram 
fundamentais, sobretudo, as viagens a Paris, Roma, Florença e Madrid para aquisição de 
bibliografia especializada. Não podemos deixar de relevar a importância que teve uma longa 
estadia em Roma com o objectivo de consultar a biblioteca da Pontifícia F acoita Teológica 
«Marianum», que possui uma biblioteca especializada em bibliografia mariana o que nos 
colocou em contacto com um vasto repertório de obras, totalmente inacessível no nosso país, 
relacionadas com os aspectos teológicos da Anunciação. No que respeita aos tratados de 
Arquitectura e de Geometria, fontes indispensáveis para o Capítulo III, a bibliografia foi 
adquirida de forma dispersa, não só nas referidas deslocações, como via Internet. Por este 
meio, o contacto com diversas editoras, quer na Europa, quer nos Estados Unidos da América, 
mostrou-se fundamental para obtermos diversas obras de importantes tratadistas o que nos 
permitiu a compreensão e consolidação dos estudos geométricos da época do Renascimento, 
não só no campo da perspectiva, como na construção de superfícies rectangulares e das leis 
que regem a sua estruturação interna. 

Como dissemos, o ponto de partida baseou-se na investigação de Charles Bouleau. 
Decidimos transpor para as pinturas portuguesas o que aquele autor desenvolveu, de forma 
generalizada. Todavia, fomos muito além do seu trabalho, pois, introduzimos novos métodos 
de construção de rectângulos e novas regras de efectuar as respectivas subdivisões internas, 
atendendo à investigação, de longos anos, efectuada por Jay Hambidge e Matila G. Ghyka, 
relativamente aos conhecimentos do matemáticos gregos da Antiguidade, recuperados pelos 
artistas do Renascimento e aplicados no campo artístico. Além disso, não nos limitámos a 
definir um determinado modelo de rectângulo adaptado a uma pintura, mas procuramos 
explicações para justificar a presença dos elementos mais importantes da composição com 
base na respectiva estrutura interna, de modo a compreender a relação entre a geometria 
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subjacente e a iconografia. É necessário, porém, sublinhar que um trabalho com estas 
características nunca foi realizado de uma forma completa e exaustiva como nos proposemos 
fazer. Por isso, estamos conscientes de percorrer caminhos ainda não suficientemente 
explorados, pelo que se torna necessário desenvolver metodologias pessoais, que passam por 
várias etapas envolvendo processos experimentais de tentativa-erro, até definir a que 
consideramos ser a mais adaptada ao fim em vista. 

Não pretendemos, contudo, restringir a investigação a um mero exercício académico 
de erudição, mas comprovar que a concatenação das três áreas referidas é absolutamente 
indispensável ao Historiador da Arte para conhecer a génese da obra e assim melhor 
compreender as opções tomadas, obtendo respostas esclarecedoras acerca de questões 
pertinentes, quando nos situamos a vários séculos de distância da época em que foram 
realizadas. Tratamos, portanto, de conjugar Arte e Ciência, tal como entendemos que o próprio 
pintor terá feito ao conceber a sua obra, porque o contexto nacional e internacional da primeira 
metade de Quinhentos, onde a arte florescia, era propício à utilização de regras matemáticas 
e geométricas no planeamento e na realização das pinturas. 

Por outro lado., é necessário esclarecer que a observação directa das fontes, as pinturas, 
e a sua recolha foi feita da forma mais exaustiva possível, por todo o país, em Museus estatais 
e particulares, em Igrejas, Mosteiros e Conventos o que nos obrigou a um trabalho de campo 
assinalável. Não obstante o cuidado que dispensámos a esta etapa, procurando reunir o maior 
número possível de pinturas do período considerado, não excluímos a possibilidade de 
existirem mais exemplares da Anunciação pouco divulgadas ou sem referências bibliográficas 
conhecidas e que, por isso, não tenham sido detectadas, nem incluídas no Repertório. Todavia, 
estamos certos que conseguimos reunir um corpus significativo, e em número suficiente, 
para podermos demonstrar a validade do método de trabalho que propomos implementar. 
Tanto quanto é do nosso conhecimento, trata-se do primeiro trabalho, realizado em Portugal, 
que procurou reunir o maior número possível de pinturas, da mesma época e subordinadas a 
um só tema, o que constitui uma tarefa inédita com a enorme vantagem de permitir comparar 
evoluções, definir tipologias e perceber o modo como diferentes mestres abordaram o mesmo 
motivo. 

Pretendemos deixar claro que nunca esteve nos nossos objectivos justificar as atribuições 
das obras, propor qualquer reconstituição conjectural dos retábulos, caracterizar as diferentes 
«escolas», justificar se existiu Renascimento em Portugal ou um Renascimento português, 
ou a sua verdadeira essência e expressão artística. Neste domínio partimos do trabalho de 
outros Historiadores da Arte que têm investigado e aprofundado estes assuntos, principalmente, 

24 



INTRODUÇÃO 

em estudos recentes que, felizmente para a Historiografia da Arte em Portugal, têm sido 
dados à estampa com certa frequência. 

Importa salientar o papel decisivo dos meios computacionais em todas as fases de 
elaboração da Tese. Sem eles, este trabalho teria sido impraticável. Não nos referimos, somente, 
à edição do texto, mas, sobretudo, às facilidades obtidas no tratamento das imagens e na 
aplicação dos diversos modelos geométricos, sobre as pinturas. Sem o recurso à informática 
teria sido necessário construir, manualmente, pelos processos tradicionais, as largas dezenas 
de rectângulos definidos, os respectivos esquemas geométricos e as estruturas internas nas 
suas diversas variantes e aplicá-las, em transparências, sobre cada uma das pinturas, o que 
resultaria num trabalho repetitivo, pouco funcional e sujeito a erros pelo que se torna menos 
rigoroso que o resultante da utilização dos meios computacionais. Por outro lado, no que se 
refere ao tratamento das imagens, chamamos a atenção para o facto de que todas as que 
integram a Tese e muitas outras que não chegaram a ser usadas, foram por nós digitalizadas, 
tratadas, arquivadas e inseridas no texto. Totalizam largas centenas provenientes das mais 
variadas fontes, e dizem respeito a pinturas da Anunciação, quer nacionais quer estrangeiras, 
captadas na sua totalidade ou em pormenores, tendo sido posteriormente incluídas no texto, 
tarefa em que se destaca, de novo, as imensas potencialidades dos meios computacionais. 
Quisemos, pois, evidenciar a utilidade do computador no estudo da Historia da Arte, neste 
aspecto particular, mas que poderá ser alargado, futuramente, a outros campos. 

No início de cada capítulo e subcapítulo fizemos questão de utilizar uma inicial muito 
particular enquadrada no espírito do Renascimento. Reproduzimos tais caracteres a partir da 
obra de Luca Paciolli, De divina proportione, com o objectivo de efectuar uma homenagem 
ao matemático-pintor, exemplo paradigmático do investigador que mostrou a viabilidade da 
coordenação entre a Ciência e a Arte. Ao mesmo tempo, pretendemos evidenciar como o 
próprio desenho dos vários tipos, utilizados na época, se encontrava sujeito a um estudo 
rigoroso, mediante cálculos geométricos precisos. 

No aspecto prático relacionado com a leitura e a consulta da Tese tivemos em conta 
duas preocupações: ao atribuirmos grande importância à articulação entre o texto e a imagem 
procurámos tornar mais fácil a quem lê ter acesso imediato às figuras, associando, sempre 
que possível, a imagem com o texto que a ela se refere; por outro lado, quisemos incluir, na 
maioria das páginas, um cabeçalho alusivo ao capítulo ou sub-capítulo em questão de modo 
a tornar mais fácil a procura e localização de determinado assunto. 

Por fim, chamamos a atenção, para o facto de considerarmos a Tese como um corpo 

25 



INTRODUÇÃO 

único. Não obstante a referência às três grandes áreas nela incluídas, configurando os cinco 
capítulos, o trabalho constitui uma unidade. Por questões práticas evidentes foi necessário 
subdividi-lo em dois volumes, porém, fizemos questão de manter uma numeração continuada 
entre as páginas do primeiro para o segundo volume, de modo a não compartimentar o trabalho 
e salientar a unidade que o caracteriza. 
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CAPÍTULO I 

O MISTÉRIO DA ANUNCIAÇÃO DO SENHOR NA PINTURA 

Encarnação do Verbo Divino, enquanto mistério de fé e acontecimento 
transcendente não é traduzível em arte '. É, pois, compreensível que os 
pintores expressassem o episódio evangélico na sua realidade humana e 
materializada: o anúncio da concepção de Jesus Cristo, feito pelo Arcanjo 
São Gabriel a Maria, conhecido como Anunciação. Este motivo constitui 

um dos temas maiores da arte cristã e inspirou os artistas desde épocas remotas até aos nossos 
dias, levando-os a produzirem um número interminável de obras de arte, segundo as mais 
diversas técnicas e expressões artísticas. 

O nosso estudo, porém, incidirá, apenas, sobre a pintura. Como esclarecemos na 
Introdução, a analise que realizaremos integra três vertentes: a geométrica, a iconográfica e 
iconológica. Ainda que nem sempre seja possível realizar o estudo geométrico ou a leitura 
iconológica das pinturas, por razões que serão esclarecidas em altura própria, na maior parte 
dos casos é possível concretizar a análise iconográfica. Centrando a nossa investigação 
especificamente sobre a «Anunciação do Senhor» esta converte-se no tema nuclear em relação 
ao qual é imprescindível ter noções muito claras. Assim, impõe-se um estudo prévio, sobre o 
Mistério da Anunciação, efectuado com a profundidade considerada necessária, de modo a 
esclarecer todos os aspectos que permitam uma leitura e interpretação, das pinturas, que se 
pretende o mais completa possível. No entanto, esta postura implica determinadas perspectivas 
que, obrigatoriamente, deveremos abordar, atendendo precisamente ao tema e às suas 
características muito peculiares, que se inserem no campo religioso. 

Há uma teologia mariana e, em particular, uma teologia da Anunciação. Desenvolver 
qualquer uma delas, ou ambas, poderia, à partida, fazer sentido num trabalho desta natureza. 
Contudo, abordar todo o aspecto teologal de um assunto tão vasto como este, cujos tratados 
têm origem em épocas tão remotas, significaria, não só reunir toda a bibliografia que lhe diz 
respeito, como também dar uma orientação teológica à Tese. Tendo em conta as publicações 

1 Fazemos uso do termo Mistério, não no sentido de coisa secreta ou enigmática, mas como a acção, 
obra ou desígnio salvífíco de Deus, que permanecia escondido e é revelado por meio do seu Filho. Vd. ANCILLI, 
Ermanno, dir. — Diccionario de Espiritualidad. 2" ed. Barcelona: Herder, 1987, vol. 2, pp. 614-619; DICIONÁRIO 
Bíblico. 2a ed. Porto: Perpétuo Socorro, 1989. Col. Dicionários 1, p. 244; BÍBLIA Sagrada. 3" ed. Lisboa/ 
Fátima: Difusora Bíblica, 2002, nota 26, p. 1933. 
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de carácter espiritual e científico, de conteúdo generalista ou especializado, realizadas, sobre 
o tema, ao longo dos séculos, chegámos à conclusão que reunir tão vasta bibliografia seria 
uma tarefa verdadeiramente ciclópica, de limites quase infinitos. No caso de enveredarmos 
por tal caminho estaríamos não só a fazer investigação no campo da Teologia, área que não 
pretendemos desenvolver como, sobretudo, nos desviaríamos dos objectivos do nosso trabalho 
tal como foram delineados na Introdução. Além disso, iríamos alongar, desmedidamente, 
este primeiro capítulo correndo o risco de relegar para segundo plano, os aspectos 
verdadeiramente essenciais da Tese. 

Para darmos uma noção quanto ao elevado número escritos respeitantes à Anunciação, 
basta referir as largas centenas de publicações que integram a bibliografia de obras 
especializadas sobre o tema como, por exemplo, Annunciazione de Corrado Maggioni; 
L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, de Augustin-Marie Lépicier; L'Annonciation, 
de Etienne Choppy; L'Annonce a Marie, de Lucien Legrand; Commentaires sur l'Iconographie 
de l'Annonciation, de Jean Fournée; L'Annunciazionne deipittoriprimitivi italiani, de Giacomo 
Prampolini; ou ainda L'Annonciation Italienne, de Daniel Arase, para referir alguns autores, 
entre muitos outros que apresentamos na Bibliografia, no final do Volume II. Citamos, ainda 
um autor que refere: "[...] uma bibliografia mariai completa constituiria uma biblioteca 
monumental com cerca de 100.000 títulos diferentes" 2. E mesmo que restringíssemos o 
campo da pesquisa bibliográfica unicamente aos dois primeiros capítulos do Evangelho de 
São Lucas, os chamados Evangelhos da Infância, entre os quais se situa a narrativa da 
Anunciação, a perspectiva não seria mais estimuladora, pois, já em 1966 escrevia P. S. Minear: 

"Durant la dernière décennie [...], la production d'études se rapportant aux deux pre
miers chapitres du corpus lucanien a été presque phénoménale, surtout chez les exégètes 
catholiques romains. Il faudrait presque une vie entière de savant pour passer en revue 
les études et monographies consacrées aux récits d'Enfance" 3. 

Passados quase quarenta anos sobre o panorama aqui descrito, é fácil concluir que a 
produção de publicações sobre o tema tenha aumentado, como confirma Anacleto de Oliveira 
que, a propósito da enorme quantidade de livros e artigos escritos sobre os Evangelhos da 
Infância, em particular sobre a perícopa da Anunciação, apresenta uma lista das 21 principais 
publicações difundidas entre cerca de 1990 e 2000, "[...] sem incluir comentários recentes 
sobre Mt e Lc, estudos sobre Jesus, a teologia de Le e a figura de Maria no NT, artigos 

2 CARVALHO, J. Armindo, O. P. — Maria no plano de Deus. Braga: [s. n.], 1958, p. 7. 
3 MINEAR, R S. — Luke's Use of Birth Stories, p. I l l , apud LEGRAND, Lucien — L'Annonce a 

Marie. Paris: Éditions du Cerf, 1981, p. 6. Lectio Divina 106. 

32 



CAP. I - O MISTÉRIO DA ANUNCIAÇÃO IX) SENHOR NA PINTURA 

específicos de dicionários bíblicos"4. Pudemos verificar, pessoalmente, o quanto de verdade 
continham estas afirmações quando, em Abril de 2002, ao longo de vários dias efectuámos 
uma visita de estudo à biblioteca da Pontifícia Facoltà Teológica «Maríanum», em Roma, 
unicamente com a finalidade de proceder à pesquisa bibliográfica referente ao tema da 
Anunciação. 

Resulta, pois, tarefa impensável, no âmbito da presente Tese, tentar reunir uma 
bibliografia completa sobre a Anunciação com a finalidade de desenvolver o assunto nas suas 
diversas vertentes. Importa, pois, balizar o campo de investigação, definir critérios e 
metodologias de trabalho, de forma a aprofundar o tema, na medida julgada necessária, tendo 
em vista os objectivos propostos. Por isso, não tem cabimento, nem iremos abordar no presente 
trabalho, todas as perspectivas sob as quais é possível analisar a Anunciação, nomeadamente, 
teológicas, bíblicas, patrísticas, históricas, doutrinais, antropológicas, críticas, espirituais, 
litúrgicas ..., mas tratar, apenas, os aspectos que julgamos indispensáveis para a 
contextualização do tema e para a compreensão da iconografia da Anunciação, dado que não 
pretendemos elaborar uma Tese de Mariologia, nem de Teologia. 

Apesar da bibliografia ser extremamente abundante e de existir uma tal multiplicidade 
de dados que se torna quase impossível de sintetizar, a verdade é que também não podemos 
deixar de analisar a Anunciação segundo algumas das perspectivas referidas, sob pena de 
criarmos um grave hiato e não dispormos de elementos suficientes no momento de efectuar a 
leitura e interpretação das pinturas relativas ao tema e, consequentemente, não chegarmos a 
compreender, na íntegra, a mensagem iconográfica que o pintor pretendeu transmitir. Perante 
este dilema pensamos ser possível definir uma situação de compromisso que passa, 
necessariamente, por uma investigação envolvendo algumas das vertentes supracitadas, sem 
lhes dar, contudo, um carácter exaustivo, mas, aprofundando-as, unicamente, na medida 
conveniente, para podermos atingir os nossos objectivos com todo o rigor científico que se 
impõe. Reconhecemos, porém, que, em determinados assuntos, não é fácil separar, de forma 
linear, o campo teológico do campo iconográfico, pois, a iconografia da Anunciação possui 
parte das suas raízes em tratados espirituais, razão pela qual entraremos em explicações mais 
profundas sempre que necessário. 

A definição e a adopção desta metodologia resulta absolutamente essencial por dois 
motivos: em primeiro lugar, porque podemos apresentar o status quaestionis relativamente 

4 Cf» OLIVEIRA, Anacleto de — O «Assombramento» de Maria na Anunciação (Lc 1,26-38). Lisboa. 
Didaskalia. 30: 2 (2000) 33. 
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ao tema da Anunciação, abordando os estudos publicados que constituem referências 
incontornáveis e, em segundo lugar, e na sequência da opção anterior, porque evitamos um 
desenvolvimento muito para além do que seria desejável para este primeiro capítulo. De 
acordo com esta orientação, serão esclarecidos os elementos necessários para a análise e 
interpretação das pinturas, remetendo para as notas explicações mais detalhadas e referências 
à bibliografia relativa a subtemas específicos. Com tal procedimento, pensamos não relegarmos 
para segundo plano o núcleo mais importante da Tese, a análise geométrica e iconográfica 
das pinturas da Anunciação, que poderia ser diminuído por uma explanação exagerada das 
questões teológicas que rodeiam o tema. Estaremos, então, a desenvolver na medida 
conveniente e numa proporção considerada equilibrada, aspectos que não constituem 
propriamente novidade, mas que são marcos importantes no nosso percurso. Esta opção 
proporciona-nos, também, liberdade para não explanar as ideias de alguns autores, ainda que 
se tratem de autores consagrados, se nada de novo aportam para a pesquisa. 

Seguindo esta linha de pensamento, apresentaremos, em primeiro lugar, as principais 
fontes literárias que,, ao longo dos séculos, serviram de referência para o esclarecimento de 
aspectos fundamentais sobre o tema e contribuíram para formar a mentalidade religiosa que 
condicionou a iconografia das pinturas da Anunciação. Esta pesquisa fornece-nos elementos 
indispensáveis para conhecer melhor o meio onde floresceram as pinturas e os símbolos 
utilizados para traduzir os conceitos em imagens, facilitando a análise iconográfica e o 
significado iconológico das obras. 

No final do presente capítulo, teremos à disposição um amplo conjunto de instrumentos 
de trabalho, absolutamente necessários, para compreender a mensagem subjacente, interpretar, 
dentro do seu contexto, as pinturas da Anunciação. 
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f ^ ^ ' T ^ W I UALQUER representação artística do episódio da Anunciação tem as suas 
W\.^^Ê primitivas raízes no texto de São Lucas que relata o acontecimento. Esta é, 
t / \ . J sem qualquer dúvida, a primeira e a mais importante fonte entre todas as 
2_ ib4^^-J outras fontes literárias, ainda que não seja a mais extensa. Pela análise da 

^ ^ ^ . perícopa de São Lucas (Lc 1,26-38), constataremos como o Colóquio 
Angélico está repleto de alusões a determinadas passagens do Antigo 

Testamento que têm cumprimento, ou ganham sentido, com a vinda do Messias anunciada 
pelo Anjo. Por outro lado, a escassez de pormenores do trecho de Lucas depressa levou a que 
os pintores buscassem noutras fontes escritas os elementos concretos que necessitavam para 
a representação do tema. Surgem, assim, como fontes subsidiárias, não só textos bíblicos do 
AT e do NT, como também os Evangelhos Apócrifos, textos litúrgicos e eucológicos, escritos 
dos Santos Padres da Igreja, Sermões, Mariais e diversos tratados espirituais. Deparamos, 
assim, com um conjunto de fontes escritas, muito variado, que formam um corpus específico, 
autêntico manancial de doutrina e de inspiração, no qual os pintores fundamentaram as suas 
obras. Devido a este facto, também as próprias pinturas constituem uma ilustração da fé, 
pois, as imagens, pejadas de elementos simbólicos, tornam-se uma forma privilegiada para 
catequizar e difundir a mensagem cristã. A este propósito, importa salientar a carta do Papa 
Gregório Magno (590-604), «Litterarum tuarum primordia» dirigida ao bispo Sereno de 
Marselha, em Outubro de 600, na qual escreve : 

"En efecto, una cosa es adorar una pintura y otra aprender por medio de la imagen de la 
pintura qué hay que adorar. Porque lo que es la Escritura para los que sabem leer, esto lo 
ofrece la pintura a los no instruídos que miran, puesto que en ella los no instruídos ven lo 
que deben seguir, en ella leen los que no conocen las letras; de ahí que, para los pueblos 
principalmente, la pintura ocupa el lugar de la lectura [...]"' 

Na mesma linha de pensamento João Damasceno (f749) escreve: "As imagens são 
para os homens incultos o que os livros são para os que sabem 1er; elas são para a vista o que 
as palavras são para o ouvido"2 

Esta atitude, por parte dos pintores, enquadra-se perfeitamente dentro do espírito 

1 Citámos a partir de DENZINGER, Heinrich; HÚNERMANN, Peter — El magistério de la Iglesia. 
Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et MoramSegunda edición corrigida. 
Barcelona: Herder, 2000, p. 478. 

2 Citámos a partir de CAPRETTINI, Ave — Leitura deli 'Annunciazione. Fra semiótica e iconografia. 
Torino: G. Giappichelli Editore, 1979, pp. 90-91. 
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evangelizador da igreja que desde os primeiros tempos vê na imagem um precioso auxiliar 
desta tarefa. Sobre o assunto, são muito esclarecedoras as palavras de Fausto S. Martins: 

"A transmissão da Boa Nova, através da imagem, acompanhou a trajectória da Igreja, 
desde os seus começos, não com o objectivo de transformá-la em mera fruição artística 
ou num exercício de racionalidade decifrada de enigmas, mas com a intenção primordial 
de fazer chegar a doutrina cristã a toda a comunidade. No fundo visava-se catequizar, de 
forma acessível, directa e permanente, através do veículo, sempre atraente, da imagem. 
Acontece, porém, que essa mensagem, convencionalmente designada Bíblia Pauperum 
— Bíblia dos pobres —, compreensível pelas comunidades que nos precederam, da Idade 
Média e Moderna, converteu-se em linguagem enigmática e os seus conteúdos parecem 
desfasados da vida de fé das comunidades actuais." 3 

Efectivamente, decorridos mais de dois mil anos desde o momento da Encarnação, e 
cerca de cinco séculos após a realização das pinturas que analisaremos, o homem hodierno 
possuidor de outra cultura e mentalidade, não consegue captar, com facilidade, o significado 
de muitas imagens e, por isso, pode não compreender totalmente as pinturas. É necessário 
revestir-mo-nos de uma nova forma de pensar e «descodificar» a estrutura mental que esteve 
por detrás da execução das pinturas para que nós, homens e mulheres do século XXI, saibamos 
interpretar as representações quinhentistas. Para tal é necessário um regresso às fontes, as 
mesmas de que se serviram os pintores, pois, só elas nos podem trazer alguma luz, de forma 
a permitir explicar a riqueza simbólica das pinturas e compreender os programas iconográficos 
onde elas se inserem. 

No caso concreto das pinturas da Anunciação, toda a simbologia que delas faz parte e 
que as enriquece em termos doutrinais, não pode inferir-se do relato evangélico, como já 
fizemos referência. De facto, a partir da perícopa do evangelista Lucas, não se pode concluir, 
por exemplo, quando e onde teve lugar a Anunciação. É impossível saber se ocorreu durante 
o dia ou de noite, se no isolamento da habitação da Virgem, ou noutro local. Também não 
podemos determinar qual a ocupação de Maria nesse momento: estaria atarefada nas lides de 
casa? Recolhida em oração? 

Perante estas e outras interrogações sem resposta, na ausência de dados objectivos que 
permitissem uma representação concreta, aos artistas não restou outra alternativa senão 
recorrerem a fontes literárias, extra-bíblicas, para obterem pormenores que não lhes eram 
fornecidos pelos Evangelhos canónicos. 

3 MARTINS, Fausto Sanches — Imagens do Mistério. Deus-Trindade. Porto. Míriam. 503 (2000) 21. 
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Ainda que algumas destas fontes se afastem da verdade histórica, sejam pouco rigorosas, 
ou resultem da imaginação fértil dos seus autores, não podemos ignorar que ao longo dos 
séculos exerceram uma influência tão acentuada na iconografia da Anunciação, que sem lhe 
dedicarmos a devida atenção não poderemos compreender a mensagem subjacente e as 
intenções dos pintores. Assim, conhecer e compreender estas fontes literárias é condição 
indispensável para hoje podermos fazer uma leitura das pinturas da Anunciação, à luz da 
teologia e da mentalidade religiosa de uma época, que se reflète nas obras produzidas por 
artistas, que são filhos do seu tempo, tal como sempre sucedeu e sucederá. 

Para concluir, devemos, ainda, acrescentar uma ideia, extremamente importante, 
expressa por Emile Mâle e à qual deverá ser dado o devido valor para compreender a verdadeira 
dimensão e importância das fontes escritas: 

"Au XVe siècle, comme au XIIIe, il n'est pas une œuvre artistique qui ne s'explique par 
un livre. Les artistes n'inventent rien: ils traduisent dans leur langage les idées des autres. 
Pour expliquer une œuvre d'art du XVe siècle, les fines remarques de l'amateur, ses vues 
les plus ingénieuses ne sauraient suffire. Il ne sert à rien d'essayer de deviner. Il faut 
savoir. Il faut trouver le livre que l'artiste a eu sous les yeux, ou, tout au moins, si l'on ne 
peut nommer un livre, il faut faire comprendre de quel grand travail de la pensée religieuse 
son œuvre est sortie. La lecture des théologiens, des mystiques, des hagiographes, des 
sermonnaires, du XIVe au XVIe siècle, était donc une des parties essentielles de notre 
tâche. Cette méthode, quand il s'agit de l'art du moyen âge, est la seule qui puisse être 
féconde: on atteint ainsi jusqu'aux sources profondes de la vie morale du temps." 4 

4 MÂLE, Emile — L'Art religieux de la fin du Moyen Âge en France. Septième édition. Paris: Armand 
Colin Éditeur, 1995, p. II. 
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AMOS início ao estudo das fontes literárias expondo, inicialmente, os textos 
das Sagradas Escrituras que, directa ou indirecta, consideramos serem as 
primeiras e as mais importantes referências ao tema. Numa apresentação 
diacrónica citaremos, em primeiro lugar, passagens do Antigo Testamento, 
para depois, fazermos referência a textos neotestamentários. Contrariamente 

ao que possa parecer, a iconografia da Anunciação não se restringe a ilustrar a narrativa de 
São Lucas, pertencente ao Novo Testamento, mas reflecte imensas influências provenientes 
de diversos livros veterotestamentários. Se compreendemos o alcance das palavras do Papa 
Gregório I, supracitadas, veremos que os pintores ao plasmarem o Mistério da Anunciação 
revelam aspectos doutrinais, muito importantes, onde têm lugar episódios e personagens do 
AT que importa conhecer. 

1.1.1. AntigoTestamento 

No AT não há, como é óbvio, qualquer referência directa à pessoa concreta de Maria de 
Nazaré, a Mãe de Jesus, nem ao episódio da Anunciação. Porém, com o decorrer dos séculos, 
e à luz dos acontecimentos que rodearam o Mistério Salvífico de Cristo, muitas passagens 
veterotestamentárias tornaram-se mais compreensíveis e foram associadas a factos ocorridos 
com Jesus, como se depreende facilmente dos escritos do NT que fazem constantes alusões a 
passagens paralelas do Antigo Testamento. Assim, só é possível encontrar textos alusivos à 
pessoa de Maria no AT através de imagens simbólicas ou prefigurações. 

Nesta perspectiva, ao longo dos tempos, a Igreja, em particular, os Apóstolos e os Santos 
Padres, foram interpretando algumas passagens das antigas Escrituras, descobrindo nelas 
referências mais ou menos explícitas à figura de Maria, aquela que sendo a mãe do Filho de 
Deus iria cooperar na obra da Redenção levada a cabo por Jesus. Outros textos, mesmo sem 
poderem ser relacionados, directa ou indirectamente, com a jovem de Nazaré, foram utilizados 
pela Igreja para exaltar determinadas virtudes ou atributos da mãe do Verbo Divino. Desta 
forma há figuras do AT colocadas em paralelo com a Virgem Maria enquanto certas passagens 
foram aplicadas a Maria acomodando-as para fins litúrgicos ou de pregação. 
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Para analisar estas passagens baseamo-nos no trabalho de Cândido Pozo, que estabelece 
uma distinção, a três níveis, entre os tipos de textos mariológicos existentes no Antigo 
Testamento ': em primeiro lugar, situam-se os designados textos efectivamente mariológicos: 
ou seja, passagens do AT que, de uma forma profética, põem em evidência a Mãe do Redentor 
e, por isso, a Igreja vê neles uma referência directa à pessoa de Maria. A Lumen Gentium 
enumera apenas três textos do AT que estão nesta situação: Gn 3,15; Is 7,14; Mq 5,2-32. Em 
segundo lugar, surgem os textos mariológicos por acomodação. Estes dizem respeito a 
acontecimentos ou situações específicas, que são adaptadas à figura de Maria porque 
expressam fielmente a noção da Igreja sobre a Virgem. Por fim, em terceiro lugar, estão os 
textos de sentido mariológico discutido, isto é, aparentam uma referência a Maria, mas mediante 
um estudo mais aprofundado verifica-se que não poderão ser adaptados à mãe de Jesus porque, 
efectivamente, possuem aspectos contraditórios com a figura e a missão da Virgem Maria, tal 
como a Igreja os concebe. 

Esta classificação ajuda, certamente, a clarificar um pouco melhor o tipo de textos 
veterotestamentários que se referem a Maria, alguns dos quais foram, efectivamente, utilizados 
pelos pintores nas várias representações da Anunciação. Porém, achamos ser mais adaptado 
ao nosso estudo enquadrar os textos do AT apenas em dois grupos, de acordo com os nossos 
objectivos: 1- Textos efectivamente mariológicos; 2- Textos mariológicos por acomodação. 
No primeiro grupo, entre as três passagens apontadas pela Igreja, consideramos que apenas 
duas se podem associar directamente às pinturas da Anunciação; no segundo grupo, 
independentemente da classificação apresentada por Cândido Pozo, enquadrámos os textos 
que se adaptam a Maria de uma forma directa ou apenas simbólica. 

1- TEXTOS EFECTIVAMENTE MARIOLÓGICOS 

O contexto em que se situa a passagem do livro do Génesis pertencente a esta categoria 
de textos é o seguinte: depois de Adão e Eva terem sucumbido à tentação, Deus aparece, 
percorrendo o jardim do Éden. No diálogo que estabelece com eles, apercebe-se da sua 
desobediência tendo comido do fruto da árvore proibida. A mulher revela ter sido a serpente 
a causadora de comerem do fruto proibido. Dirigindo-se, então, à serpente, o Senhor exclama: 
"Farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta esmagar-

1 Cf. POZO, Cândido — Maria en la escritura y en lafe de la Iglesia. 4° ed. Madrid: BAC, 1988, pp. 
32-59. 

2 Cf. CONCÍLIO VATICANO II (1963-1965) — Constituição Dogmática Lumen Gentiun, n° 55. 
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te-à a cabeça e tu tentarás mordê-la no calcanhar''. (Gn 3, 15). Não é este o momento e o 
local para apresentar os estudos exegéticos efectuados sobre este versículo, em particular 
sobre o termo «mulher» que, num plano imediato parece referir-se a Eva, mas a Igreja, num 
plano exegético mais profundo, entende poder ser atribuído a Maria3. Esta passagem do AT 
resultará mais clara quando analisarmos a representação de Adão e Eva nas pinturas da 
Anunciação. Porém, fica desde já a ideia que existe uma ligação, ainda que latente, entre a 
figura de Eva e de Maria. As figuras de Adão e Eva revestem-se de uma grande importância 
para a iconografia da Anunciação, por esse motivo estas duas figuras serão objecto de um 
estudo mais alargado no âmbito do item relativo às prefigurações da Anunciação. 

O segundo texto, escrito pelo profeta Isaías cerca de sete séculos antes do nascimento 
de Cristo, diz o seguinte: '''Por isso, o Senhor, por sua conta e risco, vos dará um sinal. Olhai: 
a jovem está grávida e vai dará luz um filho, e há-de pôr-lhe o nome de Emanuel" (Is 7,14). 
Se o Emanuel nomeado no texto for entendido como Jesus Cristo, o Messias prometido, 
então, a jovem referida só poderá ser Maria, a sua mãe. Também neste caso a Igreja entende 
que esta jovem (virgem), referida pelo profeta, se identifica com a pessoa de Maria que sendo 
virgem dará à luz o Filho de Deus, o Emanuel4. Pela importância cristológica deste texto os 
artistas representam, frequentemente, o profeta Isaías nas pinturas da Anunciação, apresentando 
nas mãos uma filactéria com um excerto do versículo supracitado, como veremos em pormenor 
no item 3 deste capítulo. 

O texto do profeta Miqueias, que a Igreja entende ser também referido a Maria, faz uma 
referência directa à Virgem e ao seu filho, mas não estabelece qualquer relação com a 
iconografia da Anunciação, pelo que não será analisado5. 

3 Quem reparará a ruina causada pelo pecado é Cristo, pertencente à descendência da mulher, torna-se 
evidente que essa «mulher» não poderá ser outra senão a sua mãe, Maria de Nazaré. Mais adiante, ao referirmos 
o paralelismo entre Maria e Eva, vamos esclarecer melhor a utilização deste termo «mulher». 

4 Relativamente a este versículo, a Bíblia de Jerusalém, em nota, esclarece o seguinte: "A tradução 
grega [Septuaginta] traz «a virgem», precisando assim o termo hebraico 'almah que designa quer a donzela, 
quer uma jovem casada recentemente." Na verdade em muitas traduções da Bíblia aparece não a jovem, mas 
sim a virgem. Também é essa a tradução da Vulgata: "Ecce virgo concipiet..." Ora esta virgem, para a tradição 
cristã, não é senão a Virgem Maria, a mãe de Jesus. 

5 O texto diz o seguinte: "Por isso, Deus abandonará o seu povo até ao tempo em que der à luz aquela 
que há-de dará luz, e em que o resto dos seus irmãos há-de voltar para junto dos filhos de Israel. Ele permanecerá 
firme e apascentará o seu rebanho com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. 
Estarão tranquilos, porque ele será grande até aos confins da terra." (Mq 5, 2-3). Apesar de possuir uma 
eventual referência àquela que seria a Mãe do Salvador, em nada pode ser relacionada com a Anunciação. 
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2- TEXTOS MARIOLÓGICOS POR ACOMODAÇÃO 

E neste grupo que se enquadra o maior número de textos do AT que exerceram uma 
influência directa nas pinturas da Anunciação, nomeadamente como símbolos de determinadas 
virtudes de Maria particularmente associadas com o momento do encontro com o Anjo Gabriel. 
A sequência dos textos seguirá a mesma ordem pela qual aparecem nas Escrituras. 

Êxodo 

"Moisés estava a apascentar o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Conduziu 
o rebanho para além do deserto, e chegou à montanha de Deus, ao Horeb. O anjo do 
Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo, no meio da sarça. Ele olhou e viu, e eis que a 
sarça ardia no fogo mas não era devorada. Moisés disse: «Vou adentrar-me para ver esta 
grande visão: por que razão não se consome a sarça?»" (Ex 3, 1-3). 

A Igreja viu nesta sarça um símbolo da concepção virginal de Maria: tal como a sarça 
ardia sem se consumir, assim também Maria gerou e deu à luz o Filho de Deus sem que a sua 
integridade física, a sua virgindade, tenha sido afectada 6. Ao longo da análise iconográfica 
efectuada no Capítulo IV, teremos a oportunidade de constatar como esta simbologia se 
encontra efectivamente associada às pinturas da Anunciação. Todavia, a figura de Moisés 
associa-se não a Maria, mas, sim, a Cristo, análise que não se enquadra no âmbito deste item 
pelo que será analisada, pormenorizadamente, ao tratarmos das Prefigurações e símbolos da 
Anunciação. 

Juízes 

"Disse então Gedeão a Deus: «Já que queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, 
vou estender na eira um velo de lã. Se houver orvalho somente no velo, e toda a terra 
ficar seca, ficarei a saber que vais salvar Israel pela minha mão, como disseste.» E assim 
aconteceu: quando Gedeão se levantou, de manhã, espremeu o velo e este destilou orvalho: 
uma bacia cheia de água. Gedeão disse a Deus: Não se inflame a tua cólera contra mim, 

6 Assumiram este símbolo como sendo aplicado a Maria, sobretudo os Padres da Igreja. Para além das 
citações que podem ser vistas no item 1.4. Textos Patrísticos, podemos, ainda, acrescentar os seguintes Próclo 
de Constantinopla (f 446): "[...] Sarça vivente e pessoal que não foi contaminada pelo fogo do parto divino" 
{Homilia H sobre a Mãe de Deus: PG 65,682); Modesto de Jerusalém (t 634): "Assim, pois, esta sarça ardente 
da divindade, que estava entre os mortais [...] como caso único entre todas as mulheres, foi preservada da 
combustão" {Sermão sobre a Dormição da Virgem, 2: PG 86,3285). Fonte: PONS, Guillermo —Textos Marianos 
de los primeras siglos. Antologia patrística. Madrid: Editorial Ciudad Nueva 1994, pp. 142-143; 235. 
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se eu falo ainda uma vez mais! Deixa-me fazer só mais uma vez a prova do tosão: que 
fique seco apenas o velo, e haja orvalho sobre toda a terra. E Deus assim fez, nessa noite: 
estava seco apenas sobre o velo, enquanto, sobre toda a terra, havia orvalho." 
(Jz 6, 36-40). 

O velo de Gedeão, à semelhança do que sucedeu com o motivo da sarça, vai ser adoptado 
pela Patrística e largamente utilizado para simbolizar a virgindade de Maria. Durante a Idade 
Média foram amplamente difundidos devido, em grande parte, ao contributo das respectivas 
figurações em duas importantes obras: o Speculum Humanae Salvationis e a Bíblia Pauperum, 
como termos ocasião de analisar, em pormenor, no item 3. Prefigurações e símbolos da 
Anunciação. 

Cântico dos Cânticos 

São frequentes as passagens deste livro poético associadas à figura de Maria, para 
destacar virtudes ou atributos da jovem de Nazaré. Porém, indicaremos, apenas, as que tiveram 
alguma influência nas pinturas da Anunciação. Estes textos são mais conhecidos pela tradução 
da Vulgata, pelo que os apresentaremos, também, na sua versão latina: 

'Ta/ como um lírio entre os cardos é a minha amada entre as jovens." (Ct 2, 2.) "Sicut 
lilium inter spinas sic arnica mea inter filias. " Texto este que esteve, certamente, na origem 
das representações do lírio branco {lilium candidum), numa jarra ou nas mãos do anjo Gabriel. 

"Toda bela és tu, ó minha amada, e em ti defeito não há. [...] És um jardim fechado, 
minha irmã e minha esposa, um jardim fechado, uma fonte selada [...] És fonte de jardim, 
nascente de água viva que jorra desde o Líbano" (Ct 4, 7, 12, 15) "Tota pulchra es arnica 
mea et macula non est in te. [...] Hortus conclus us soror mea sponsa hortus conclusus fons 
signatus. [...] Fons hortorum puteus aquarum viventium quae fluunt impetu de Libano." 
Graças a estas referências, simbolicamente associadas à pureza e virgindade de Maria, vamos 
encontrar, nas pinturas da Anunciação, alusões a uma ou a várias destas passagens em 
simultâneo. A sua tradução em termos iconográficos pode, por vezes, ser discreta, ou marcada 
com determinação e, assim, encontramos representações de um jardim fechado, de um poço, 
ou outros elementos simbólicos que possam ser identificados com alguma destas passagens. 

43 



CAP. I - 1.1. TEXTOS BÍBLICOS 

Ezequiel 

"E o Senhor disse-me: «Este pórtico será fechado. Não será aberto e ninguém passará 
por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Ficará, pois, fechado. Mas o 
príncipe, ele, poderá sentar-se aí para tomar a sua refeição diante do Senhor. É pelo 
vestíbulo do pórtico que entrará e por ele sairá.»" (Ez 44, 2-3). 

Esta visão de Ezequiel, relativa à porta oriental do Templo de Jerusalém, será uma das 
imagens mais utilizadas pelos Santos Padres, para com ela simbolizarem a concepção vir
ginal do Verbo de Deus. Os pintores, quer directamente pela passagem de Ezequiel, quer, 
sobretudo, devido ao uso que dela foi feito pela Patrística, recorrem frequentemente à sua 
representação nas pinturas da Anunciação. 

1.1.2. Novo Testamento 

A perícopa de São Lucas, a primeira entre todas as fontes onde se relata o episódio da 
Anunciação, constitui um texto de referência, por isso o apresentamos com maior destaque, 
incluindo os respectivos versículos para mais fácil localização futura: 

"l2,,lNo sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, 
chamada Nazaré, <27)a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa 
de David; e o nome da Virgem era Maria. (28)Ao entrar em casa dela, o anjo disse-
Ihe: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo! (29)Ao ouvir estas palavras, ela 
perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. (30>Disse-Ihe o 
anjo: «Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus.,;" 'Hás-de conceber no 
teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus.(32)Será grande e vai 
chamar- se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David, 
(33)reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim». (34)Maria 
disse ao anjo: «Como será isso, se eu não conheço homem? (35>0 anjo respondeu-
Ihe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua 
sombra. Por isso, aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho de Deus. 
""Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto 

mês, ela, a quem chamavam estéril "porque nada é impossível a Deus.» '-'"'Maria 
disse, então: «Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.» E o 
anjo retirou-se de junto dela." (Lc 1,26-38) 

Como constatámos, é notória a ausência de pormenores relativos às circunstâncias 
espacio-temporais onde decorre este colóquio, o que retira aos pintores qualquer possibilidade 
de sobre ele se apoiarem com o intuito de efectuarem uma representação pormenorizada do 
tema. Para aumentar as suas dificuldades, verifica-se que, além deste texto, não há nos 
Evangelhos qualquer outra referência à Anunciação. Encontramos, somente, no Evangelho 
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segundo São Mateus, um relato que embora não refira a Anunciação, de forma directa, nos 
proporciona esclarecimentos adicionais. 

Este evangelista diz o seguinte: 

"(i8>Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava desposada com 
José; antes de coabitarem, notou-se que tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. 
<19)José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la 
secretamente.'20' Andando ele a pensar nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em 
sonhos e lhe disse: «José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o 
que ela concebeu é obra do Espírito Santo. <21)Ela dará à luz um filho, ao qual darás o 
nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados.» (22)Tudo isto aconteceu para 
se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: i23)Eis que a virgem conceberá e dará 
à luz um filho; e hão-de chamá-lo Emanuel, que quer dizer: Deus connosco." 
(Mt 1, 18-23). 

Neste trecho de Mateus são confirmadas algumas afirmações feitas anteriormente por 
Lucas: Maria estava desposada com José, e aqui temos a indicação suplementar que não 
havia coabitação entre ambos, o que significa que não se tinha realizado ainda a cerimónia do 
casamento '. Temos uma clara referência ao facto de Maria ter concebido por acção do Espírito 
Santo, sendo feita, também, uma alusão à descendência davídica de José (e, de forma implícita, 
a Jesus). Existem, todavia, alguns dados novos: o anjo dá a José uma indicação do nome que 
há-de pôr ao Menino que vai nascer, tal como tinha acontecido no anúncio a Zacarias e 
justifica a atribuição do nome: será chamado Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. 
Temos, assim, uma indicação da etimologia do nome de Jesus (= Deus salva). Além disso, 
Mateus, no versículo 23, estabelece, de imediato, a ligação entre os acontecimentos que são 
vividos por José e Maria e o texto do profeta Isaías a que já nos referimos (Is 7, 14). 

Além destas duas passagens, nada mais consta no NT que possa ser utilizado pelos 
pintores como fonte subsidiária das representações do Mistério da Anunciação. Mesmo as 
referências que são efectuadas à Encarnação do Verbo de Deus, como no Evangelho de São 
João: "O Verbo fez-se homem e veio habitar connosco" (Jo 1, 14); ou em São Paulo: "Mas, 
quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, 
nascido sobre o domínio da lei [...]" (Gl 4, 4), em nada contribuem para acrescentar novos 
dados ao que é referido pelos evangelistas Mateus e Lucas sobre a Anunciação-Encarnação. 

1 Os pormenores acerca da cerimónia dos esponsais e do casamento, são esclarecidos adiante na secção 
4.2.1. 
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1.1.3. Concordância entre Antigo e Novo Testamento 

Pela apresentação das fontes bíblicas que acabámos de efectuar, verifica-se que, no AT 
é possível encontrai- alguns símbolos que são associados a determinados atributos de Maria, 
ou mesmo personagens que são figuras da Virgem e de seu filho. Apercebemo-nos, também, 
que existe uma correspondência muito nítida entre passagens do Antigo e do Novo Testa
mento. Este paralelismo entre símbolos e figuras dos dois Testamentos ultrapassa o contexto 
da exegese para se manifestar também nos domínios da representação artística. De facto, são 
frequentes nas pinturas da Anunciação determinadas figuras veterotestamentárias que surgem 
como símbolo de Maria ou dos seus atributos. Estamos, pois, perante uma clara concordância 
entre os textos do Antigo e do Novo Testamento. 

Ora, esta situação não surge por mero acaso. Efectivamente, tal concordância, não só 
era bem aceite, como era mesmo desejada e procurada, pois tanto para os Padres da Igreja, 
como para os teólogos da Idade Média, era vista como um verdadeiro milagre e constituía 
uma das provas mais sólidas da verdade das Sagradas Escrituras '. Esta forma de pensar lança 
raízes nos próprios; textos do NT. Efectivamente quer os Evangelhos quer as cartas dos 
apóstolos, em variadíssimas ocasiões, referem esta correspondência ( "para se cumprirem as 
Escrituras ") ou colocam mesmo nas palavras de Jesus afirmações que mostram como nele se 
cumpriam as antigas promessas. 

Efectivamente, desde o facto de Jesus nascer de uma virgem, previsto por Isaías, até à 
Ressurreição que ocorreu ao «terceiro dia», (número relacionado com a permanência de Jonas 
no ventre da baleia2 e referido por Jesus em Mt 12,38-40), são muito frequentes os paralelismos 
que se podem estabelecer entre as palavras e os actos de Cristo e determinados textos das 
Antigas Escrituras, como os que apresentamos, como uma pequena amostragem: "Não penseis 
que vim revogar a Lœi ou os Profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento" 
(Mt 5, 17); "[...] vai cumprir-se tudo o que foi escrito pelos profetas acerca do Filho do 
Homem" (Lc 18, 31 )."[... ] era necessário que se cumprisse tudo quanto a meu respeito está 
escrito em Moisés, nos Profetas e nos Salmos" (Lc 24,44); "Cumpriu-se hoje esta passagem 

1 Cf. RÉAU, Louis — Iconografia dei arte Cristiano. Introdución general. Barcelona: Ediciones dei 
Serbal, 2000, pp. 237, 239. Sobre o mesmo assunto ver: HALL, James — Diccionario de temas y símbolos 
artísticos. Madrid: Alianza Editorial, 1996, p. 15. 

2 Este paralelismo entre os dois acontecimentos pode ser já visto em Justino de Roma (f 165): cf. 
Diálogo com Trifão, 107, 1-3. 
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da Escritura que acabais de ouvir." (Le 4, 21)3. Entre os quatro evangelistas São Mateus é 
aquele que, de uma forma mais insitente, procura mostrar como Jesus vinha cumprir o Antigo 
Testamento e, para isso, utiliza 12 «fórmulas de cumprimento» e mais de 50 citações do 
Antigo Testamento4. 

Desde muito cedo os Padres da Igreja e os teólogos não pouparam esforços para vincar 
bem esta ideia, através de referências muito claras à concordância entre os dois Testamentos, 
às vezes com intenções apologéticas. Santo Agostinho tem uma expressão que percorreu os 
séculos: o Antigo Testamento não é mais que o Novo velado e o Novo não é mais que Antigo 
desvelado5. Mas é no fim da Idade Média que, para Réau, este simbolismo alcança o seu 
maior desenvolvimento, a partir de duas obras: a Bíblia pauperum e o Speculum humanae 
salvationis de Vincente de Beauvais. Este último, no Speculum Morale (see. XIII) refere que 
a Nova Lei está encerrada na Antiga e que as verdades contidas implicitamente no AT são 
expressas de maneira clara no NT. Ainda segundo Réau, Suger, o abade de Saint-Denis, 
apresenta a mesma ideia através de uma fórmula muito expressiva: QuodMoyses velat, Christi 
doctrina revelat6. 

Nas suas representações, também os pintores, filhos do seu tempo, procuravam 
evidenciar esta concordância. Não devemos, portanto, estranhar que, nas pinturas da 
Anunciação, sejam representados, com alguma frequência, elementos iconográficos associados 
ao AT, que procuram levar o espectador atento a fazer uma leitura doutrinal do Mistério da 
Anunciação, a fim de nela desvelar as antigas profecias e as verdades latentes que vão para 
além do momento que se representa, como teremos oportunidade de analisar detalhadamente. 

3 Muitas outras podem ser vistas em RÉAU, Louis — Iconografia dei arte Cristiano, lntrodución general, 
pp. 237-238. 

4 Cf. BÍBLIA DE ESTUDO de Genebra, p. 1102, nota 1.23; Ver ainda na mesma fonte a introdução ao 
Evangelho de Mateus, onde se refere que as «suas citações são apresentadas como prova do cumprimento de 
todas as promessas do AT», p. 1100. 

5 "[...] na Velha Aliança, como numa sombra, se esconde a Nova. Porque é, na verdade, que se diz 
Velha Aliança senão porque é o encobrimento da Nova? E porque é que se chama a outra Nova senão porque é 
o descobrimento da Velha?" (Cidade de Deus, XVI, 26). Citamos a partir da edição: AGOSTINHO, Santo —A 
Cidade de Deus. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, vol. Ill, p. 1526. A expressão que Réau apresenta 
é a seguinte: In Veteri Testamento Novum latet, in Novo Vêtus patet. Cf. RÉAU, Louis — Iconografia del arte 
Cristiano. lntrodución general, p. 232. 

6 Citações feitas a partir de RÉAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. lntrodución general, pp. 
232-233. Para esta fórmula do Abade de Saint-Denis, Réau propõe uma variante: Vêtus Testamentum velatum, 
Novum Testamentum revelatum. 
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ROVAVELMENTE, o termo apócrifo, teve origem no verbo grego kryptein que 
significa esconder, mas pode também derivar da transcrição de um adjectivo 
grego que significa «coisa escondida, oculta»1. Na antiguidade, esta palavra 
servia para designar os livros que se destinavam exclusivamente ao uso privado 
dos adeptos de uma seita ou aos iniciados em algum mistério, como acontecia, 

por exemplo, com os Livros Sibilinos, entre os romanos. Tratava-se, originalmente, de livros 
que pretensamente continham «revelações» de carácter tão elevado que não podiam ser 
comunicadas a toda a gente, mas, apenas, a umas quantas pessoas escolhidas. Estas, por sua 
vez, deveriam conservá-los ocultos, dando-os apenas a conhecer àqueles que mostrassem 
que podiam entendê-los2. 

Para os cristãos, que não aceitavam tais «revelações», o termo apócrifo induzia a ideia 
de falso, livro de origem duvidosa ou escrito por autor desconhecido ou imaginado, pois, 
desenvolvia termos ambíguos, não muito ortodoxos, do ponto de vista do cânone eclesiástico, 
ainda que se apresentassem com carácter de livro sagrado. Devido a isto, para as autoridades 
da Igreja primitiva, o termo apócrifo passa a significar falso, espúrio, não recomendável ou 
mesmo escrito suspeito de conter heresias, o que os colocava à margem dos outros escritos 
aceites pela comunidade cristã primitiva e considerados inspirados. 

A noção dos textos apócrifos está, assim, associada à existência de um cânone das 
Escrituras. Foi a partir do século IV que as autoridades cristãs introduziram o termo de origem 
grega canon, para significar o conjunto final dos escritos inspirados, formados pelo Antigo e 
Novo Testamento, dando por encerrado o corpus bíblico. O Concílio de Trento, por entre 
debates agitados pelo movimento da Reforma, define, em 1546, de forma dogmática, para os 
católicos, o cânone das Escrituras3. Fica, então, clarificada a ideia de textos apócrifos, como 
sendo livros que nada aportando de novo para a Revelação, desenvolviam temas análogos 
aos dos livros canónicos (pertencentes ao cânone definido pela Igreja), mas não eram 

1 Cf. PAUL, André —A Bíblia. História, textos e interpretações. Coimbra: Gráfica de Coimbra/Difusora 
Bíblica, D.L. 1999, p. 84; SANTOS OTERO, Aurélio de — Los Evangelios Apócrifos. 10a ed. Revisada y 
corregida. Madrid: BAC, 199, p. 1; EVANGELIOS Apócrifos. Buenos Aires: CS Ediciones, 1996, vol. 1, p. I. 
Pode ser ainda visto um estudo aprofundado sobre a origem e a semântica do termo, bem como sobre a influência 
destes escritos em FIORES, Stefano de; MEO, Salvatore, dir. — Nuevo Diccionario de Mariologia. 2a ed. 
Madrid: San Pablo, 1993. Diccionarios San Pablo, pp. 199-221. 

2 Vd. MOLINE, Enrique — Los Padres de la Iglesia. Una guia introductoria. 3a ed. Madrid: Ed. Palabra, 
1995, p. 161. 

3 Cf. PAUL, André — A Bíblia, p. 5 ; SANTOS OTERO, Aurélio de — Los Evangelios Apócrifos, p. 2. 
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reconhecidos como inspirados e, portanto, foram mantidos fora do cânone. 

São Lucas, no prólogo do seu Evangelho, refere que '''muitos empreenderam compor 
uma narração dos factos que se consumaram" (Lc 1,1), o que deixa antever que haveria uma 
grande quantidade de escritos sobre os acontecimentos mais marcantes da vida de Jesus ou 
que ficaram marcados na memória dos seus seguidores. Logo nos primeiros séculos, os Pa
dres da Igreja dão indicações que permitem concluir existirem vários escritos que se 
procuravam impor como inspirados. Ireneu de Lião (te. 202), por exemplo, refere no Livro 
III de Adversus Haereses: "Por outro lado, os evangelhos não são, nem mais nem menos do 
que estes quatro" (III, 11, 8) e, um pouco mais adiante: "Mas nós mostramos, com tantos e 
tão fortes argumentos, que somente os evangelhos dos apóstolos são os verdadeiros e autênticos, 
e que não pode haver nem mais nem menos do que foi dito" (Livro III, 11, 9). Também 
Origenes (t c. 253) distinguia, ao lado dos quatro Evangelhos inspirados, outros compostos 
por aqueles que se lançaram a escrever evangelhos sem estar investidos da graça do Espírito 
Santo 4. Donde se depreende a existência de textos de carácter idêntico ao dos Evangelhos 
canónicos. 

A que se fica a dever a redacção de tais escritos? Santos Otero apresenta alguns motivos 
que terão estado na origem de alguns desses textos que, nos primeiros quatro ou cinco séculos 
de cristianismo, já proliferavam em grande número. Entre as principais razões apresenta as 
seguintes: como réplica a escritos heréticos, não é de excluir o facto de que alguns escritores 
ortodoxos pretendendo defender dogmas cristãos tenham elaborado relatos que depois 
apresentaram como evangélicos. Pode, também, ter sucedido que alguns eruditos, animados 
de boa fé, tenham interpretado passagens do AT de uma forma demasiado literal e aplicando-
as depois ao Messias não tivessem outro remédio senão inventar alguns episódios da vida de 
Cristo para confirmar o cumprimento dos escritos veterotestamentários 5. Além destes motivos 
que levaram à redacção de textos completos ou de pequenos fragmentos episódicos, é fácil 
imaginar que existisse nas primeiras comunidades cristãs uma natural curiosidade e um forte 
desejo em conhecer e divulgar pormenores acerca da vida de Cristo e da Virgem Maria. Por 
isso, não é de estranhar a criação de relatos fantásticos associados a lendas e tradições. 

Seja por qualquer um destes motivos, a verdade é que surgiu no século II, de forma 
escrita e, oralmente, com toda a probabilidade, já muito antes, uma literatura popular destinada 
a saciar a curiosidade dos fiéis, ou a explicar determinados acontecimentos relacionados com 

4 Homilia sobre Lucas I citado por SANTOS OTERO, Aurélio — Los Evangelios Apócrifos, p. 2. 
5 SANTOS OTERO, Aurélio — Los Evangelios Apócrifos. 10a ed. Revisada y corregida. Madrid: Bac, 

1999, pp. 5-6. 
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a missão e a vida de Jesus Cristo. É provável que alguns desses relatos possam ser portadores 
de tradições orais baseadas em episódios verídicos. 

Se alguns apócrifos revelam ausência de verdade histórica, uma linguagem rude e até 
de mau gosto, incorrecções e mesmo episódios extravagantes, outros, num estilo mais próximo 
dos Evangelhos canónicos, defenderam verdades que acabaram, mais tarde, por serem 
declaradas pela Igreja como dogmas de fé. Isto não significa, necessariamente, que a 
proclamação de tais dogmas fosse influenciada pelos apócrifos6, mas comprova que se tratam 
de escritos muito próximos da ortodoxia da Igreja, acabando por exercer alguma influência, 
principalmente, nos tratados da Patrística 7, na liturgia e na vida da Igreja 8, bem como na 
iconografia9. Relativamente a este aspecto, Santo Agostinho, afirmando categoricamente o 
seu carácter não canónico, não deixa, todavia, de reconhecer a possibilidade de nesses apócrifos 
se encontrar alguma verdade 10. Apesar das severas proibições por parte da hierarquia 
eclesiástica não foi possível fazer desaparecer a literatura apócrifa, que apresenta, a partir do 
século IV, uma influência no campo da arte cada vez maior. 

Durante a Idade Média, surgem duas importantes obras com carácter distinto dos 
Evangelhos Apócrifos, mas ao transcreverem muitas passagens, quase na íntegra, contribuem 
para a sua difusão e aceitação. Referimo-nos à Legenda Áurea de Iacopo da Varazze e ao 

6 Estão neste caso, por exemplo, os dogmas da perpétua Virgindade de Maria, cuja apologia é feita no 
Proto-Evangelho de Tiago e da sua Assunção ao Céu. Cf. SANTOS OTERO, Aurélio — Los Evangelios Apócrifos, 
pp. 8-9. 

7 De facto, alguns Padres da Igreja aludem aos apócrifos mesmo para neles apoiarem algumas das suas 
ideias. 

8 Os apócrifos estão na origem de festas como, por exemplo, a de São Joaquim e Santa Ana, pais da 
Virgem Maria, dia 26 de Julho, e a da Apresentação de Maria no Templo, fixada pelo calendário bizantino e 
romano no dia 21 de Novembro. E também com base nos apócrifos que na gruta onde nasceu Jesus aparecem o 
boi e o jumento, e que são três os Reis Magos sendo também conhecidos os respectivos nomes, bem como o 
episódio da Verónica que limpa o rosto de Cristo. 

9 Quando o Papa Sixto III faz decorar, em 435, o arco triunfal da Igreja de Santa Maria Maior, em 
Roma, utiliza motivos retirados na sua maior parte do Evangelho do Pseudo-Mateus e do Proto-Evangelho de 
Tiago. Cf. SANTOS OTERO, op. cit. pp. 9-10; FERNANDEZ-ALONSO, Justo — Breve nota sobre los mosaicos 
de Santa Maria la Mayor. In SANTlNI, Pietro (a cura di) — Santa Maria Maggiore. I mosaici dei V secolo. 
[S.l: s.n], 1988, pp. 6-8. 

10 Aproveitamos a oportunidade para deixar clara a opinião de Santo Agostinho que, relativamente aos 
apócrifos resume um pouco do que dissemos e esclarece: "Ponhamos de parte as fábulas dos escritos chamados 
apócrifos pois a sua origem obscura pareceu suspeita aos «padres» através dos quais nos chega a autoridade das 
verdadeiras Escrituras por uma sucessão bem segura e conhecida. Embora nesses apócrifos se encontre alguma 
verdade, os seus numerosos erros retiram-lhe toda a autoridade canónica. [...] Não é, todavia, sem razão que 
estes escritos não figuram no cânone das Escrituras [...]. Da mesma forma muitos escritos foram apresentados 
pelos heréticos sob o nome de outros profetas e outros, mais recentes, sob o nome dos apóstolos. Depois de um 
exame cuidadoso foram todos postos de parte como apócrifos pela autoridade canónica". (A Cidade de Deus 
XV, 23). 
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Speculum historiak de Vincente de Beauvais, escritos que proporcionam abundante material 
de inspiração aos artistas ". 

É precisamente nos textos apócrifos que encontramos as principais fontes escritas com 
referência a particularidades que marcaram, profundamente, a iconografia da Anunciação. 
As citações reproduzidas e comentadas nas páginas seguintes dizem respeito apenas aos trechos 
que considerámos mais significativos relativamente ao tema que nos ocupa. 

PROTO-EVANGELHO DE TIAGO 

Pertencente a um ciclo designado por «Apócrifos da Natividade», surgidos com o in
tuito de colmatar algumas lacunas e satisfazer a curiosidade dos crentes sobre pormenores do 
nascimento de Jesus, é o apócrifo mais antigo dos que se conservam completos. Exerceu a 
sua influência, sobretudo, junto da Igreja Bizantina e foi atribuido a Tiago Menor, um dos 
parentes de Jesus, com a finalidade de lhe dar maior credibilidade e autoridade. Porém, A. 
Santos Otero refere que o seu autor terá sido um cristão helenista do Egipto ou da Ásia Menor 
que, baseando-se em passagens do AT, realizou uma narrativa algo fantasiosa da vida da 
Virgem, mais com fins apologéticos que históricos, na qual se faz sentir a influência da tradição 
cristã. O texto deste Evangelho, é datado do século II, embora a redacção chegada até nós 
tenha sido escrita no século IV 12. Com o decurso do tempo, algumas passagens foram 
incorporados na doutrina teológica tanto da Igreja Oriental (a partir do séc. IV) como na 
Igreja Ocidental (a partir do séc XIII)13. 

Transcrevemos a passagem alusiva ao relato da Anunciação: 

"Certo dia Maria pegou num cântaro e foi enchê-lo de água. Mas eis que aqui se fez 
ouvir uma voz que dizia: «Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, bendita és tu 
entre as mulheres.» E ela pôs-se a olhar em redor, à direita e à esquerda para ver donde 
vinha aquela voz. E cheia de temor, foi para sua casa, deixou a ânfora, apanhou a púrpura, 
sentou-se no seu escanho e pôs-se a fiá-la. Mas prontamente um anjo do Senhor 
apresentou-se diante ela, dizendo: «Não temas Maria, pois encontraste graça diante do 
Senhor omnipotente e vais conceber pela sua palavra». Mas ela ao ouvir aquilo, ficou 
perplexa e disse: «Conceberei eu por virtude do Deus vivo e irei dar à luz como qualquer 
mulher» ? Ao que o anjo respondeu: «Não será assim, Maria, mas a virtude do Senhor te 
cobrirá com sua sombra, por isso, o fruto santo que de ti há-de nascer, será chamado 

11 Cf. SANTOS OTERO, Aurélio — Los Evangelios Apócrifos, pp. 9-10. 
12 Vd. MOLINIÎ, Enrique — Los Padres de la Iglesia, p. 164. 
13 Cf. SANTOS OTERO, Aurélio — Los Evangelios Apócrifos, pp. 120-126. 
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Filho do Altíssimo. Tu lhe porás o nome de Jesus, pois Ele salvará o seu povo das suas 
próprias iniquidades». Então Maria disse: «Eis aqui a escrava do Senhor na sua presença; 
faça-se em mim segundo a tua palavra». (Proto-Evangelho de Tiago XI, 1-3)l4 

Neste texto, o Anjo anunciador dirige-se a 
Maria em dois momentos diferentes: o primeiro, 
quando se dirigia para uma fonte ou um poço a 
fim de encher o cântaro de água; o segundo, no 
momento em que se encontrava, sentada, a fiar a 
púrpura. Estes pormenores constituem dados 
novos relativamente à perícopa de São Lucas e 
marcaram profundamente a iconografia da 
Anunciação, sobretudo na Igreja Oriental. Com 
efeito, os pintores representaram, frequentemente, 
o encontro entre o Anjo e Maria quando esta se 
ocupava de uma das tarefas enunciadas. Assim, a 
figura 1, ilustra a primeira saudação do Anjo 
quando Maria se encontrava junto da fonte com o Fig- ! • Anunciação na fonte 

Toroslav (início do século XIV) 

cântaro na mão preparada para recolher água. A Recklinghausen, Palácio dos ícones 
jovem volta-se em direcção ao Anjo que se 
apresenta de forma visível, embora o texto refira que, nesta ocasião, apenas se tenha feito 

ouvir a sua saudação. 
O anúncio, propriamente dito, 

ocorre no segundo momento, quando o 
Anjo, em forma corporal, se apresenta 
diante da Virgem que se encontrava 
sentada e ocupada na fiação da púrpura. 
Episódio ilustrado numa das primeiras 
manifestações da Anunciação: o 
mosaico do arco triunfal da igreja de 
Santa Maria Maior em Roma [2]. 

Fig. 2. Anunciação (porm.) 
Mosaico (séc. V) 
Roma, Santa Maria Maggiore 

14 SANTOS OTERO, Aurélio — Los Evangelios Apócrifos, pp. 148-149. Nesta transcrição, e nas 
seguintes, optámos por apresentar uma tradução livre, da nossa autoria. 
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EVANGELHO DO PSEUDO-MATEUS 

Este Evangelho pertence ao ciclo dos «Apócrifos da Natividade» sendo redigido a partir 
do Proto-Evangelho de Tiago, embora se admita ter sofrido outras influências, nomeadamente 
do Livro da Infância do Salvador l5. A versão que chegou até aos nossos dias é datada de 
meados do século VI l6. Trata-se de um texto relativamente longo, e muito rico em pormenores 
que, no caso particular do relato da Anunciação, introduz novas indicações em relação ao 
texto anterior. Na transcrição efectuada consideramos, somente, os aspectos mais relevantes 
para a iconografia do tema: 

"Então José admitiu Maria juntamente com outras cinco donzelas que a deveriam 
acompanhar em casa. [...] Tiraram à sorte entre si para ver o que é que cada uma devia 
trabalhar, e a Maria coube-lhe receber a púrpura com que devia estar confeccionado o 
véu do templo. [...] No dia seguinte, enquanto Maria se encontrava junto à fonte enchendo 
o cântaro de água, apareceu-lhe o anjo de Deus e disse-lhe: «És ditosa Maria, porque 
preparaste ao Senhor uma morada no teu seio. Eis que uma luz do céu virá para morar 
em ti, e por meio de ti iluminará o mundo inteiro». 
Três dias depois, enquanto se encontrava a trabalhar na púrpura, veio até junto dela um 
jovem de uma beleza indescritível. Maria ao vê-lo ficou surpreendida e a tremer de 
medo. Mas ele disse: «Não temas, Maria, porque achaste graça aos olhos de Deus. Eis 
que vais conceber no teu seio e dar à luz um rei cujo domínio alcançará não apenas a 
terra, mas também o céu, e cujo reinado durará pelos séculos sem fim» ". 
{Evangelho Pseudo-Mateus VIII, 5; IX, 1-2) n 

O capítulo VIII inicia com a revelação de um novo dado: José admite em sua casa 
Maria e, juntamente com ela, cinco donzelas. Além deste detalhe verificamos que o Evangelho 
do Pseudo-Mateus, apresenta a Anunciação efectuada em dois momentos diferentes e, ainda, 
em dias distintos o que não acontecia no anterior relato. Porém, em termos gerais, não difere 
muito do Proto-Evangelho de Tiago no qual aliás, se baseou, como referimos. Ainda assim, 
importa assinalar pequenas diferenças que podem reflectir-se em determinadas representações 
da Anunciação. Em primeiro lugar, o facto de existir uma indicação precisa quanto ao local 
do primeiro anúncio: Maria encontrava-se junto à fonte enchendo o cântaro de água. É 
revelado um pormenor concreto que o Proto-Evangelho de Tiago não especificava: Maria 
estava junto da fonte, sendo salientado que levava um cântaro para transportar a água. Em 
segundo lugar, verificamos que o Anjo aparece em forma corporal. Não se trata, apenas, de 
uma voz escutada pela jovem, sem saber a sua proveniência. Por fim, salientamos as palavras 

15 Cf. SANTOS OTERO, Aurélio — Los Evangelios Apócrifos, pp. 171 -172. 
16 Vd. MOLINÉ, Enrique — Los Padres de la Iglesia, p. 167. 
17 Cf. SANTOS OTERO, Aurélio — Los Evangelios Apócrifos, pp. 194-195. 
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do Anjo revelando a concepção do Filho de Deus: "Eis que uma luz virá do céu para morar 
em ti". Não se refere explicitamente à acção do Espírito Santo, mas, sim, de uma luz vinda do 
céu. Com estas indicações parece-nos haver sólidos fundamentos para os pintores enriquecerem 
a iconografia da Anunciação, nomeadamente nos aspectos referidos. 

Assim, deparamos com pinturas 
onde, além do Anjo Gabriel e de Maria são 
representadas uma ou mais figuras 
femininas, cuja presença, certamente, se 
fica a dever à indicação das cinco donzelas 
que acompanharam Maria para sua casa. 
Esta situação encontra-se ilustrada na figura 

Fig. 3. Anunciação (porm.) 
3 na qual uma jovem, ocupada na tarefa de Lippo Memmi (atr.) (c. 1335-1350) 

San Gemignano, Collegiata 

tecer, se apercebe do dialogo entre Maria e 
o embaixador celeste. Todavia, não é de excluir a possibilidade de ter existido alguma 
influência, ainda que remota, exercida pela representação de um tema paralelo, a Anunciação 
a Santa Ana cuja iconografia apresenta grandes semelhanças com a Anunciação de Gabriel à 
Virgem Maria. Voltaremos a este assunto ao tratarmos, de forma particular, das acompanhantes 
de Maria. 

Outro aspecto que salientámos refere-se à indicação precisa que o Anjo aparece a Maria, 
pela primeira vez, junto à fonte. Além da figura 1, apresentamos, na figura 4, outro exemplo 
onde o tema volta a ser a Anunciação na fonte. Também neste caso não deveremos afastar a 
hipótese de ter havido influências mútuas entre este tema e o da Anunciação a Santa Ana que 
ilustramos na figura 5. A semelhança entre os dois motivos tem criado por vezes alguma 

Fig. 4. Anunciação na fonte 
Mosaico (séc. XIV) 
Istanbul, Kariye Djamie 

Fig. 5. Anunciação a Santa Ana 
Mosaico (séc. XIV) 
Istanbul, Kariye Djamie 
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confusão levando inclusivamente alguns autores a 
verem no mosaico reproduzido na figura 5 a 
Anunciação de Gabriel a Maria 18. 

Quanto à concepção do Filho de Deus, no seio 
de Maria, pelo poder do Espírito Santo que o Anjo, no 
seu primeiro diálogo, refere como luz do céu que virá 
para morar em Maria, ao ser interpretada à letra pelos 
pintores, torna-se uma forma clara de traduzir a 
Encarnação, a acção de Deus exercida sobre a Virgem 
Maria, expressa por meio de raios de luz provenientes 
do alto e se dirigem directamente em direcção à jovem 
Anunciada, como se observa na figura 6. Também este 
pormenor relativo aos raios luminosos será 
devidamente esclarecido ao analisarmos no item 4 a 
Representação da Santíssima Trindade. 

i ' *ÍÍ i WÊBkm 

Fig. 6. Anunciação 
ícone (séc. XII) 
Sinai, Mosteiro de Santa Catarina. 

Importa ainda salientar outro pormenor que tem repercussões nas pinturas da Anunciação. 
Neste Evangelho Apócrifo refere-se que depois de tirar à sorte a Maria coube a púrpura para 
tecer a cortina para o templo. Noutros evangelhos essa escolha é feita pelos sacerdotes l9. 
Uma rara ilustração deste facto encontramo-la nos mosaicos do Museu de Chora (ou Kariye) 

e que ilustramos na figura 7. 
Podemos observar os sacerdotes a 
entregar a Maria a púrpura perante 
o olhar pouco amistoso das suas 
companheiras. Ficamos, assim, a 
compreender o motivo pelo qual 
Maria se encontra a trabalhar a 
púrpura destinada ao Templo de 
Jerusalém, quando surge o Anjo 
Gabriel. 

Fig. 7. Maria recebe a púrpura das mãos dos sacerdotes 
Mosaico (séc. XIV) 
Istanbul, Kariye Djamie 

18 Esta troca de temas verifíca-se, por exemplo em CHOPPY, Etienne 
Éditions Agep, 1991, p. 142. 

19 Cf. Evangelho Arménio da Infância IV, 8. 

L'Annonciation. Marseille: 
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EVANGELHO DA NATIVIDADE DE MARIA 

O Evangelho da Natividade de Maria constitui uma refundição abreviada do Evangelho 
do Pseudo-Mateus. Durante a Idade Média este apócrifo tinha um prólogo formado por uma 

carta de São Jerónimo a Cromácio e a Heliodoro. Por este motivo a paternidade deste escrito 

foi atribuída a São Jerónimo e, ainda hoje, se encontra entre as suas obras. Supõe-se ter sido 

escrito no século IX, eliminando do relato original tudo o que poderia ser contrário à 

mentalidade da época. Manifesta uma grande devoção à Virgem Maria e foi integralmente 

incluído na Legenda Áurea de Iacopo da Varazze 20. 

O relato da Anunciação consta do capítulo IX, e passamos a transcrevê-lo, nas suas 
passagens mais significativas: 

"Por aqueles dias [...] foi enviado por Deus o anjo Gabriel para que lhe anunciasse a 
concepção do Senhor e para que a pussesse ao corrente do modo e da ordem como iria 
processar-se este acontecimento. E assim, tendo entrado junto dela inundou o aposento 
donde se encontrava de um fulgor extraordinário. Depois, saudou-a amabilíssimamente 
nestes termos: «Ave Maria, virgem gratíssima ao Senhor, virgem cheia de graça: o Senhor 
está contigo; tu és mais bendita que todas as mulheres e todos os homens que nasceram 
até hoje». A Virgem, que estava acostumada a ver rostos angélicos e a quem era familiar 
ver-se circundada de resplendores celestiais, não se assustou pela visão do anjo, nem 
ficou aturdida pela magnitude do resplendor, a não ser, unicamente, que se surpreendeu 
pela maneira de falar daquele anjo. E assim, pôs-se a pensar a que propósito vinha aquela 
saudação tão insólita, que prognóstico podia trazer-lhe e que desenlace teria finalmente. 
O anjo,[...] disse-lhe: «Não temas, Maria, de que nesta minha saudação esteja velado 
algo contrário à tua castidade. Precisamente por teres escolhido o caminho da pureza, 
encontraste graça aos olhos do Senhor. E por isso vais conceber e dar à luz um filho sem 
pecado algum da tua parte.[...] Então a Virgem, não por incredulidade nas palavras do 
anjo, mas desejando unicamente saber como haviam de ter o seu cumprimento, respondeu: 
«E como será isso? Como vou poder dar à luz se, de acordo com o meu voto, não vou 
conhecer nunca um varão?» Respondeu o anjo: «Não penses, Maria, que vais a conceber 
de maneira humana: sem qualquer união marital, vais dar à luz sendo virgem e 
amamentarás permanecendo virgem. O Espírito Santo virá, efectivamente, sobre ti e a 
virtude do Altíssimo te cubrirá com a sua sombra [...]. Maria então estendeu os braços e 
elevando os olhos ao céu disse: «Eis aqui a escrava do Senhor, pois não sou digna do 
nome de senhora: faça-se em mim segundo a tua palavra». 
{Evangelho da Natividade de Maria IX, 1-4) 21 

Detectamos neste texto algumas afinidades com o relato efectuado por S. Lucas, mas 
também a introdução de alguns elementos novos. Por exemplo, quando se refere ter o anjo 

20 Cf. SANTOS OTERO, Aurélio — Los Evangelios Apócrifos, p. 237. 
21 Ibidem, pp. 249-251. 
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entrado em casa de Maria, e a sua presença inundou, com grande luz, o aposento em que se 
encontrava, dando assim, indicações precisas acerca do locale do fenómeno que acompanhou 
a chegada do Anjo. Não existe já a primeira saudação 
junto à fonte, mas apenas a que se dá em casa da 
jovem. Por outro lado, é muito esclarecedor o facto 
do autor afirmar categoricamente que Maria não se 
perturbou nem pela presença do Anjo, nem tão pouco 
pelo resplendor que envolveu todo o seu aposento, 
mas sim pelas palavras estranhas que o Anjo lhe 
dirigiu. Isto porque Maria estava familiarizada com 
a presença dos anjos como é expressamente referido 
no texto. Esta contacto frequente com as criaturas 
celestes é referido, também, por outros Evangelhos 
Apócrifos onde se afirma, inclusivamente, que Maria 
recebia o seu alimento pelas mãos de um anjo22. 

Uma rara expressão artística que interpreta 
textualmente esta situação encontrase ilustrada na 
figura 8, onde um anjo se dirige a Maria para lhe Rg 8. Maria é alimentada por um anjo 

Mosaico (séc. XIV) 
entregar O alimento. Istanbul, Kariye Djamie 

Deparamos com uma clara afirmação de Maria quanto ao seu voto de virgindade, assunto 
nem sempre concensual e ao qual dedicaremos algumas reflexões noutro item, dada a sua 
importância para justificarmos certos elementos simbólicos presentes na iconografia da 
Anunciação. Este aspecto traduz a mentalidade das comunidades cristãs da época e que 
perdurará por muitos séculos. 

Todos os relatos introduzem, na saudação inicial do Anjo Gabriel, o nome de Maria, 
algo que São Lucas omite, e que os pintores acabam também por fazêlo, em muitas pinturas 
da Anunciação, isto é, ao inscreverem, numa filactéria ou noutro espaço, a saudação do Anjo, 
é raro incluírem o nome de Maria. 

22 Cf. Proto-Evangelho de Tiago VIII, 1 ; Evangelho de Pseudo-Mateus VI, 2. 
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EVANGELHO ARMÉNIO DA INFÂNCIA 

Este Evangelho insere-se num ciclo que relata a infância e a adolescência de Jesus, 

numa tentativa de clarificar essa época desconhecida que tanto os Evangelhos canónicos 

como, inclusivamente, os Evangelhos Apócrifos deixaram em aberto. O Evangelho Arménio 

da Infância é formado por 28 capítulos, alguns deles bastante extensos, e crê-se que deve ter 

a sua primitiva origem num único livro, escrito no século V. No decurso do século VI, terá 

sido traduzido ao síriaco e ao arménio e a versão que hoje se conhece é, com toda a probalidade, 

uma edição desse texto 23. No que se refere à perícopa da Anunciação, estamos perante um 

relato muito mais extenso do que é habitual, realizado ao longo de diversas páginas, pelo que 

foi necessário suprimir trechos que não apresentavam interesse para o nosso estudo, mas ao 

mesmo tempo introduz novas e importantes revelações. O texto seleccionado é o seguinte: 

"No ano 303 de Alexandre, no dia 31 do mês de adar, o primeiro dia da semana, à hora 
terceira do dia, Maria pegou no seu cântaro e foi à fonte buscar água. E ouviu uma voz 
que lhe dizia: «Regozija-te, Virgem Santíssima.» Subitamente Maria perturbou-se e ficou 
atónita de espanto. Olhou à direita e à esquerda e, não vendo ninguém perguntou a si 
mesma: «De onde saiu aquela voz que se dirigiu a mim?» E, recolhendo o seu cântaro 
partiu, precipitadamente, para sua casa cuja porta fechou cuidadosamente. Depois 
recolheu-se, silenciosa, no fundo da casa. E, no assombro do seu espírito perguntava 
com admiração: «Que saudação foi aquela que me foi dirigida? Quem é que me conhece 
e sabe de antemão quem eu sou? A quem é que eu vi que me possa falar nesses termos?» 
E pensando em todas estas coisas estremecia com medo. E levantando-se pôs-se em 
oração [...]. E depois de ter permanecido neste estado durante três horas, pegou no tecido 
escarlate e pôs-se a fiar. E eis que o anjo do Senhor entrou e aproximou-se dela estando 
as portas fechadas. O ser incorpóreo apresentou-se sob a aparência de um ser corpóreo e 
disse-lhe: «Regozija-te Maria, serva imaculada do Senhor.» Como o anjo lhe aparecera 
subitamente, Maria sentiu medo e, em seu pavor, era incapaz de responder. Então o anjo 
disse: «Não te espantes, Maria, bendita és entre todas as mulheres. Eu sou o anjo Gabriel, 
enviado por Deus para te comunicar que conceberás e darás à luz o Filho do Altíssimo, o 
qual será um grande rei e prevalecerá sobre toda a terra.» [...] Maria disse: «Mas como 
ocorrerá isso, pois, repito, não conheço varão?» E o anjo respondeu: «O Espírito Santo 
virá a ti e a força do Altíssimo te cubrirá com a sua sombra. [...] Maria disse então: «Se 
tudo se passará como explicas e o próprio Senhor se digna descer até à sua escrava e sua 
serva, faça-se em mim segundo a tua palavra.» E o anjo deixou-a. 
Mal a Virgem pronunciou aquela frase de humilhação, o Verbo divino penetrou nela pelo 
seu ouvido. [...] E, no mesmo momento, começou a gestação. Porque, quando o anjo 
levou a boa-nova a Maria era o dia 15 de nisan, o que dá o dia 6 de abril, uma terça-feira, 
à hora terceira do dia.»" (Evangelho Arménio da Infância V, 1-3. 5. 9.)24 

23 Cf. SANTOS OTERO, Aurélio — Los Evangelios Apócrifos, p. 353. 
24 Para a transcrição deste evangelho utilizámos a edição: EVANGELIOS APÓCRIFOS. Buenos Aires: 

Editorial CS, 1996, vol. 1, pp. 156-161. 
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O texto integral deste evangelho, que relata a Anunciação, está repleto de insistentes 
dúvidas de Maria e de explicações impacientes por parte do Anjo, que se explanam ao longo 
de várias páginas, mostrando bem o lado fantasioso de alguns destes relatos. Contudo, também 
este trecho apresenta aspectos inovadores e importantes para a iconografia, com os quais se 
vão completando as possibilidades compositivas das pinturas da Anunciação. Assim, 
verificamos que, pela primeira vez, Maria é apresentada em oração. É uma atitude que vai 
predominar, sobretudo a partir do século XIII, quando os pintores a representam, não já a fiar 
ou a caminho da fonte, mas sim orando, com o auxílio de um livro. 

Intencionalmente, o autor refere que o Anjo entrou 
apesar de ter as porias fechadas. Há aqui a conjugação 
de dois pormenores raramente reunidos na mesma 
representação: 1- Maria em oração; 2- As portas 
estavam fechadas. É certo que, segundo o texto, quando 
o Anjo se faz presente Maria já estava a fiar. Contudo o 
momento da oração e o da entrada do mensageiro 
divino, não obstante as portas se encontrarem fechadas, 
deve ter sido marcante para alguns pintores que 
representam Maria orando no isolamento da sua 
habitação, a qual possui as portas fechadas no momento 
em que recebem a embaixada celeste. Não podemos 
deixar de referir o carácter excepcional desta 
representação, como a que se ilustra na figura 9, face à 
maioria das pinturas. 

Fig. 9. Anunciação 
KonradWitz(1440) 
Nurnberg, Germanisches Nationalmuseum 

Importa salientar uma passagem que, provavelmente, veio esclarecer uma dúvida 
existente na mente das pessoas da época e, ao mesmo tempo, constitui, para os pintores, um 
suporte válido para as suas representações. Referimo-nos ao facto de ser dito expressamente 
que o Anjo, sendo, por natureza, uma criatura celeste e incorpórea, apareceu a Maria em 
forma corpórea, portanto, perfeitamente visível aos seus olhos. Entre outros motivos, 
devidamente analisados no item relativo à Representação do Anjo Gabriel, decerto este trecho 
do Evangelho Arménio da Infância terá contribuído para a representação do Anjo como ser 
materializado, corpóreo. 

Assinalamos, também, o facto muito significativo em termos iconográficos de ser 
revelado que quando Maria acabou de pronunciar aquela frase de humilhação o Verbo divino 
encarnou no seio da Virgem através do seu ouvido. Este conceito, oriundo da Patrística e 
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profundamente enraizado ao longo de séculos encontrava-se ainda vigente na época 
quinhentista. O impacto desta crença na iconografia da Anunciação merece que lhe dediquemos 
um estudo mais aprofundado o que terá lugar no item 2.1. 

Outro dado que merece uma referência especial é a forma como o escritor termina o 
relato, apresentando a data na qual o anjo leva a boa-nova a Maria: o dia 15 do mês de nisan, 
à hora terceira do dia. Relativamente ao dia do mês, verificamos que é coincidente com o dia 
da Páscoa hebraica e também o dia da morte de Cristo 25. Coincidências simbólicas que 
contribuiram para reforçar a relação do binómio Encarnação-Redenção e para introduzir novos 
elementos na iconografia da Anunciação como teremos oportunidade de esclarecer. A hora 
terceira do dia corresponde, na contagem actual, às 9 horas da manhã26. 

EVANGELHO DE TACIANO 

O Evangelho de Taciano dá-nos um relato sucinto e muito aproximado da perícopa de 
Lucas, pelo que é de supor que esta tenha sido a sua principal fonte. Não encontramos nenhuma 
novidade nesta passagem, apenas a confirmação de alguns dados já conhecidos. 

"E, ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada 
Nazaré, para que visitasse uma virgem, desposada com um varão que se chamava José, 
da casa de David. E o nome da Virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava disse-
lhe: «Salve muito favorecida! O Senhor está contigo e bendita és tu entre as mulheres.» 
Mas ela quando o viu ficou perturbada pelas suas palavras, e pensava que saudação fosse 
aquela. Então disse-lhe o anjo: «Maria, não temas, porque encontraste graça diante de 
Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o seu nome será Jesus. Este 
será grande, e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de 
David, seu pai. E reinará na casa de Jacob para sempre e o seu reino não terá fim.» Então 
Maria perguntou ao anjo: «Como ocorrerá isso, pois eu não conheço varão?» E, 
respondendo, o anjo disse-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te 
fará sombra, por isso, aquele que do teu ventre nascerá será chamado Filho de Deus. E 
eis que Isabel, tua parente, também concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto 
mês da sua gravidez, ela, chamada estéril, porque nada é impossível para Deus.» Então 
Maria disse: «Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra.» E 
o anjo saiu de junto dela." ( Evangelho de Taciano III, 1-8)27 

25 Cf. MAGGIONI, Corrado — Annunciazione. Storia, eucologia, teologia litúrgica. Roma: Centro 
Litúrgico Vincenziano-Edizioni Liturgiche, 1991, p. 34. 

26 Para o computo do tempo e a correspondência entre os diferentes calendários veja-se, entre outros, 
ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de Iconografia. Madrid: Ediciones Istmo, 1998, pp. 119-124; 
RODRIGUES, Raul Lopes —Curiosidades acerca do calendário. Braga: Edições APPADCM, 2000, pp. 20-44. 

27 Cf. EVANGELIOS APÓCRIFOS. Buenos Aires: Editorial CS, 1996, vol. 2, pp. 453-454. 
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Em síntese, podemos dizer que, de facto, os Evangelhos Apócrifos, no caso particular 
da Anunciação, apresentam muitos dados complementares, relativamente a determinados 
pormenores deixados sem resposta pelo relato de Lucas. Com base nesses relatos, foram 
sendo solidificadas determinadas crenças, algumas das quais chegaram a ser assumidas pela 
própria Igreja, enquanto outras tiveram uma enorme influência na iconografia da Virgem, em 
particular, no que se refere às pinturas da Anunciação. 

Sem a preocupação de efectuar uma síntese exaustiva, apresentamos no Quadro I, da 
página seguinte, os aspectos mais importantes que foram referidos nos textos dos Apócrifos 
relativamente à passagem da Anunciação. Através desta sinopse, será mais fácil comparar as 
principais semelhanças e as diferenças existentes entre os vários textos considerados e captar 
melhor os novos dados que aportam para a iconografia respeitante ao tema. 
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QUADROI 

Lugares, Ocupações e Atitudes 

EVANGELHOS APÓCRIFOS 

Lugares, Ocupações e Atitudes 

Proto-
-Evangelho 
de 
Tiago 

Evangelho 
do 
Pseudo-
-Mateus 

Evangelho 
da 
Natividade 
de 
Maria 

Evangelho 
Arménio 
da 
Infância 

Evangelho 
de 
Taciano 

José admite cinco acompanhantes * 

0 anjo foi enviado por Deus * 

0 anjo inundou de fulgor o aposento * 

0 anjo revela o seu nome a Maria * 

Maria pegou no cântaro e foi enchê-lo * 

Ia Saudação: Lugar incerto (ouve-se a voz) * 

2a Saudação: Enquanto trabalha * 

Maria fica perturbada / atemorizada * * * * * 

Ia Saudação: Junto à fonte * * 

2a Saudação: 3 dias depois (enquanto fiava) * 

Uma única saudação: no seu aposento * * 

Maria em oração * 

Objecção de Maria * * * * 

O anjo atribui o nome ao Menino * * 

O anjo dá explicações * * * * 

Maria responde Eis a escrava do Senhor... * * * * 

Indicação do dia e hora da Anunciação * 

Indicação do momento da Encarnação * 

Concepção pelo ouvido * 

Síntese dos elementos mais relevantes dos Evangelhos Apócrifos onde se relata o episódio da Anunciação 
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ESDE o momento em que a Igreja do Oriente, em primeiro lugar, e depois a 
Ocidental instituiu uma festividade dedicada à Anunciação que existem 
textos litúrgicos específicos desta festa. No item seguinte, ao tratarmos dos 
Fundamentos teológicos da Anunciação, será dada particular atenção à 
festividade da Anunciação do Senhor pelo que, neste momento, apenas nos 

interessa abordar o assunto dos textos litúrgicos e eucológicos e não outros aspectos da festa 
da Anunciação, eventualmente associados com a respectiva iconografia. 

Entre todos os actos litúrgicos, e orações particulares, a celebração eucarística revela-
-se a mais importante, e a mais solene tornando-se o centro da vida cristã e a oração comunitária 
por excelência. Por isso, é a que maior influência exerce junto dos fiéis e permite um maior 
contacto com os textos das Sagradas Escrituras. Atendendo a estes aspectos iremos apresentar, 
em primeiro lugar, os textos litúrgicos referentes à celebração da Eucaristia prosseguindo, 
depois, com as orações do Breviário e do Ofício Menor de Nossa Senhora o hino Akathistos 
e algumas Ladainhas de Nossa Senhora, nas suas vertentes relacionadas com a Anunciação, 
enquadrados no âmbito dos textos eucológicos. 

TEXTOS EUCARÍSTICOS 

De modo a uniformizar os rituais e preservar a Tradição a Igreja dispõe, além dos 
Leccionados, os Missais onde são reunidas as rubricas, leituras, orações e textos eucarísticos 
relativos a todos os dias do ano, incluindo as que são próprias dos «tempos fortes» do ano 
litúrgico: Advento-Natal-Epifania; Quaresma-Páscoa-Tempo Pascal e das festas particulares. 
Encontramos, pois, nos Missais as leituras e orações que ao longo de séculos, foram utilizadas 
para a solenidade da Anunciação que dispõe de um rito próprio. Até à promulgação do Missal 
Romano, pelo Papa Paulo VI (utilizado, nos nossos dias, pelas igrejas de rito latino, reformado 
pelo Concílio Vaticano II, em 1969) vigorava o Missale Romanun promulgado pelo Papa São 
Pio V (1566-1572) em 1570, realizado de acordo com os decretos do Concílio de Trento '. 
Este Missal, por sua vez, pouco diferia do primeiro que foi impresso em 1474, o qual 

1 As Igrejas que não fizessem prova de estarem a utilizar um mesmo Missal pelo menos por um período 
de 200 anos, eram obrigadas a adoptar o Missal Romano de Pio V. De facto, durante muito tempo algumas 
Igrejas particulares mantiveram o mesmo Missal que vinham utilizando, tendo mais tarde adoptado o Missal 
Romano reformado pelo Concílio de Trento. 
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reproduzia, com bastante fidelidade, o Missal Romano do tempo de Inocêncio III (1198-
1216). Este facto manifesta a existência de uma tradição que se mantém ao longo de séculos 
e que por vezes altera apenas pormenores circunstanciais e não de conteúdo, o que nos garante 
uma visão muito precisa sobre as leituras e as «orações presidenciais» que estavam em vigor 
na primeira metade de Quinhentos 2. 

Estas referências têm como finalidade evidenciar o modo como evoluíram os textos 
litúrgicos e eucológicos ao longo dos tempos, no que respeita ao Mistério da Encarnação 
aspecto importante para a nossa investigação pois permitirá definir possíveis influências no 
que respeita à representação da Anunciação. Para o nosso trabalho, interessa conhecer, em 
primeiro lugar, os textos litúrgicos da Eucaristia, porque esta celebração comunitária é, de 
todas, a mais importante e o centro da vida cristã e, portanto, aquela que mais contribuiu para 
esclarecer e informar os crentes sobre o Mistério da Anunciação, mas não deixaremos de 
apresentar, tambéim, as orações particulares do Breviário e do Ofício de Nossa Senhora que 
se referem, de modo específico, à solenidade da Anunciação, bem como o célebre hino 
Akathistos, proveniente da Igreja Oriental e diversas ladainhas, muito aceites pelo povo, que 
deixam transparecer o modo como os fiéis menos cultos tinham também conhecimento das 
verdades da fé e dos símbolos que as consolidavam. 

MISSAL ROMANO 

Começamos por apresentar o Missal Romano de Pio V, que reproduzimos a partir da 
edição de 1738, cujo frontispício se ilustra na figura 10, e que constitui a nossa fonte. Nas 
figuras 11 e 12 indicamos as leituras e orações do mesmo Missal utilizadas In Festo do dia 25 
de Março designada por: Annuntiationis B. Mariœ Virginis. 

Notamos que existe uma estreita relação entre a primeira leitura e o Evangelho, segundo 
o esquema «anúncio-cumprimento» colocando em confronto o AT e o NT: a primeira, reproduz 
a passagem do profeta Isaías onde este anuncia o sinal dado por Deus: uma virgem conceberá 
e dará à luz um filho cujo nome será Emanuel (Is 7,10-15), enquanto o Evangelho, (Lc 1,26-
38), confirma que esta promessa vai ser cumprida em Maria. Por outro lado, nas restantes 
orações a Igreja suplica, por intercessão do Redentor e de sua Mãe, a intervenção de Deus em 
favor dos homens, Ele que, pelo anúncio do Anjo deu a conhecer a concepção virginal do 

2 Denominam-se «orações presidenciais» aquelas que são proferidas unicamente pelo sacerdote que as 
dirige a Deus em nome de toda a assembleia. Outrora algumas destas orações eram proferidas em silêncio pelo 
que eram designadas por «secreta». 
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M I S S A L E 
R O M A N U M 

EX DECRETO SACROSANCT! 
CONCILH TRIDENTINI RESTÍTUTUM, 

S. PH PONT. MAX. JUSSU EDITUM, 

CLEMENTIS VIII. PRÏMUM, NUNC DENUO 

URBANI PAP^E OCTAVi 
AUCTORITATE RECOGNITUM, 

Et novîs Miiîls cx Indulto Apoílolico hue ufquc conccíTis aiiâwm* 

A 'N T V" E R P I Al, 
EX ARCHITYPOGRAPHIA PLANTINIANA. 

' M. D. C C. XXXVIII, 
Fig. 10. Frontispício do Missale Romanum publicado após o Concílio de Trento 
Antuérpia (1738). 
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Feíla 'MattiL 40T 
Poftcomnrunio/' 

Uícftomus omnípótens Deus, 
_^ut per ha:c íiicraménta qua: 

úmpfímus, mtercedéntibus mériris 
& pafecibus beáti Joachim pauis ge-
nitncis diléfti Fílii mi Dómini no 
ftri Jefu Chrifti, ma:- grátis in pra> 
senti , & a'térna; glória; in furúro 
partícipes cíTc mereâraur. Per eúm-
dem Dóminum. 

IN FESTO SANCTI BENEDICTI 
Abbatis. Miíía. O s juíH. ut in Com-
tnuni Abbatum. foi. xxix. 

C De Feitis Duplicibus & Semi 
duplicibus, qua; veniunt à. Dominica 
Palmarurn uíque ad Oitavam Pa 
fchx, nihil fît : fed poft Oitavara ce-
jebrantur : & tunc in fine Introitus 
ante Píâlmum dicuntur duo Alleluia. 
!& in fine OfFertorii & Communio-
pis unum Alleluia. Poft Epiftolam 
inon dicitur Graduate , fed dicuntui 
diio Venus cum quatuor Alleluia 
ut notatum eft in Sabbato in.Albis, 
fol. 133. Et hoc idem obfervatur in 
omnibus Fcftis, qua: cekbrantur in 
ter Palcha & Pentecoften. 

F N F E S T O 
ANNVNTIATIONIS B. MARI>E 

Virginia. Introitus. 
Ultum tuum depreca-
búntur omnes divitesple-
bis, adducéntur Regi vir-

feSËigines poll earn : próxi 
ma: ejus adducéntur tibi in lsetitia & 

an exultatiône. Pfahtras. Eruftâvit cor 
meum verbum bonum : dico egc 
ópera mea Regi. >• Glória Patri. 

'Or ino. 

Die 
xxv. 

tf* 
44*' 

DEus, qui de beatas Maríx vír-
ginis útero Verbum tuum, An 

gelo nuntiánte, carnem llifcípere vo-
luífti : prafta fupplícibus tuis, ut qui 
verè eam genitncem Dei crédimus, 
ejus apud te interceífiónibus adjuvê-
mur. Per eúmdem Dóminuiri. 

Si celebretur in Quadrageíima fit 
çommemoratio Feiiar, 

Lé&io Ifaíx Prophétie. 

IN diébus illis : Locûtus eft Dómi 
nus ad Achaz, dicens : Pete tibi fig-

num à Domino Deo mo in profún-
dum inférni,five in excéllum fuprà. Et 
dixit Achaz : Non petam, & non ten-
tâbo Dóminum. Et dixit : Audite ergo 
domus David: Numquid parum vobis 
eft moléftos ene homínibus, quia mo-
léfti eftis & Deo meo ? Propter hoc 
dabit Dóminus ipfe vobis fignum. 
Ecce virgo concípiet,& páriet nlium, 
& vocábimr nomen ejus Emmanuel. 
Butyram & mel cómedet, ut feiat re-
probâre malum, & elígere bonum. 

Graduale. Offûfa eft gratia in lábiis 
tuis : proptéreà benedíxit te Deus in 
xtérnum. f. Propter veritâtem, & 
manfiíetúdinem, & juftítiam : & de-
dûcet te mirabíliter déxtera ma. 

Traftus. Audi filia, & vide, & in
clina aurem tuam : quia concupîvit 
Rex ípéciem mam. > Vultum mum 
deprecabúntur omnes dívites plebis : 
filia: regum in honore mo. v .Addu
céntur Regi vírgines poft eam : pró
xima: ejus adducéntur tibi. f-Ad 
ducénmr in ktitia & exultatiône 
adducéntur in templum Regis. 

Pcft 

I/AÍ* 

7- * l 

ff-í 
44-

IM. 

— - , 
Fig. 11. Missale Romanum 
Referência à festa da Anunciação (p. 461) 
Antuérpia (1738). 
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Lua 
i . 

462 ■ Fcíta '. 
Poil Paícha , otnulis Gradual! 

.' U J. 

I 

& 'l'iaftu dicitur, A Uelúia, alleluia. 
t . Ave Marîa, gracia plena : Domi
nas tecum : Benedíâá tu in muliéri 
bus. Alleluia, jh Virga Jefie floruit : 
virgo Deum & hóminem génuit , 
pacem Deus reddidit, in fe recon 
ciliaas ima fummis. Alleluia. 

Sequência fan&i Euangélii fe
cundam Lucam. 

illo tempore : Minus eft Angelus 
[Gabriel à Deo in civitâtem Gali

\xx, cui nomen Nazareth, ad Vir
ginemdefpomfuam viro, cui nomen 
erat Jofeph , de domo David , <& 
nomen virginis Maria. Et ingréflus 
Angelus ad earn, dixit : Ave gratia 
plena : Dóminus tecum : Benedi&a 
tu in muliéribus. Que cum audiiTet, 
turbara eft in íèrmône ejus , & co
gitâbat qualis eíTet ifta falucicio. Et 
ait Angelus ei : Ne tímeas Marîa, 
invenífti enim grátiam apud Deum : 
ecce concípies in útero, &piriesfi
lium, & vocâbis nomen ejus JESUM. 
Hic erit magnus , & Filius Akíífimi 
vocábitur , & dabit illi Dóminus 
Deus fedem David patris ejus : & 
regnâbit in domo Jacob in sternum : 
& regni ejus non erit finis. Dixit 
autem Marîa ad Angelum : Quó
modò fiet iftud , quóniam viium 
non cognófeo ? Et reípóndens An
gelus , dixit ei : Spíritus iàn&us íu 
pervéniet in t e , & virtus Altíllimi 
obumbrâbit ribi. Ideòque & quod 
naícêtur ex te Sanâum : vocábitur 
Filius Dei. Et ecce Eiífabeth cog 
nata tua, & ipía concêpit filium in 

feneetûte fua : & liic meníls fexms 
eft illi, aux voeâtur ftérilis : quia non 
erit impofijbile apud Deum omiie 
verbum. Dixit autem Mana : Ecce 
ancílla Dómini, fiat mifai iecúndum 
verbum tuum. d e d o . 

Oficrtfrium. Ave Marîa, gracia 
plena: Dóminus tecum : Benedícla tu 
in muliéribus, & benedíctus frucius 
iventris tui. Secreta. 

IN roéntihus noítris , qu.vfumus 
Domine ., vers i'àé íaciloicnta 

(confirma . m qui eoneébtum de Vir
Igme IJeum x çrum Òc iiommeracon
fitêmur ; pe> tu»; laiurífera: refur
:re£tióms potéu riam , ad a:tcrnam 
jmereâmur perveníre brtíriam. Per 
leumdem Dóminuin noftram. 

Prafatio du beata Maria. Et te in 
Annuntiatiône. 

Communio. Fcce virgo concípiet, 
& páriet filium : & vocabitur nomen 
i ejus Emmanuel. Poílcomnvunio. 

GRátiam tuam , qudTumus Dó 
mine méntibus noftris. infún

ie : ut qui, Angelo nuntiánte, Chrifti 
Fílii tui incarnatiônem coçnóvimus, 
pet pafliónem ejus & crucem, ad 
refurreítiônis floriam perducâmur. 
Per eúmdem Dóminum. 

F E S T A A P R I L I S " 

F E R I A S E X T A 
Poft Dominicain Paflîonis. 

MISSA SEPTEM D O L O R U M 
B. Virginis 

Si aurem hoc feftum oceurrat entr 
alio duplici prima vei Icctindx.c aflis*, 
transfertuf ad Subbaium fequer: 

nu. 

ífr.u. 
?■ 

non 

Fig. 12. Missale Romanum 
Referência à festa da Anunciação continuação (p. 462) 
Antuérpia (1738). 
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Verbo Divino no seio de Maria para redenção da Humanidade. 

Sendo colocada em evidência a ligação directa entre a profecia de Isaías e a perícopa da 
Anunciação, não é de estranhar que os pintores a tenham utilizado quer através da representação 
de Isaías, quer pela transcrição da passagem Is 7, 14: Ecce virgo concipiet... 

De modo a podermos comparar até que ponto a Tradição da Igreja conservou, ao longo 
dos séculos, além das leituras, o espírito das orações, transcrevemos as que integram o Missal 
Romano reformado pelo Concílio Vaticano II e promulgado pelo Papa Paulo VI, no qual a 
solenidade passa a ser designada por Anunciação do Senhor, o que significa que, sem deixar 
de ser uma festa mariana, se acentua o aspecto cristológico da mesma, passando a usufruir o 
estatuto de «Solenidade». 

A antífona introdutória é uma breve passagem da carta aos Hebreus: "Dominus ingrediens 
mundum dixit: Ecce venio utfaciam, Deus, voluntatem tuam" (Heb 10, 5. 7). Por sua vez a 
oração da Collecta é feita nos seguintes termos: 

"Deus, qui Verbum tuum in utero Virginis Mariae veritatem carnis humanae suscipere 
voluisti, concede, quaesumus, ut qui Redemptorem nostrum Deum et hominem 
confítemur, ipsius etiam divinae naturae mereamur esse consortes. Per Dominum. 

A primeira leitura é mantida, embora sofra uma ligeira alteração 3, à qual se segue o 
Psalmus responsorius: 

"Ecce venio, Domine, ut faciam voluntatem tuam. 

Sacrificium et oblationem noluisti, aures autem fodisti mihi. 
Holocaustum et pro pecatto non postulasti, tunc dixi:«Ecce venio. 

In volumine libri scriptum est de me facere voluntatem tuam. 
Deus meus, volui, et lex tua in praecordiis méis». 

Annuntiavi iustitiam tuam in ecclesia magna; 
ecce labia mea non prohibebo, Domine, tu scisti. 

Iustitiam tuam non abscondi in corde meo, 
veritatem tuam et salutare tuum dixi. 
Non abscondi misericordiam tuam 
et veritatem tuam ab acclesia magna." 

3 A primeira leitura no Missal de Pio V reproduzia a perícopa do profeta Isaías 7, 10-15, passando a 
integrar um novo versículo, depois de ter sido suprimido outro. A leitura actual é: Is 7, 10-14; 8, 10. 
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Sendo a Anunciação uma festa solene foi introduzida uma leitura, antecedendo o 
Evangelho. Trata-se de uma passagem retirada da Carta aos Hebreus e cujo espírito é mostrar 
que Cristo ao assumir a condição humana, fez um acto de obediência sendo a sua única 
preocupação cumprir a vontade de Deus Pai, dispondo-se a aceitar, antecipadamente, todo o 
sacrifício que viesse a sofrer para redimir os homens. Desta forma se estabelece uma relação 
entre a segunda leitura e o Evangelho através do duplo «Ecce»: o de Cristo —Ecce venio, ut 
fadam, Deus, voluntatem tuam— em Heb 10, 9 e o de Maria —Ecce ancilla Domini; fiat 
mihi secundum verbum tuum— em Lc 1,38. 

Lectio secunda: (Heb 10, 4-10) 

"Impossibile est sanguine taurorum et hircorum auferri peccata: Ideo ingrediens mundo 
Christus dicit: «Hostiam et oblationem noluisti, corpus autem aptasti mihi; holocaustomata 
pro peccato non tibi placuerunt; tunc dixi: Ecce venio; in capite libri scriptum est de me, 
ut faciam, Deus, voluntatem tuam». Superius dicens, «quia hóstias et oblationes et 
holocaustomata pro peccato noluisti nee placita sunt tibi quae secundum legem offeruntur, 
tunc dixi: «Ecce venio, ut faciam, Deus, voluntatem tuam»; aufer primum, ut sequens 
statuât. In qua voluntate sanctificati sumus per oblationem corporis Iesu Christi semel." 

Aclamação ao Evangelho: 
"Verbo caro factum est et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius." (Jo 1, 14) 

O Evangelho mantém a transcrição da perícopa da Anunciação (Lc 1,26-38), enquanto 
a Oração Sobre as Oblatas e o Prefácio possuem o seguinte teor: 

Super oblata 

"Ecclesiae tuae múnus, omnipotens Deus, dignare suscipere, ut, quae in Unigeniti tui 
incarnatione, primordia sua constare cognoscit, ipsus gaudeat hac sollemnitate celebrare 
mysteria. Per Christum." 

Praefatio: De mysterio Incarnationis. 

"Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubiquae gratias agere: 
Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus: per Christum Dominum nostrum. Quem 
inter homines et propter homines nasciturum, Spiritus Sanctí obumbrante virtute, a caelesti 
nuntio Virgo fídenter audi vit et immaculatis visceribus amanter portavit, ut et promissiones 
filiis Israel perficeret Veritas, et gentium exspectatio pateret ineffabiliter adimplenda. 
Per quem maiestatem tuam adorant exercitus Angelorum, ante conspectum tuum in 
aeternitate laetantium. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecamur, sócia 
exsultatione dicentes: Sanctus ..." 
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A antífona da comunhão permanece invariável nos dois missais: "Ecce Virgo concipiet 
et pariet Filium et vocabitur nomem eius Emmanuer (Is 7, 14). Por fim, a oração depois da 
comunhão é a seguinte: 

Post communionem 
"In mentibus nostris, quaesumus, Domine, verae fidei sacramenta confirma, ut, qui 
conceptum de Virgine Deum verum et hominem confitemur, per eius salutiferae 
resurrectionis potentiam, ad aeternam mereamur pervenire laetitiam. Per Christum." 

As quatro «orações presidenciais» utilizadas na solenidade da Anunciação conheceram 
algumas variantes em Sacramentários e em Missais das quais se apresentam as seguintes 4: 

Praefatio 

1. VD aeterne deus. Quia per mirabile mysterium, et inenarrabile sacra-
mentum hodie unigenitum tuum virgo sacra concaepit, et caeli do
minam clausis portavit visceribus. 0 magna dementia deitatis, quae 
virum non cognovit et mater est, et post filium virgo est. Duobus 
enim gavisa est muneribus: miratur quod virgo concaepit, laetatur 
quod edidit redemptorem. Quem laudant angeli. 

2; VD. Qui nos mirabile mysterium et inenarrabile sacramentum per 
venerabilem Mariam servare docuisti, in qua manet intacta castitas, 
pudor integer, firma constantia; nam in hoc se matrem Domini fuisse 
cognovit, quia plus gaudii contulit, quam pudoris; laetatur enim 
quod virgo concepit, quod caeli Dominum clausis portavit visceribus, 
quod virgo edidit partum. 0 magna dementia deitatis, quae virum 
non agnovit, et mater est, et post filium virgo est. Duobus enim 
gavisa est muneribus: miratur quod peperit, laetatur quod edidit 
salvatorem Iesum Christum Dominum nostrum. Per quern. 

3. VD. eterne deus. Qui nos mirabile mysterium et inenarrabile sacra
mentum per venerabilem Mariam credere docuisti. In qua manet 
intemerata castitas, pudor integer, firma constantia. Nam in hoc se 
matrem domini fuisse cognovit, quia ilium cum gáudio protulit, quem 
incorrupta concepit. Letatur, quod celi dominum clausis portavit 
visceribus, quod virgo edidit partum. 0 admirandam divine dispensa-
tionis operationem. Que virum non cognovit, et mater est et post filium 
virgo est duobus enim gavisa est muneribus, miratur, quod intacta 
peperit, exultât, quod nutrivit redemptorem Jesum Christum dominum 
nostrum. Per quem. 

4. VD aeterne deus. Qui per beatae mariae virginis partum ecclesiae tuae 
tribuisti celebrare mirabile mysterium, et inenarrabile sacramentum. 
In qua manet intacta castitas, pudor integer, firma constantia. Quae 
laetatur, quod virgo concepit, quod caeli dominum castis portavit 

4 Fonte: MAGGIONI, Corrado — Annunciazione. Storia, Eucologia, teologia litúrgica, pp. 238-241. 
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visceribus, quod. virgo edidit partum. 0 admirandam divinae dispen-
sationis operationem, quae virum non cognovit, et mater est, et post 
filium virgo est. Duobus enim gavisa est muneribus, miratur quod 
virgo peperit, laetatur quod redemptorem mundi edidit iesum christum 
dominum nostrum. Per quem maiestatem. 

5. VD: Qui, operante Spiritu sancto, servilem formam in utero Virginis 
assumpsit, ut a iugo vetustae servitutis nos eximeret. Et ideo cum 
angelis et archangelis ... 

6. Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos tibi semper et 
ubique gratias agere, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, 
per Christum Dominum nostrum; qui, hodierna die, Angelo nuntiante, 
servilem formam assumpsit in utero beatae Mariae Virginis, virtute 
Spiritus sancti: ut nos à jugo vetustae servitutis misericorditer 
eximeret. Et ideo cum Angelis et Archangelis ... 

Collecta 
7. Exaudi nos, domine, sanctae pater, omnipotens aeterne deus, qui per 

beatae Mariae sacri uteri divinae graciae obumbracionem universum 
mundum inluminare dignatus es; maiestatem tuam supplices exora-
mus. ut quod nostris meritis non valemus obtinere, eius adepisci 
praesidiis mereamur. 

8. Deus qui hodierna die verbum tuum beatae virginis alvo coadunare 
voluisti, fac nos ita peragere ut tibi placere valeamus. 

9. Gratiam tuam quaesumus domine, mentibus nostris infunde, ut qui 
angelo nuntiante christi filii tui incarnationem cognovimus, per 
passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. 

10. Omnipotens sempiterne Deus, qui coaeternum tibi filium hodiepro 
mundi salute secundum carnem Spiritu sancto concipiendum angélico 
ministério beatae Mariae semper virgini declarasti, adesto propitius 
populo tuo, ut ad eius nativitatem pace concessa liberioribus animis 
occurramus. 

11. Deus qui salutis aeternae beatae mariae virginitate fecunda, humano 
generi praemia praestitisti, tribue quaesumus ut ipsam pro nobis 
intercedere sentiamus, per quam meruimus auctorem vitae suscipere. 

12. Deus qui de beate Marie Virginis utero Verbum tuum angelo adnun-
tiante carnem suscipere voluisti, praesta supplicibus tuis, ut qui vere 
earn Genitricem Dei credimus, eius apud te intercessionibus adiu-
veraur. 
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Super oblata 
13. Oblaciones nostras, quaesumus, domine, propiciatus intende, quas in 

honore beatae et gloriosae semper virginis dei genitricis Mariae annua 
solemaitate deferimus, et quoaeternus spiritus sanctus tuus, qui illius 
viscera splendore suae graciae veritatis replevit, nos ab omni facinore 
delictorum emundet benignus. 

14. In mentibus nostris domine vere fidei sacramenta confirma, ut qui 
conceptum de virgine deum verum et hominem confitemur, per eius 
salutifere resurrectionis potentiam ad aeternam mereamur pervenire 
laetitiam. 

15. Accepta tibi sit domine quaesumus haec oblatio plebis tuae, quam 
tibi offerimus hodie ob incarnationem simul et passionem redemptoris 
nostri iesu christi, te supplices deprecantes ut placatus accipias. 

16. Altare tuo domine superposita munera spiritus sanctus benignus 
assumât, qui hodie béate marie viscera splendoribus sue virtute re
plevit. 

17. Beatae et gloriosae semperque virginis dei genitricis Mariae nos 
domitie quaesumus mérita prosequantur et tuam nobis indulgentiam 
semper implorent. 

18. Munera nostra, Domine, Spiritus sancti obumbrante virtute, Unigeniti 
tui corpus et sanguis fiant: ut qui ineffabili Incarnationis suae 
mysteirio pro nobis suscepit quod nostrum est, his sacramentis coe-
lestibus dignetur nobis conferre quod suum est, Jesus Christus Filius 
tuus Dominus noster, qui tecum vivit et régnât in unitate ejusdem. 

Post communionem 
19. Quos caelesti, domine, alimento saciasti, intercedente beata et gloriosa 

semperque virgine dei genetrice Maria ab omni nos, quaesumus, 
adversitate custodi. 

20. Gratiam tuam domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nun-
tiante christi filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius 
et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. 

21. Deus qui divinis obsequiis angelorum magnificas dignitates, extremi-
tatem nostram ad respectum tuae visitationis inlustra, ut quod per 
illos lacis nobis mirabiliter nuntiari, facias nos misericorditer adipisci. 

22. Adesto domine populo tuo, ut que sumpsit fideliter, et mente sibi 
et corpore béate marie semper virginis intercessione custodiat. 

23. Porrige nobis deus dexteram tuam et per intercessionem beatae et 
gloriosae semperque virginis dei genitricis Mariae auxilium nobis su-
perne virtutis impende. 

24. Deus, cujus Verbum caro factum, panis est vivus et verus mentium 
humanarum: praesta, quaesumus, ut hune panem indesinenter esu-
riamus, in quo fides alitur, spes provehitur, caritas roboratur. 
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Através das várias fórmulas apresentadas podemos comparar as diferentes facetas sob 
as quais, em cada uma das orações, se olha para o Mistério da Encarnação pelo qual Deus Pai, 
por acção do Espírito Santo, oferece o Filho Unigénito à Humanidade, encarnando no seio da 
Virgem Maria. Conforme o enquadramento de cada oração assim se foca a bondade e a 
misericórdia de Deus e se solicita a intercessão de Maria. 

LITURGIA DAS HORAS (OFÍCIO DIVINO) 

Os sacerdotes e membros das Ordens Religiosas participam na oração da Igreja, de 
uma forma individual ou comunitária, pela recitação do Ofício divino, no qual os Breviários 
desempenham um papel fundamental, pois além das orações próprias de cada Hora, reúnem 
diversos textos bíblicos, escritos dos Santos Padres, adaptadas a cada dia do Ano Litúrgico, 
com particular destaque para as diversas solenidades, entre as quais nos interessa considerar 
a da Anunciação. Do Breviarium Romanum reproduzimos os textos correspondentes ao dia 
25 de Marco 5: 

InFefto 
ANNVNCIATIONIS BEATAE 

Maris virginis. 
Si hoc feftúueneritin maiori Hcbd. 

ucl infra O&Paícha; rransfertur poft 
0 & & ia fine anavcrí! & Refp. ad-
ditur AlleLquodfit in omnibusfc-
ftis quae celebrantur tepore Pafchali. 
Ad Ycfper.antiphona.Miflus cft an
gélus Gabriel, cum reliqu. de Laudi-
bus Pfalmi de beata virg. Capitula. 

[ Cce virgõ concipier, & pa-
riet filium>& uocabitur no 
men eius Emmanuel: bury 

D 

rum &mel comcdet,utíciatreproba 
remalum,& eligere bonu.Hym.Aue 
maris ftella,^. Auc Maria,gratia pie 
na, Ç>. Dominus tecú". Ad Mag ana. 
Spiritusíânftusintedefcendet Ma
ria, & uirtus altifsimi obumbrabit ti 
bi . Oratio. 

Eus qui de beata: Marix uirgi-
nisutero uerbumtuum, angelo 

nunciante, carnemfufcipere uoiui-
fti: praefta íupplicibus tuis : ut qui ue 
re earn genitricem dei credimus,eius 
apud te interceGionibus adiuuemur. 

Ad Matutinum Inuitatorium. 
Aue Maria,gratia plena: Dominus 
tecum. PfaLV enite exultemus-Hym. 
Q-uemterra,pontusAntiph.& Pfal. 
no£lut in Officio Sanftae Maria; in 
fine Breuiarij. Vcrfic.de cói virginû. 
Delfaiaprophcu. Leftioj. 

T adiecîc dominus loqui ad 
Achaz, di^ctts : Pcte ribi iï-
gnum a domino deotuo in 

profundumlnfernifiue in exceliam 
fupra. 

5 Reproduzimos a partir de SODI, Manlio; TRIACCA, Archille Maria, coord. — Breviarium Romanum 
Editio Princeps (1568). Città dei Vaticano: Libreria Editrice Vaticana,1999, pp. 756-759. 
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Martii. 
fupra Et dixit Achaz. Non pecam, quoniam uirum non cognofco? Sc re 
Sc non ten cabo domtnú, Et dixit: Au fpondens angelus dixit ci, Spiritus. 
dite ergo domus Dauid;numquid pa Lectio iij. 
rumuobiseft, moleftoseffehomini- T Aetabitur dciêrta, ôcinuia, & 
bus, quia moleftieftis & deomeoî L-/exuItabitfolitudo,&fiorebitqua 
Propter hoc dabit dorninus ipfe uo- fi lilium. Germinans germinabit, èc 
bis fignû. Ecce uirgo concipiet,& pa exultabit laetabunda, & laudans:glo 
riet filium ; & uoeabitur nomen cius ria Libani data eft ei, decor Carmeli 
Emmanuel : butyrum, & mcl come & Saron : ipfi uidebunt gloriam do-
det, utfciatreprobaremaIum,&eli mini, & decorem dei noftri .Confer 
gere bonum,Ç.\Miiïus eft Gabriel an tatemanusdiílblutas, & genuadebi 
gelus ad Mariam virginem defponíà- lia roborate. Dicite puíillanimis : Cõ 
iam Iofeph, nuncians ei verbum, & fortamini,& nolite timere : ecce de9 

expauefeit uirgo delumine.Ne ti- uefterultionem adducetretributio-
meãs Maria: inuenifti gratiam apud nis : deusipfe ueniet, Sc faluabituos. 
dominum; Ecce concipies,& paries, Tunc aperientur oculi caecorum, &: 
& uoeabitur altiffimi filius.^Dabit auresfurdorú patebunt .Tunc faliet 
ei dorninus deus fedem Dauid patris ficut ceruus claudus,&aperta eric lin 
eius,&C regnabitin domo Iaçob in guamutorú^uiafciíTasfuntindefer 
sçternum.Ecceconcipies. Lectioii. toaqua^&torrentesinfoIitudine.Ec 

ETegredieturuirgaderadíce Ief qua: erat árida, eritinftagnum,& fí-
fe,&C fios deradice eius aícendet. tiens in fontes aquarù.|£. Sufcipe ucr 

Et requiefcetfupereum fpiritus do- bum uirgo Mana,qaod tíbiadomi-
mini, fpiritus fapientiç, St intellect*, no perangelum tranfmiíTum eft: con. 
fpiritus confilij,& fortitudinis, ípiri- cipies & paries deum pariter & ho-
tus fçientiae, & pietatis, & replebit minem : Vt benedifta dicaris inter 
eum fpiritustimorisdomini,Nonfe- omnesmulieres.$.Paries quidem fi 
cundum uifionem oculorum iudica lium, Sc uirginitatis non patieris de
bit, neq. fecundum auditum aurium trimentum; etficieris grauida, Sc eris 
arguet, fed iudicabit in iuftitia pau- mater Temper intacta, Vt bened. 
peres.&arguetinsequitateproman SermpSLeonisPapx. Lectio iiij. 
fuetis terrae: & percutiet terram uir- -p* Eus omnipotens & clemens, cu 
gaoris fui, & ípiritu labiorum fuo- JL/iusnaturabonitas,cuiusuolun-
rum interficietimpium.Eteritiufti tas potentia, cuius opus mifericor-
tia cingulum lumborum eius : & fi- dia eft; ftatim ut nos diabólica mali-
descinctoriú renúeius. I&AueMa- gnitasuenenofuomortificauitinui-
ria.gratia plena; dorninus tecum:Spi dix, prxdeftinata renouandis morta-
ritus fanctus fuperueniet in te, & uir libus fuae pietatis remedia, inter ipfa 
tusaltifsimi obumbrabit tibí: quod mundi primordia prçfignauir,denúr 
çnim ex tenafcetur fanctum, uocabi cians fçrpenti,futurum íèmen mulie 
curfilius dei, # .Qu? modo fiet iftud ris, quod noxij capitis elatïonem fua 
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Feita 
uirtute conterem: Chriftumfcilicet dens, & a paterna gloria non rece

in carne uenturum, deum hominéq. dens ; noúo ordine, noua natiuita

íignãs, quinatusexuirgmcuiolato te generatus:nouo ordine, quia in

remhumana?propagmis incorrupta uiíibilts in fuis, uifibilis faâus eft 
natiuitate damnaret .pj. Eccê uirgo in noftris : incompreheníibilis, uo

concipietj&parietfilium, dicitdo luit comprehendi : ante têmpora 
minus.Etuocabiturnomeneiusad manens,eiïècœpitex tempore: uni

mirabilis,deus,fortis.^% Superfoliú uerfitatis dominus , íèruilem for

Dauid, & fuper regnum eius fedebit mam obumbrata maieftatis fax di

in asternum. Et uocabiturLeftio v gnicate fufcepit : impafsibilis deus , 

N Am quia gloriabatur diabol9,fua non dedignatus eft homo eííè paf

fraude deceptum hominem ai- ûbihs ; 8c immortalis , mortis l e 

uiniscaruiffemuneribus, &immor gibus iîibiacere. R> Sanita&irama 
talitatis dote nudatum, duram mor culata uirginitas, quibus telaudibus 
tisfubijíTefententianijíêquein ma efFeram,nefcio:Q\jia,quemcashca 
lisfuis quoddam de praeuaricatoris perenonpoterant, tuo grémio con

confortio inueniílè folatium ; deum tulifti.^.Benedi&a tu in mulieribus, 
quoqueiuftaefeueritatisexigentera & benediftusfru&usuétris tuiQuia 
tione, erga hominem quern in tan to quern cadi capere non. 
honorecondiderat,antiquammutaf In tertio nofturno Homil. in euang. 
fefententiam:opus fuitdileclifsimi Miifus eft. qua: habetur feria quarta 
fecretidifpenfationeconfilij, utincõ Qjiattuor temporumde Aduentu, 
mutabilisdeuSjCuius uoluntas no po vii. $!■ Congratulamini mihi omnes 
teft fua benignitate priuari, primam qui diligitis dominum, quia cum ef
pietatis fuse difpofitionem facramen fem paruula, placui altifsimo : Et de 
to occultiore compleret : 8c homo, meis uifceribus genui deum & homi 
diabolicae iniquitatis uerfutta aflus nem ^.Beatam medicentomnesge 
in culpam contra dei propoíitum,nó nerationes,quiaancHlam humilçm 
pcrirer.ç>, Egredietur uirga de radi refpexit deus. Et de. 
ce leiïè, & fios de radice eius aiêëdet. vijj. $>. Gaude Maria uirgo, cuniîas 
Eteritiuftitiacingulum lumborum naereièsfolainteremifti,quaeGabrie 
eius, & fides cin&orium renû eius. lisarchangeli di£tis credidifti : Dum 
VA. Et requiefeet fuper eum fpiritus uirgo deum & hominem genuifti,&: 
domini, fpiritusfapientia: ô£ intelle poil partum uirgo inuiolata permâ

âus, fpiritus coniîlij,& fortitudinis. íiftiT^. Beata es quae credidifti, quia 
Eteritiuftitia. Leitiovi. perfe&afuntea, quae diâafunt tibia 

. Dueniétibus ergo temporibus, domino.Dum uirgo. 
J \ dile&ifsimi, quae redemptioni ^d Laudes & per Horas antiph. 
hominum fuerant praeftituta, mgre _. > iffus eft GaViel angélus ad Ma 
di tur haec infima lefus Chriftus do XVi « ani uirginem deiponfatam io 
minus nofter de caelefti iède defeen fephtpfalm. Dõminuí r.egnauit,.curn 

reliq. 
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reli quis.Aue Maria, gratia plena : do 
minus tecum : benediéta tu in mulie-
ribu&iAnaNc timeas Maria : inueni-
fti gratiam apud dominum : ecoe cõ-
cipies & paries filium>Ana.Dabit ei 
dominus íèdem Dauid patris eius, Sc 
jegnabitinseternum. Antiph. E c c e 
an cilla dom ini^ fiat mihi íècundum 
uerbum tuuoií Capiculum.Ecce ttir« 
go concipietiHymnus-Ogloriofa do 
mina. 7/ •Aue Maria, gratia plena. $• 
Dominus cecum. AaBencd. antiph. 
Quo modo fiec iftud angele dei, quo 
mam uirum non cognoíco? Audi Ma 
ria uirgo : Spirit9 íãnâus íuperueniet 
in te,& uirt9 alcifsimi obubrabit tibi. 
Adiíj. Capit.Ecce virgo concipiec. 
$ . breu. de communi virginum. 
Ad Sexcam Capitulum. 

DAbitilli drls deus íèdem Dauid 
patris eius, & regnabit in domo 

lacob in xternum, & regni eius non 
eric finis. Ad Nonara Capitulum. 
"JO Gredietur uirga de radice IeíTe, 
*~* & fl os de radice eius afeendet, &C 
requieicet fuper eum fpirit9 domini. 
Inlecundis Vefperisomnia Hunt ut 
íupra ia primis Vefperis. 
Ad Magn.antiphGabriei angélus lo 
eu rus eft Mariae dicens-. Aue gratia 
plena: dominus tecum : benediâa tu 
inmulieribus. 

Ao longo das diversas Horas e através das leituras de origem diversificada mantêm-se 
as principais referências à profecia de Isaías, à Saudação Angélica e aos elementos simbólicos 
de origem bíblica mais importantes, relacionados com a Encarnação virginal do Verbo de 
Deus para Redenção da Humanidade, que constituem um fio condutor entre as restantes 
leituras e orações analisadas anteriormente. 

OFÍCIO MENOR DE NOSSA SENHORA 

Tal como o Ofício divino deveria ser rezado pelos sacerdotes, a Igreja propõe aos fiéis 
uma forma de louvar a Mãe de Deus, através de um Ofício composto expressamente em sua 
honra. Na origem deste Ofício encontra-se o costume de algumas igrejas em celebrar o Ofício 
Divino dos sábados em louvor da Virgem Maria. Esta comemoração converteu-se em ofício 
votivo de Beata (suplementário) do sábado, tendo sido desenvolvido até se tornar num ofício 
autónomo e completo, o Ofício parvo da Bem-aventurada Virgem Maria (ou Ofício Menor 
de Nossa Senhora). Desempenharam um papel importante na consolidação deste ofício mariano 
o Papa São Gregório VII (t 1085) e São Pedro Damião de Ravenna (t 1072). Embora nascido 
em ambiente monástico, depressa se difundiu entre o clero e os fiéis. Durante a Idade Média 
o Officium Panum foi uma das formas mais populares da devoção mariana, com muita 
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aceitação entre os leigos como o comprova a difusão dos numerosos Livros de Horas que 
dele derivaram6. 

O Ofício Menor de Nossa Senhora, compõe-se, como o Ofício Divino, de Matinas, 
Laudes, Horas Menores {Prima, Tércia, Sexta e Noa), Vésperas e Completas. O princípio das 
Matinas, também neste caso, é feito pela recitação da prece: Domine, labia mea aperies. Et 
os meum annuntiabit laudem tuam que, como veremos, será uma fórmula com grande 
influência nas pinturas da Anunciação. Para a solenidade do dia 25 de Março, existe um rito 
próprio composto por diversas Lições 7: 

"Lectio I. Missus est Angélus Gabriel a Deo in civitatem Galileae ad Virginem desponsatam 
viro, cui nomem erat Joseph, de domo David, et nomen Virginis Maria. Et ingressus 
Angélus ad earn dixit: Ave gratia plena: Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus. 

Tu autem, Domine miserere nobis. 
— Deo Gracias. 

— Missus est Gabriel Angélus ad Mariam Virginem desposatam Joseph, nuntians ei 
verbum: et expavescit Virgo de lumine: ne timeas, Maria, invenisti gratiam apud 
Dominum: Ecce concipies, et paries, et vocabitur Altissimi Filius. 

— Dabit ei Dominus Deus sedem David patris ejus, et regnabit in domo Jacob ad œternum. 
Ecce concipies et paries, et vocabitur Altissimi Filius. 

— Jubé, domne, benedicere. 

Benedictio. Ipsa Virgo virginum intercédât pro nobis ad Dominum. 
— Amen. 

Lectio H. Quae, cum audisset, turbata est in sermone ejus, et cogitabat qualis esset ista 
salutatio: Et ait Angélus ei: Ni timeas, Maria" invenisti enim gratiam apud Deum: ecce 
concipies in utero, et pariet filium, et vocabis nomen ejus Jesum. Hic erit magnus, et 
Filius Altissimi vocabitur. Et dabit illi Dominus Deus sedemDavid patris ejus, et regnabit 
in domo Jacob in aeternum, et regni ejus non erit finis. 

Tu autem, Domine, miserere nobis. 
— Deo gratias. 

— Ave Maria, gratia plena: Dominus tecum. Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus 
Altissimi obumbrabit tibi: quod enim ex te nascetur Sanctum, vocabitur Filius Dei. 

6 Cf. FIORES, Stefano de; MEO, Salvatore, dir. — Nuevo Diccionario de Mariologia, pp. 1747-1749, 
1755, nota 34. 

7 Reproduzimos a partir do OFÍCIO Menor de Nossa Senhora. Porto: Machado e Ribeiro, 1947, pp. 
41-77. 
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— Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco? Et respondens Angelus, dixit ei: 
Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi: quod enim ex te 
nascetur Sanctum, vocabitur Filius Dei. 

— Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Quod enim ex te nascetur Sanctum, vocabitur Filius Dei. 

— Jube. domne benedicere. 
Benedictio. Per Virginem Matrem concédât nobis Dominus salutem et pacem. 
— Anien. 

Lectio III. Dixit autem Maria ad Angelum: Quomodo fiet istud , quoniam virum non 
cognosco? Et respondens Angelus, dixit ei: Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus 
Altissimi obumbrabit tibi: ideoque, et quod nascetur ex te Sanctum vocabitur Filius Dei. 
Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit fílium in senectute sua. Et hic mensis 
sextus est illi, quse vocatur sterillis: quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. 
Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. 

Tu autem, Domine, miserere nobis. 
— Deo gratias. 

— Suscipe verbum, Virgo Maria, quod tibi a Domino per Angelum transmissum est: 
concipies et paries Deum pariter et homiminem: Ut benedicta dicaris inter omnes mulieres. 

— Pains quidem Filium et virginitatis non patieris detrimentum: eficieris gravida, et eris 
mater semper intacta. 

— Ut benedicta dicaris inter omnes mulieres 

— Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, 

— Ut benedicta inter omne mulieres." 

Como constatamos, as ideias-chave destas orações desenvolvem-se em torno da perícopa 
de São Lucas descrevendo a Saudação Angélica. Salienta-se a reacção de Maria perante o 
esplendor da luz do Anjo, a confirmação da linhagem de David do Menino que será chamado 
Filho de Deus, sendo concebido em virtude da acção directa do Espírito Santo, por isso, 
Maria manterá intacta a sua virgindade. É ainda referido outro sinal magnífico por parte de 
Deus: a sua parente Isabel, estéril e de idade avançada, está no sexto mês da sua gravidez, 
porque nada é impossível para Deus. Estamos pois perante os sinais mais importantes que 
são transmitidos pelos pintores, nas suas composições, através de certos elementos simbólicos. 

HINO AKATÍSTHOS (SÉC. V-VI) 

Entre as orações mais antigas destinadas ao louvor da Mãe de Deus, encontramos, na 
Igreja Oriental, o célebre hino Akatisthos, de origem grega e de autor desconhecido, composto 
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pelos finais do século V, início do século VI, destinado a ser cantado nas igrejas de rito 
bizantino, mas que desde o século IX foi traduzido para latim e outras línguas 8. Consta de 
vinte e quatro estrofes, cada uma iniciada por uma das letras do alfabeto e dividido em duas 
partes: a primeira apresenta relatos dos evangelhos da infância com destaque para a Encarnação 
e para a maternidade virginal de Maria, pois o hino foi inicialmente composto para a festa da 
Anunciação; a segunda parte coloca em relevo a participação de Maria nos mistérios da 
Salvação e são professados os dogmas da cristologia. Apresentamos somente os que dizem 
respeito ao Mistério da Encarnação referido nas primeira quatro estrofes: 

1. "Un arcángel excelso fue enviado dei cielo 
A decir «Dios te salve» a Maria. 
Contemplándote, oh Dios, hecho hombre 
por virtud de su angélico anuncio, 
extasiado quedo ante la Virgen, 
y así le cantaba: 

Salve, por ti resplandece la dicha; 
Salve, por ti se eclipsa la pena. 
Salve, levantas a Adán, el caído; 
Salve, rescatas el liante de Eva. 
Salve, oh cima encumbrada a la mente dei hombre; 
Salve, abismo insondable a los ojos dei ángel 
Salve, tú eresde veras el trono dei rey; 
Salve, tú llevas en ti ai que todo sustiene. 
Salve, lucero que el Sol nos anuncia; 
Salve, regazo dei Dios que se encarna. 
Salve, por ti la creación se renueva 
Salve, por ti el Creador nasce nino. 
Salve, Virgen y Esposa! 

2. Conociendo la Santa 
que era a Dios consagrada, 
ai arcángel Gabriel le decía: 
«Tú mensaje es arcano a mi oído 
y difícil resulta a mi alma; 
insinuas de Virgen el parto, 
exclamando: jAleluya!» 

8 Um maior aprofundamento sobre as origens e características deste hino podem ser obtido, entre outros, 
em POTTERIE, Ignace le la — Maria en el mistério de la Alianza. Madrid: BAC, 1993, pp. 44-45; PONS, 
Guillermo — Textos marianos de los primeras siglos. Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 1994, pp. 174-187. 
Desta última publicação reproduzimos as estrofes que apresentamos. 
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3. Deseaba la Virgen 
Compreender el mistério 
y al heraldo divino pregunta: 
«^Podrá dar a luz una criatura 
una Virgen? Responde, te ruego». 
Reverente Gabriel contestaba, 
y así le cantaba: 

Salve, tú guia ai eterno consejo; 
Salve, tú prenda de arcano mistério. 
Salve, milagro primero de Cristo; 
Salve, compendio de todos sus dogmas. 
Salve, celeste escalera que Dios ha bajado; 
Salve, oh puente que llevas los hombres ai cielo. 
Salve, de angélicos coros solemne portento; 
Salve, de turba infernal lastimero flagelo. 
Salve, inefable, la Luz alumbraste; 
Salve, a ninguno dijiste el secreto. 
Salve, dei docto rebasas la ciência; 
Salve, dei fiel iluminas la mente. 
Salve, j Virgen y Esposa! 

4. La Virtud de lo Alto 
la cubrió con su sombra 
e hizo Madre a la Esposa Inviolada. 
Aquel seno por Dios fecundado 
germino como fértil arada 
para todo el que busca la gracia 
y aclama: jAleluya!" 

Concluídas as estrofes alusivas à Anunciação, o hino prossegue com novas estrofes 
dedicadas à visita de Maria a sua parente Isabel. Como nos apercebemos, existe uma enorme 
riqueza não só em termos literários como, em termos teológicos, onde Maria é enaltecida e 
constantemente convidada à Alegria porque nela se vão cumprir as promessas messiânicas, 
aspecto que dá lugar a uma simbologia muito específica que, em poucas palavras, refere 
algumas das vertentes mais profundas do Mistério da Encarnação e encontra paralelo na 
iconografia relativa ao tema. 

LADAINHAS DE NOSSA SENHORA 

Por fim, apresentamos as Ladainhas de Nossa Senhora cuja origem mais remota se 
situa no mundo greco-romano, constituindo um estilo de oração herdado pelo cristianismo. 
De acordo com Mário Martins as ladainhas são, na sua linha essencial, uma série de invocações 
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e orações bastante curtas em que a parte mutável pode ser rezada por quem preside à cerimónia 
religiosa e a parte fixa pode ser repetida pelo coro ou pelo povo à maneira de refrém. Embora 
tendo nascido do gosto particular de alguns fiéis e clérigos, as ladainhas foram difundidas 
pela cristandade, ao longo dos séculos, correspondendo à expressão do culto que os fiéis 
dedicavam à Virgem Maria a quem louvavam ou suplicavam em busca de auxílio, seja de 
modo individual ou colectivo9. Assim surgem os dois géneros de ladainhas mais frequentes: 
a laudatória e a deprecatória. 

Ainda segundo Mário Martins, a sua proliferação deve-se, por um lado, à prática 
constante do clero e do povo que as foi enraizando nos hábitos e no coração de toda a gente, 
acessíveis a todo o tipo de cultura e inteligência e, por outro, ao carácter emocional e simples 
da oração, correspondendo a uma necessidade íntima dos fiéis que as proclamavam em caso 
de grandes calamidades públicas, como a peste, em funções litúrgicas de certas solenidades 
do ano e por ocasião do falecimento de alguém, momentos em que a ladainha surgia como 
uma prece simples veemente e ritmada10. Entre o elevado número destas orações recolhemos, 
da época medieval e quinhentista, algumas passagens que consideramos intimamente ligadas 
com o Mistério da Anunciação, extraídas de Livros de Horas e manuscritos, ladainhas estas 
rezadas em Portugal e no mundo português, independentemente da sua origem ". 
Apresentamos, em primeiro lugar, uma pequena série de louvores que constitui uma saudação 
a Maria iniciada por «Ave», pertencente a um Livro de Horas da Biblioteca Pública de Évora12: 

Salutatio ad Virginem Mariam 

Ave, ancilla Trinitatis. 
Ave, preelecta Dei patris. 
Ave, sponsa Spiritus Sancti. 
Ave, mater domini nostri Jhesu Christi. 
Ave, soror angelorum. 
Ave, promissio prophetarum. 
Ave, regina patriarcharum. 
Ave, magistra evangelistarum. 
Ave, doctrix apostolorum. 
Ave, confortatrix martirum. 
Ave, fons et plenitudo confessorum. 

' Cf. MARTINS, Mário — Nossa Senhora nos romances do Santo Graal e nas ladainhas medievais e 
quinhentistas. Braga: Edições «Magnificat», 1988, pp. 55,92. Todas as ladainhas apresentadas são reproduzidas 
desta mesma publicação. 

10 Cf. MARTINS, Mário — Nossa Senhora nos romances do Santo Graal, p. 77. 
11 Ibidem, pp. 56-57. 
12 Ibidem, p. 73. Trata-se do cod. CXXIX/2-14, foi 215-215 v, segundo indicações de Mário Martins, em 

nota, nesta mesma referência. 
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Ave, decus virginum. 
Ave, consolatrix vivorum et mortuorum, mecum sis in omnibus tribulationisbus et 
angustiis, necessitatibus et orationibus, amen. 

Verificamos existir uma referência a algumas noções com reflexo directo nas pinturas 
da Anunciação, entre as quais destacamos Maria como sponsa Spiritus Sancti (justificando a 
presença do tálamo nupcial), soror angelorum, evidenciando a sua condição de criatura 
semelhante aos anjos, promissio prophetarum, e regina patriarcharum, tornando clara a sua 
relação com as personagens do Antigo Testamento que ao longo de gerações foram aguardando 
e preparando a vinda do Messias, o que coloca a Virgem como elemento de charneira entre a 
Antiga Aliança e a Nova Aliança, os Novos Tempos. 

Outra ladainha mariana composta no século XII, para a festa da Assunção da Virgem, 
por Adão de São Victor, alude a diversos símbolos retirados das Sagradas Escrituras e aplicados 
a Maria, nomeadamente, no contexto das representações da Anunciação l3: 

Salve, Mater Salvatoris, 
Vas electum, vas honoris, 
Vas coelestis gratiae. 

Ab aeterno vas provisum. 
Vas insigne, vas excisum 
Manu sapientiae. 

Salve, Verbi sacra parens, 
Flos de spinis spina carens, 
Flos, spineti gloria. 

Nos spinetum, nos peccati 
Spina sumus cruentati, 
Sed tu spinae néscia. 

Porta clausa, fons hortorum, 
Cella custos unguentorum. 
Cella pigmentaria. 

Cinnamoni calamum, 
Myrrham, thus et balsamum 
Superas fragantia. 

Salve, decus virginum, 
Mediatrix hominum, 
Salutis puerpera. 

Myrtus temperantiae, 
Rosa patientiae, 
Nardus odorífera 

Tu convallis, 
Terra non arabilis 
Quae fructum parturiit. 

Flos campi, convallium 
Singulare lilium, 
Christus ex te prodit. 

Tu coelestis paradisus 
Libanusque non incisus, 
Vaporeris dulcedinem. 

Tu candoris et decoris, 
Tu dulcoris et odoris 
Habes pleditudinem. 

Tu thronus es Salomonis. 
Cui nullus par in thronis 
Arte vel materia. 

Ebur candens castitatis, 
Aurem fulvum, charitatis 
Praesignant mysteria. 

13 Cf. MARTINS, Mário — Nossa Senhora nos romances do Santo Graal, p. 82. 
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Mãe do Salvador, vaso de honra, mãe do Verbo, flor sem espinhos, porta fechada, fonte 
selada, medianeira entre Deus e os homens, terra não cultivada que frutificou, flor campestre, 
lírio singular, trono de Salomão, estes, entre muitos outros títulos, aplicados a Maria, mostram 
uma relação directa com a simbologia própria das pinturas da Anunciação e revelam o modo 
afectuoso e filial como os fiéis se dirigiam à Virgem e a confiança que nela depositavam 
como auxílio e protecção. Continuamos, pois, a detectar um fundo comum, constituído por 
uma simbologia perfeitamente acessível e conhecida dos fiéis. 

Uma das mais antigas rezadas, em Portugal, durante a Idade Média, é a designada 
Ladainha do Pseudo-Boaventura, que se encontra na parte final do Livro de Horas do rei D. 
Duarte 14. A sua extensão desaconselha-nos apresentá-la na íntegra, mas registamos as 
invocações, efectuadas depois da parte inicial do Kyrie, que mais directamente estão associadas 
com a mensagem doutrinal contida nas pinturas da Anunciação: 

Lethanie Domine nostre 

Kyrie eleyson. 
Christe eleyson. 
Kyrie eleyson. [...] 
Spiritus Sancte Deus, Marie mirabilis obumbrator, miserere nobis. [...] 
Sancta Maria, ab angelo salutata, ora pro nobis. 
Sancta Maria, Spiritu Sancto obumbrata, ora pro nobis. [...] 
Sancta Maria, virgo dulcis sponsa, ora pro nobis. [...] 
Sancta Maria, que Deum in utero concepisti, ora pro nobis. [...] 
Sancta Maria, virga Yesse christifera, ora pro nobis. 
Sancta Maria, arbor vite fructifère, ora pro nobis. [...] 
Sancta Maria, sacrarium sanctissimum Dei, ora pro nobis. [...] 
Sancta Maria, virgo plena gracia, ora pro nobis. [...] 
Sancta Maria flos er decor virginalis, ora pro nobis. [...] 
Sancta Maria, paradysi porta previa, ora pro nobis. [...] 
Sancta Maria, dignum Christi cenaculum, ora pro nobis. [...] 
Sancta Maria, cui angeli obediunt et consecrantur, ora pro nobis. [...] 

Assistimos a uma referência constante a símbolos que se reproduzem nas pinturas: 
Maria saudada pelo Anjo, Virgem e esposa que o Espírito Santo cobriu com a sua sombra e, 
por isso concebe o Filho de Deus. Ela é o ramo da Árvore de Jessé da qual nasce Cristo, 
sacrário de Deus, porta do Paraíso, cenáculo de Cristo..., símbolos marianos que faziam 
parte de uma memória colectiva e que por todos eram entendidos quando observados sobre 
uma pintura 

14 Cf. MARTINS, Mário — Nossa Senhora nos romances do Santo Graal, p. 102, nota 4. 

85 



CAP. 1-1.3. TEXTOS LITÚRGICOS E EUCOLÓGICOS 

Encerramos esta apresentação com uma ladainha laudativa integrada num manual de 
orações, copiado no mosteiro cisterciense de Santa Maria do Bouro, em 1558, onde as 
comparações bíblicas são abundantes, nomeadamente, as que se referem a aspectos 
relacionados com as pinturas da Anunciação. Maria é nomeada sob vários títulos dos quais se 
salientam o de lírio dos vales, virgem antes, durante e após o parto, jardim fechado, fonte 
selada, poço de águas vivas, arca e templo de Deus, sacrário do Espírito Santo, esposa de 
Deus, oráculo dos profetas, e muitos outros. A ladainha constitui um resumo da vida de Jesus 
desde a Anunciação até ao fim dos tempos sempre com a Virgem presente. Dela extraímos as 
passagens que julgamos mais significativas: 

Ladainha do Dominus Tecum 

Missus est Gabriel angélus ad Mariam virginem desposatam Joseph, nuncians ei ver-
bum: Ave Maria, gratia plena, dominus tecum. [...] 
Flos florum, Dominus tecum. 
Liliumi convalium, Dominus tecum. [...] 
Rosa sine spina, Dominus tecum. 
Stella mattutina, Dominus tecum. [...] 
Virgo ante partum, Dominus tecum. 
Virgo in parto, Dominus tecum. 
Virgo post partum, Dominus tecum. [...] 
Ortus conclusus, Dominus tecum. 
Fons signatus, Dominus tecum. 
Aque vive puteus, Dominus tecum. 
Paradisus cum pomorum frictibus, Dominus tecum. [...] 
Spiritus Sancti sacrarium, Dominus tecum. 
Que angelo nunciante virgo concepisti, Dominus tecum. [...] 
Archa Dei, Dominus tecum. 
Tenplum Domini, Dominus tecum. 
Sacrarium Spiritus Sancti, Dominus tecum. 
Reclinatorium Iesu Christi, Dominus tecum. [...] 
Sponsa Dei, Dominus tecum. 
Prophetarum oraculum, Dominus tecum. 
Dei umbraculum, Dominus tecum. 
Pastoris tabernaculum, Dominus tecum. 
Vera virgo et mater que filium Dei genuisti, verm Deum et verum hominem, qui angelo 
nunciante conceptus est, Dominus tecum. 
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Ão é possível compreender o tema da Anunciação, tal como era entendida 
pela Igreja e pelos pintores da primeira metade do século XVI, sem conhecer 
a mentalidade religiosa da época que deixou transparecer as suas crenças 
nas diversas manifestações artísticas, nomeadamente na pintura. Para 
entendermos os conceitos religiosos, a doutrina e as convicções que 

condicionaram as pinturas da Anunciação até meados de Quinhentos, é necessário irmos às 
origens, isto é, recuarmos alguns séculos, para analisarmos a forma como a Igreja encarou o 
Mistério da Encarnação, nos primórdios do cristianismo, através do pensamento dos teólogos 
dos primeiros oito séculos, os Padres da Igreja. 

No período sobre o qual centramos o nosso trabalho, os artistas, ao pintarem o episódio 
da Anunciação, realizam obras de arte que manifestam a doutrina da Igreja. A mensagem 
subjacente a estas obras só poderá ser devidamente abarcada, quando nos familiarizarmos 
com os fundamentos da Mariologia, na vertente que respeita à Anunciação. Um passo 
importante para alcançar esse objectivo, além dos que já foram dados, consiste na análise dos 
textos Patrísticos que solidificaram os aspectos teológicos e doutrinais relativos ao tema. 
Este mergulhar nas fontes do pensamento cristão, espelhado nas obras dos Santos Padres, 
garante-nos um fundamento sólido sobre o assunto que nos ocupa e uma fidelidade às Sagradas 
Escrituras, à Tradição e ao Magistério da Igreja. 

Como se sabe, a literatura patrística, quer da Igreja Oriental, quer da Ocidental, ocupa 
centenas de volumes que vão desde os primeiros anos do séc. II, até meados do século VIII. 
Dessa imensa produção literária vamos ter em conta, apenas um escasso número de textos de 
alguns dos Santos Padres que escreveram sobre o Mistério da Encarnação, particularmente, 
aqueles que, nos parece terem exercercido uma influência directa sobre a iconografia da 
Anunciação. Não pretendemos fazer nenhum estudo de Patrística ou de Patrologia, mas, tão-
-só, apresentar pequenos excertos que permitam compreender o pensamento dos Padres da 
Igreja sobre determinadas vertentes da Anunciação-Encarnação, e comprovar como este 
Mistério fundamental do cristianismo ocupou um lugar de destaque nos primeiros séculos da 
nossa era. 

Antes de passarmos a analisar os tratados patrísticos, achamos ser importante prestarmos 
alguns esclarecimentos sobre quem são os Santos Padres, a fim de compreendermos a 
importância dos seus escritos para toda a Igreja. 
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Os Padres da Igreja, em sentido estrito, são os autores antigos, anteriores ao ano de 750 
que reúnem, em simultâneo três condições: possuem ortodoxia de doutrina, santidade de vida 
e o reconhecimento e aprovação da Igreja '. Alguns destes teólogos trataram directamente 
com os Apóstolos (daí resulta a designação de Padres Apostólicos), ou com seus sucessores, 
o que comprova a autoridade da sua doutrina. Citemos, como exemplo, Clemente (f 97), 
Bispo de Roma e terceiro sucessor de São Pedro que, segundo Ireneu de Lyon, contactou 
directamente com os apóstolos Pedro e Paulo. Deve-se também a Ireneu a notícia da relação 
entre Policarpo e o apóstolo São João. Por sua vez, Hermas é identificado como discípulo de 
São Paulo (Rm 16,14), e Santo Inácio de Antioquia (f 106), coetâneo de São João Evangelista, 
muito provavelmente, deverá ter tratado directamente com outros apóstolos2. Os Padres da 
Igreja são, portanto, testemunhas autorizadas da doutrina, da vida cristã, da fé e da Tradição 
da Igreja, durante as diversas etapas dos primeiros séculos, em que se fixam dogmas e nasce 
a teologia, o que ocorre, precisamente, e em grande parte, devido à sua actividade 3. 
Exactamente por estarem na origem destes factos, recebem o nome de Padres da Igreja ou de 
Santos Padres, designações que utilizaremos indiferentemente. 

O que os discípulos aprenderam directamente do seu Mestre foi sendo transmitido pela 
pregação e pelo exemplo de vida. Eles e outros crentes das gerações seguintes, inspirados 
pelo Espírito Santo, puseram a sua doutrina por escrito, sendo expressa de modo especial nos 
livros do Novo Testamento, mas, também, em tratados que, permanecendo fiéis à transmissão 
das verdades reveladas por Jesus Cristo aos seus discípulos (Tradição), contribuíram para 

1 Cf. MOLINE, Enrique — Los Padres de la Iglesia. Una guia introductoria. 3a ed. (revisada y 
aumentada). Madrid: Ediciones Palabra, 1995, p. 14. 

2 Cf. RUIZ BUENO, Daniel — Padres Apostólicos, p. 3. 
3 É costume dividir a Patrologia em três grandes períodos: o primeiro vai desde o início da Igreja até ao 

ano de 313 (embora outros autores consideram ser o ano de 325, o fim deste primeiro período, com a realização 
do primeiro concílio ecuménico de Niceia. Cf. PONS, Guilhermo — Textos marianos de los primeras siglos, p. 
14; o segundo estende-se até ao concílio de Calcedónia, no ano de 451; o último compreende os anos que 
medeiam até 750. Cada uma destas datas corresponde a acontecimentos importantes e decisivos na História da 
Igreja. Assim, o ano de 313, como é sabido, é o ano em que se dá o reconhecimento oficial da Igreja pelo 
imperador Constantino, transformando o cristianismo na religião do Império Romano. Nesse mesmo ano 
terminam as perseguições e a Igreja pode gozar de uma paz duradoura. A partir desta data o número de cristãos 
aumenta de forma extraordinária. Este facto contribuiu, também, para que, no seio da Igreja, surjam profundas 
diferenças de opiniões, por vezes, levadas a extremos e convertidas em heresias. Tornava-se, pois, urgente 
procurar fórmulas que possam expressar, de maneira clara e precisa, os conteúdos da fé (dogmas). Daqui resultou 
um enorme caudal de escritos, que transformou o período situado entre o concílio de Niceia (325) e o de 
Calcedónia (451), no Século de Ouro da Patrística, onde se realizou uma grande clarificação de alguns dogmas. 
Cf. MOLINÉ, Enrique — Los Padres de la Iglesia, p. 28. A partir desta data dá-se o desmoronamento do 
Império Romano do Ocidente e a irrupção do Islamismo, primeiro no Oriente, depois no Ocidente, causando 
uma quebra na produção literária, que se revela também de menor interesse. Considera-se que o período da 
Patrística termina no Ocidente com Isidoro de Sevilha (t 636) e no Oriente com São João Damasceno (c. 750). 
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definir as primeiras estruturas fundamentais da Igreja, juntamente com os seus conteúdos 
doutrinais e pastorais. Foram esses teólogos dos primórdios do cristianismo que receberam 
os livros bíblicos, fixaram o cânone das Sagradas Escrituras, e definiram as fórmulas básicas 
da fé 4. Daqui se deduz a importância dos escritos dos Padres da Igreja, cuja antiguidade é 
tanto mais importante quanto maior for, pois mais os aproxima do tempo da Igreja primitiva. 

Em Janeiro de 1980, por ocasião do XVI centenário da morte de São Basílio, o papa 
João Paulo II publicava a carta apostólica, Patres Ecclesiae, onde exprime o valor do legado 
dos Padres e a sua importância para a Igreja, através das seguintes palavras: 

"Chamam-se justamente Padres da Igreja aqueles santos, que, nos primeiro séculos, com 
a força da fé e a profundidade e riqueza dos seus ensinamentos, a regeneraram e 
incrementaram grandemente. Na verdade são padres da Igreja porque deles, mediante o 
Evangelho, ela recebeu a vida. E também são seus construtores porque por eles, sobre o 
único fundamento posto pelos apóstolos, que é Cristo, foi edificada a sua estrutura fun
damental [...]. E assim, todo o anúncio e todo o magistério posterior, se quiser ser 
autêntico, deve adaptar-se ao seu anúncio e ao seu magistério."5 

A posição oficial da Igreja dá-nos, pois, a garantia que os escritos dos Santos Padres 
estão revestidos de toda a autoridade para neles nos podermos alicerçar e conhecer, nesta 
fonte, o pensar e o sentir da Igreja primitiva relativamente à Anunciação. Das mesmas fontes 
se serviram, também, os pintores quinhentistas que, ao plasmarem nas suas obras a 
espiritualidade do seu tempo, mesmo não tendo consciência expressa desta realidade, estavam 
a alicerçá-las nos escritos teológicos iniciados e desenvolvidos pelos Santos Padres. 

No que se refere à mariologia verifica-se que, durante o primeiro período da Patrística, 
a figura de Maria, embora ocupasse um lugar de destaque, era apresentada de uma forma 
muito sóbria no contexto dos mistérios de Cristo e nos comentários da Sagrada Escritura6. 
Não podemos esquecer que Maria não estava assinalada pela auréola do martírio, não tinha 
realizado nenhum milagre enquanto vivera e não deixara nenhuma relíquia corporal7. Assim 
se compreende ter havido uma implantação mais demorada do culto à Virgem Maria. Porém, 
a sensibilidade dos fiéis para com aquela que foi a Mãe do Filho de Deus, levou-os a perceber 
que a Virgem Maria era também a Mãe da Igreja, segundo a vontade de seu Filho, expressa 

4 Cf. TREVIJANO ETCHEVERRÍA, Ramón — Patrología. 3a ed. Madrid: BAC, 1998, p. XV. 
5 Citamos a partir de MOLINÉ, Enrique — Los Padres de la Iglesia, p. 17. 
6 Cf. PONS, Guilhermo — Textos marianos, p. 15. 
7 Como se sabe, são estes três elementos, o martírio, os milagres e as relíquias, que constituem o 

fundamento essencial no culto dos santos. A propósito do culto mariano, consultar RÉAU, Louis — Iconografia 
dei arte Cristiano: Iconografia de la Bíblia: Nuevo Testamento. Tomo 1/vol. 2, pp. 62-75. 
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no momento da crucifixão (Jo 19, 26-27). Foi também nessa época que se começou a pôr em 
relevo os mistérios da sua maternidade e a identificá-la como a nova Eva, à semelhança do 
que São Paulo fizera ao estabelecer o paralelismo entre Cristo e Adão, assunto que abordaremos 
posteriormente. Os testemunhos mais importantes, devido à sua antiguidade, são fornecidos 
por Inácio de Antioquia, Ireneu de Lyon, Justino de Roma, Hipólito e Orígenes 8, que nos 
revelam como desde cedo se começou a dedicar à Virgem Maria uma atenção especial no 
seio da comunidade cristã. 

Entre o Concílio de Niceia (325) e o de Calcedónia (451), assiste-se a um amplo 
desenvolvimento de grandes temas marianos9. Apesar de tudo, a forma como Maria é venerada 
pelos Santos Padres, mesmo após o concílio de Éfeso (431), é sempre sóbria e dentro do 
contexto dos mistérios cristológicos. É ainda durante esta época que as homilias têm um 
conteúdo que pode ser considerado mariano e cujo tema central é, precisamente, o mistério 
da Encarnação. Porém, a época onde a homilética mariana se torna abundantíssima, quer no 
Oriente (onde se desenvolveu em primeiro lugar e onde teve origem a festividade da 
Anunciação) quer no Ocidente, corresponde ao período que decorre entre 451 (Concílio de 
Calcedónia) e meados do século VIII, com o fim da Patrística. Nessa altura, abundam os 
tratados marianos onde se estudam detalhadamente as virtudes e os dons de Maria, instituiram-
se as diversas festividades em honra da Mãe de Deus e a liturgia ganha aspectos mariológicos, 
o que mostra um culto em torno da Virgem Maria que se desenvolve em todos os aspectos 10. 

Ao apresentarmos os excertos que se seguem pretendemos, tão-só, indicar alguns dos 
tratados patrísticos que consideramos serem verdadeirmente importantes para o tema em 
análise, na medida em que referem aspectos fundamentais do Mistério da Anunciação. Estes 
textos encontrando-se entre os primeiros escritos a apresentar e esclarecer determinadas 
aspectos que, de forma directa ou indirecta se encontram relacionados com a Anunciação, 

8 Cf. PONS, Guilherme- — Textos marianos, p. 15. Nem todos, porém tratam o tema da Anunciação 
com igual interesse para os nossos objectivos. 

9 Temas como a materninade divina de Maria, a sua santidade e a perpétua virgindade. Maria é apresentada 
como modelo, enquanto continua a ser considerada como a «Nova Eva», o que leva a equacionar o seu papel na 
obra de salvação. No ano de 325, o concílio de Niceia define a união das duas naturezas em Jesus Cristo, a 
natureza divina e a natureza humana. Esse passo abre caminho para que se reconheça a Virgem Maria como 
Mãe de Deus. No entanto, este reconhecimento só se dá oficialmente pela Igreja em 11 de Julho de 431, quando 
o Concílio de Éfeso define explicitamente e proclama, de forma solene, Maria como Mãe de Deus: a Teotókos. 
Este título vinha sendo aplicado a Maria pelo sentimento religioso de gerações de fiéis que, ao longo dos 
séculos, manifestaram a sua devoção filial à Mãe de Jesus. A definição conciliar veio reforçar o sentimento de 
veneração pela Virgem Maria. 

10 Cf. PONS, Guilhermo — Textos marianos, p. 16. 
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não só constituem verdadeiras fontes literárias, como também marcaram, de forma indelével 
a iconografia respeitante ao tema ". 

1.4.1. Patrística Oriental 

INÁCIO DE ANTIOQUIA (t c. 115) 

"Permaneceu oculta ao príncipe deste mundo a virgindade de Maria e o seu parto, do 
mesmo modo que a morte do Senhor: três mistérios sonoros que se cumpriram no silêncio 
de Deus." 
(Carta aos Efésios XIX, 1 : PG 5, 660). 

Neste trecho destacamos a referência a determinados mistérios que permaneceram 
ocultos a Satanás. Entre eles refere-se a virgindade de Maria e o parto. De modo implícito é 
feita uma alusão ao Mistério da Anunciação-Encarnação aspecto que será desenvolvido, mais 
tarde, por outros autores, confirmando ser esta a opinião da Igreja. Veremos como este conceito 
terá, em nossa opinião, reflexos na iconografia. 

EUSÉBIO DE CESAREIA (t 340) 

"Ele, ao chegar o momento de tomar um corpo [...] idealizou para si um novo modo de 
nascer: uma concepção sem núpcias o parto operado por uma virgem, uma jovem que é 
Mãe de Deus, o princípio de uma natureza eterna, o sentido de uma substância inteligível, 
a matéria de um resplendor incorpóreo. Todas as coisas que depois se seguiram estão 
dentro desta mesma ordem. Uma pomba esplendorosa, voando desde a arca de Noé, 
baixa sobre o seio da Virgem." 
(Discurso de Constantino 11, 9-10). 

A importância deste texto é inegável: além de confirmar a doutrina que a concepção de 
Jesus pode ser encarada, efectivamente, como uma Nova Criação, associa a este acontecimento 
a imagem da pomba que desce em direcção ao seio da Virgem. A representação do Espírito 
Santo, em forma de pomba, à qual dedicamos o item 4.1.3., irá permanecer ligada à iconografia 
da Anunciação. 

11 Salvo indicação em contrário, a antologia patrística apresentada teve como fonte a obra de PONS, 
Guilhermo — Textos marianos de los primeros siglos. 
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EFRÉM DA SÍRIA ( t 373) 

"E ela, acreditando firmemente naquilo que tinha ouvido, disse: Eis aqui a escrava do 
Senhor (Lc 1,38). E nesse instante desceu o Verbo sobre ela, entrou nela e nela fez a sua 
morada, sem que nada advertisse. [...] O Maligno, por obra da serpente, verteu o veneno 
no ouvido de Eva; o Benigno, ao contrário, desceu em sua misericórdia e, através do 
ouvido penetrou em Maria." 
(Hinos sobre a Natividade, 10). 

Surge-nos, uma vez mais, o conceito muito difundido entre o Santos Padres que Maria 

escutando e acreditando, pela fé, na Palavra, concebe (pelo ouvido) essa mesma Palavra. 

Além disso, existe a confirmação que a Encarnação teve lugar no instante em que Maria 

acaba de proferir as palavras de aceitação. Este pormenor, partilhado com os Evangelhos 

Apócrifos, vai ter reflexos na iconografia do anjo anunciador, como iremos constatar ao 

analisarmos as atitudes do Anjo Gabriel durante a Anunciação. De modo explícito deparamos, 

também, com o paralelismo antitético entre Eva e Maria. 

GREGÓRIO DE NISSA (f 385) 

"[...] Aquilo que então era prefigurado na chama e na sarça, depois de transcorrido o 
tempo, foi abertamente manifestado no mistério da Virgem. Assim como no monte a 
sarça ardia, mas não se consumia, assim, a Virgem deu à luz e não sofreu corrupção. Não 
te deve parecer inapropriada a semelhança entre a sarça, que é figura do corpo da Virgem 
que foi Mãe de Deus." 
(Homilia sobre a Natividade: PG 46, 1133). 

Gregório de Nissa apresenta-nos um dos escritos mais antigos que estabelece a analogia 
entre a sarça, que não se consome no meio das chamas, e Maria que, mesmo concebendo e 
sendo mãe, permanece virgem, segundo o dogma definido pela Igreja. Devido a esta 
comparação, largamente utilizada e difundida durante séculos, na iconografia da Anunciação, 
a sarça é representada como um dos atributos da virgindade de Maria. 

PROCLO DE CONSTANTINOPLA (t 446) 

"Perguntou-me [o anjo]: O que vês? Eu respondi: Eis que vejo um candelabro todo de 
ouro. A quem representa o candelabro? A Santa Maria. Porque é representada por um 
candelabro? Porque ela levou o fogo imaterial, o Deus encarnado. Porque é que o 
candelabro é todo de ouro? Porque mesmo depois do parto ela permaneceu virgem. Está 
escrito com efeito: Esta porta permanecerá fechada; não será aberta; ninguém passará 
por ela, pois só o Senhor Deus de Israel entrará por ela; e estará fechada porque o 
Príncipe sairá e atrás de si fechará as portas (Ez 44,2-3). Que o ventre seja denominado 
porta já testifica Job ao exclamar: Porque não fechou a porta do meu ventre? (Jb 3, 10). 
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Além disso, assim como o candelabro não produz luz, mas leva-a consigo, assim também 
a Virgem não é Deus, mas templo de Deus." 
(Homilia II sobre a Encarnação do Senhor: PG 65, 700). 

"Se eu me atrevesse a interrogar a Mãe de Deus e lhe dissesse: Explica-me de que modo 
é que foste mãe sem experimentar as núpcias, ela sem dúvida me responderia assim: 
Primeiro um anjo incorruptível e puríssimo aventurou-se a apresentar-se diante de mim. 
Eu ouvi a Palavra, concebi a Palavra e dei à luz a Palavra [...]" 
(Homilia XXXVI sobre a Encarnação do Senhor: TMPMI, 576.). 

O primeiro texto constitui uma passagem rica em imagens alusivas a Maria. O símbolo 
do candelabro é único. Proclo de Constantinopla adapta-o, com muita propriedade, à figura 
de Maria, embora o candelabro significasse a presença de Deus no santuário. Refere igualmente 
a porta fechada, da visão do profeta Ezequiel, como símbolo da virgindade de Maria, outro 
atributo largamente difundido nos tratados patrísticos e representado nas pinturas. No segundo 
texto temos uma indicação clara do pensar e sentir da igreja do século V, sobre o facto de 
Maria conceber pela Palavra do anjo na qual acredita e acolhe. Trata-se, portanto, de mais 
uma indicação da concepção pelo ouvido. 

HESÍQUIO DE JERUSALÉM (t 451) 

"A ti ó Virgem te dirigem louvores os profetas [...]. Um denomina-te Vara de Jessé (Is 
11, 1), aludindo à tua incontaminada e inviolável virgindade; outro te compara com a 
sarça que arde sem consumir-se (Ex 3, 2) [...]. Corriam as águas do rio, mas a fonte 
permanecia fechada por todos os lados, a fim de manifestar que foste mãe, mas sem 
experimentar aquilo que afecta todas as mães." 
(Homilia II sobre a Mãe de Deus: PG 93: 1461). 

"Outro [profeta] denominou-te Porta fechada, mas para além disso, porta que dá para o 
Oriente (Ez 44,2). Com efeito tu fizeste com que entrasse o Rei [...] e também o fizeste 
sair. Por essa razão é que te chamou Porta, porque foste a porta da presente vida para o 
Unigénito de Deus. [...] Jardim fechado e Fonte selada te denominou com antecipação 
no Cântico dos Cânticos o Esposo que de ti provém." 
(Homilia II sobre a Mãe de Deus: PG 93, 1464). 

Numa linguagem poética são referidos diversos símbolos alusivos à virgindade de Maria: 
Vara de Jessé, sarça ardente, jardim fechado, fonte selada, porta fechada que dá para o Oriente 
pela qual entrou e saiu o Rei. Todas estes atributos marianos vão encontrar a sua expressão 
nas pinturas da Anunciação. 

CRÍSIPO DE JERUSALÉM (t 479) 

"Alegra-te, poço de água sempre viva. Alegra-te, ó arbusto ardente de fogo espiritual e 
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que, contudo, não se consome. Alegra-te ó porta selada que se abre só para o rei. Alegra-
te ó monte do qual, sem obra de mãos, se desprende a pedra angular." 
(Homilia sobre a Mãe de Deus: PO, 19, 336). 

Mediante um género literário laudatório, Crísipo apresenta algumas figuras e apelativos 
aplicados a Maria, cios quais salientámos o «poço», «arbusto», «porta selada» que foram 
muitas vezes utilizados nas representações da Anunciação, como símbolos das virtudes de 
Maria. 

TIAGO DE SARUG (t 521) 

"Maria aparece diante de nós como uma carta selada, na qual foi encerrado o profundo 
mistério do Filho. [...] A carta não foi selada depois de ter sido escrita, mas primeiro 
selaram-na, e depois nela escreveram as divinas Pessoas; selaram-na e escreveram-na e 
foi lida sem ser aberta, já que com ela o Pai comunicou os maiores mistérios. Estando 
intactos os selos, entrou o Verbo e habitou nela [...]." 
(Homilia sobre a Virgem Maria Mãe de Deus: TMPM IV, 146). 

Maria, pela sua virgindade e maternidade divina, é comparada aqui a uma carta selada 
e fechada, com um traço de muita originalidade por parte do seu autor. Parece-nos que esta 
comparação deverá 1er contribuído para influenciar a representação dos selos nos pergaminhos 
que o Anjo Gabriel apresenta diante de Maria com a mensagem escrita 12. 

ANASTÁCIO DE ANTIOQUIA (t 599) 

"Esta solenidade e este dia de festa que nós celebramos é o dia da anunciação feita a esta 
Virgem Santa e digna de toda a veneração; mas é também o dia natalício do mundo 
inteiro. [...] É como se em voz alta [o Criador] nos dissesse: Visto que precisamente 
hoje, isto é, na mesma data em que fostes criados vós mesmos vos arruinastes; pois bem, 
eu o Criador, por vosso amor, deixo-me plasmar, a fim de reconduzir-vos à vida primor
dial por meio desta minha carne que agora mesmo é modelada [...]". 
(Homilia I sobre a Anunciação: PG 89: 1384). 

Anastácio aborda um tema muito do agrado da época e largamente difundido no Oriente: 
a coincidência das datas do dia da criação de Adão e da Anunciação. Acreditava-se, ainda, 
que a desobediência dos primeiros pais tinha ocorrido no próprio dia da sua criação 13 

coincidindo, também, com o dia da morte de Jesus, como teremos oportunidade de analisar. 

12 Trata-se de um pormenor iconográfico digno de registo o da presença do pergaminho selado nas mãos 
do Anjo Gabriel. Contudo é uma representação muito rara, que apenas surge uma vez no caso das pinturas do 
Repertório (Pintura VF) e cuja influências serão apresentadas ao efectuarmos a análise iconográfica da referida 
pintura. 

13 Cf. PONS, Guilhermo — Textos marianos, p. 211, em particular a nota 17. 
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MODESTO DE JERUSALÉM ( t 634) 

"Aquela urna preciosa e sacratíssima, mais santa que qualquer pessoa ou objecto sagrado, 
resplandeceu com uma excelsa e singular beleza, ao ficar constituída Mãe de Deus e 
levar em seu seio aquela pérola preciosa (Mt 13, 46) que é Cristo, a quem pertencem o 
ouro e a prata (Ag 2,8) e por quem reinam os reis (Pr 8,15). Com efeito, Cristo descendo 
do céu, como um raio de luz, reverberou sobre Maria, que estava submergida no mar 
imenso da vida, encarnou nas suas entranhas virginais, oferecendo-se como preço para 
resgatar o mundo da escravidão." 
{Sermão sobre a Dormição, 5: PG 86, 3291). 

Entre os povos antigos, havia a ideia de que a formação das pérolas no fundo do mar 

ocorria devido à acção de um raio de sol , 4 . Neste sermão, não só encontramos essa imagem 

aplicada a Maria, como reconhecemos outros elementos simbólicos que se refletem nas pinturas 

da Anunciação, nomeadamente, a pérola, a concha e o raio de sol15. 

ANDRÉ DE CRETA ( t 740) 

"Esta mulher escolhida é Maria a Mãe de Deus; refugio de todos os cristãos; primeira 
reparação da primeira queda de nossos primeiros pais; [...] antiga visão misteriosa e 
espiritual da sarça de Moisés; velo de Gedeão que, ao vê-lo humedecido por uma silenciosa 
chuva do céu, considerou-o como um sinal para o assunto que tinha entre mãos [...]." 
(Sermão IV sobre a Natividade: PG 97, 880). 

Neste sermão encontramos uma alusão a Maria associada à reparação da desobediência 

de Adão e Eva, conceito com profundos reflexos na iconografia da Anunciação, mas, também, 

à sarça ardente de Moisés e a outro símbolo bíblico muito importante: a do velo probatório de 

Gedeão, largamente difundido através de diversas edições da Biblia Pauperum, que surge em 

ligação com a representação do anúncio do Anjo Gabriel a Maria. Estas referências simbólicas 

serão objecto de uma explicação detalhada no item 3 deste mesmo Capítulo. 

JOÃO DAMASCENO (f 749) 

"Foste também, ó Virgem, claramente prefigurada na sarça, nas tábuas [da lei] escritas 
por Deus, na arca com a lei, na vasilha de ouro, no candelabro, [...] na vara de Aarão que 
floresceu." 
{Homilia I da Assunção, 8: PG 96, 712). 

14 Cf. PONS, Guilhermo — Textos marianos, p. 235. Veja-se infra o item 3.2. onde se esclarece o 
símbolo da «concha» na arquitectura. 

15 Encontramos a pérola como adereço de Maria, a concha como fazendo parte de elementos 
arquitectónicos da sua habitação e o raio de sol, multiplicado em feixe, emitido pela pomba do Espírito Santo, 
percorrendo o espaço desde o alto em direcção a Maria. 
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"Oh Joaquim e Ana, casal bem-aventurado [...] levastes uma vida agradável a Deus e 
digna daquela de quem fostes pais. Vivendo com pureza e santidade criastes a jóia da 
virgindade, ou seja, aquela que foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do 
parto [...]" 
(Homilia sobre a Natividade de Maria, 5)16 

Nas duas homilias de São João Damasceno deparamos com alguns símbolos de Maria, 
já habituais, como a sarça, o candelabro e a vara de Aarão, aos quais são acrescentados outros, 
que os pintores procurarão traduzir em termos pictóricos: a Virgem é apresentada como a 
Arca da Lei (Arca da Aliança), as Tábuas da Lei escritas pelo próprio Deus e, ainda, como 
vasilha de ouro. Por fim, é feita uma alusão à tríplice virgindade de Maria: ante partum, in 
partu e post partum. Teremos oportunidade de analisar o modo como os artistas vão expressar 
esta simbologia nas representações da Anunciação. 

1.4.2. Patrística Ocidental 

JUSTINO DE ROMA (t 165) 

"Por outro lado, confessamos que ele (Jesus) nasceu da Virgem como homem, a fim de 
que pelo mesmo caminho que iniciou a desobediência da serpente, por esse também ela 
fosse destruída. De facto, quando ainda era virgem e incorrupta, Eva, tendo concebido a 
palavra que a serpente lhe disse, deu à luz a desobediência e a morte. A virgem Maria, 
porém, concebeu fé e alegria, quando o anjo Gabriel lhe deu a boa notícia de que o 
Espírito do Senhor viria sobre ela e a força do Altíssimo a cobriria com a sua sombra, 
através do que o santo que dela nasceu seria o Filho de Deus." 
(Diálogo com Trifão 100, 4-5: PG 6, 709-710). 

O tema central deste diálogo diz respeito à relação antitética entre Eva e Maria, 
estabelecido, pela primeira vez, na tradição cristã, por São Justino de Roma. Nas pinturas da 
Anunciação os artistas vão expressar este paralelismo com finalidades doutrinais. O alcance 
desta iconografia justifica o facto de lhe termos dedicado uma parte substancial do item 3.1. 
pelo que remetemos para esse ponto o esclarecimento mais aprofundado do assunto. 

16 A Homilia sobre a Natividade de Maria foi citada com base na edição: JUAN DAMASCENO — 
Homilias Cristológicas y Marianas. Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 1996, p. 125. 
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IRENEU DE LYON ( t c. 202) 

"Da mesma forma, encontramos Maria, a Virgem obediente, que diz:«Eis a serva do 
Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra», e, em contraste, Eva que desobedeceu 
quando ainda era virgem. Como esta, ainda virgem se bem que casada [...] se tornou 
para si e para todo o género humano causa da morte, assim Maria, tendo por esposo 
aquele que lhe foi predestinado e sendo virgem, pela sua obediência se tornou para si e 
para todo o género humano causa da salvação. [...] Da mesma forma, o nó da 
desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, e o que Eva tinha amarrado 
pela sua incredulidade Maria soltou pela sua fé." 
(Adversus haereses III, 22,4: PG 7, 958-959). 

Depois de uma primeira comparação efectuada, anteriormente, por São Justino de Roma, 

deparamos com novo paralelismo antitético entre a figura de Eva e de Maria desenvolvido 

quer por Ireneu, quer, mais tarde, por Tertuliano sendo, posteriormente, retomado por muitos 

dos Santos Padres. Efectivamente, desde o tempo da Patrística, até aos nossos dias, passando 

pelo Medievo e pelo Renascimento, esse paralelismo nunca deixou de ser utilizado pelos 

pintores na iconografia da Anunciação. 

TERTULIANO (f c. 225) 

"Com efeito, assim como a palavra [do demónio] causadora de morte tinha entrado em 
Eva, que ainda era virgem; de um modo semelhante, o Verbo de Deus, autor da vida, 
devia entrar na Virgem, a fim de que o que havia perecido fosse reconduzido à salvação 
através de pessoa do mesmo sexo. Eva tinha acreditado na serpente, Maria acreditou em 
Gabriel: o pecado que Eva cometeu, consentindo, foi eliminado por Maria, também por 
meio do seu consentimento." 
(De Carne Christi 17, 5-6: PL 2, 782) 

Deparamos, novamente, com a apresentação do paralelismo entre Eva e Maria, neste 
caso, dando relevo ao efeito produzido pela «palavra» em cada uma: num caso foi causadora 
de desobediência e de morte, no outro teve o efeito oposto: foi causa de obediência e vida. 

VICTORINO DE PETOVIO (f 304) 

"Tal como Deus foi preparando a criação do primeiro Adão ao longo de toda a semana, 
dispondo o conjunto de todas as suas criaturas, assim aconteceu também com o nascimento 
de seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é, portanto, aquele que, instruído na lei 
de Deus e cheio do Espírito Santo, não perceba no seu interior que o anjo Gabriel levou 
a Maria o seu gozoso anúncio, precisamente no mesmo dia em que a serpente seduziu a 
Eva e que o Espírito Santo fecundou a Virgem Maria exactamente no dia em que criou a 
luz?" 
(De fabrica mundi, 9: PL 5, 312). 
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Victorino desenvolve uma teologia que, à semelhança das narrativas dos Evangelhos 
Apócrifos, considera existirem dois momentos na Anunciação: o primeiro com a aparição do 
Anjo que tem lugar à sexta feira (ou seja ao sexto dia da Criação), enquanto a concepção 
virginal ocorre ao Domingo, no primeiro dia da semana, precisamente aquele em que Deus 
criara a luz. Esta exegese apresenta-se carregada de simbolismo uma vez que a vinda do 
Filho de Deus é a luz que vem a iluminar todos os que andavam nas trevas (Lc 1, 79). 

ZENONE DE VERONA (t 380) 

"E assim como o diabo, insinuando-se com a sedução ao ouvido da mulher feriu e destruiu 
a Eva, também Cristo, através do ouvido, penetrou em Maria e, nascendo da Virgem, 
eliminou na mulher todos os vícios do coração e curou as suas feridas. Acolhei o signo 
da salvação! A integridade chegou depois da corrupção; a virgindade depois do parto." 
(7rataífosl,3:PLll,352). 

Num pequeno excerto Zenone de Verona concentra grande número de motivos simbólicos, 

a saber: a antítese entre Eva e Maria, a concepção pelo ouvido, a salvação trazida por Cristo e o 

mistério da virgindade de Maria. Não se trata de novos elementos simbólicos, mas comprovam 

que, também na Igreja Ocidental, estes conceitos estavam devidamente alicerçados. 

AMBRÓSIO DE MILÃO (f 397) 

"Que porta é esta senão Maria, que permanece fechada por ser virgem? Portanto, esta 
porta foi Maria, através da qual Cristo veio a este mundo, quando nasceu graças a um 
parto virginal [...]. Esta porta disse o Senhor, há-de permanecer fechada e não se abrirá. 
Bela Porta, Maria, que sempre se manteve fechada e não se abriu ! Cristo passou através 
dela, mas não a abriu." 
{Da formação da Virgem, 39: PL 16, 316). 

"Se o mal nos veio por uma mulher, por outra mulher nos veio, do mesmo modo, o bem; 
por Eva caímos, por Maria estamos de pé; por Eva prostrados, por Maria levantados; por 
Eva submetidos à escravidão, por Maria libertados; Eva arrebatou-nos a perpetuidade, 
Maria restituiu-no-la; Eva fez com que fossemos condenados pelo fruto da árvore, Maria 
absolveu-nos pelo dom da árvore; porque também Cristo esteve pendente, como um 
fruto, na árvore da cruz." 
{Sermão 45: PL 17, 692). 

"[...] A virgindade de Maria havia de enganar o príncipe do mundo que vendo-a unida a 
um esposo não pôde suspeitar do seu parto" 
{Tratado sobre o Evangelho de S. Lucas, II, 3) n 

17 A citação deste Tratado foi efectuada a partir de OBRAS de San Ambrósio I. Tratado sobre el Evangelio 
de San Lucas. Madrid: BAC, 1966, p. 84. 
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O número de citações, entre muitas outras que poderíamos ter apresentado, embora 
sem maiores novidades, demonstra a importância de Santo Ambrósio para o tema que 
analisamos. Sintetizando as ideias dos excertos, referimos o primeiro texto onde encontramos 
mais uma demonstração de como a visão do profeta Ezequiel, relativamente à porta fechada, 
é utilizada como figura da virgindade de Maria. Por outro lado, na segunda citação é apresentada 
a relação antitética entre Eva e Maria, sob variadas perspectivas, mostrando ainda como as 
duas situações, da queda e da redenção, ocorrem junto a uma arvoreja que, de forma simbólica 
se considera a cruz como a árvore pela qual Cristo redimiu a humanidade. Por fim, o terceiro 
texto insiste na ideia de que o Mistério da Anunciação-Encarnação permaneceu oculto ao 
príncipe deste mundo, Satanás. Esta crença, como já referimos, será ilustrada simbolicamente 
pelos pintores o que, em nossa opinião, se torna fundamental para explicar a presença do 
drap d'honneur, nas representações da Anunciação. 

JERÓNIMO (f 419) 

"Sairá uma vara da raiz de Jessé e uma flor brotará da sua raiz (Is 11,1 ). A vara é a Mãe 
do Senhor, simples, pura, sincera [...] e, à semelhança de Deus, fecunda por si mesma." 
(Carta a Eustóquia, 22, 19: PL 22,406). 

"Mas, uma vez que a Virgem concebeu no seu seio, e nos deu à luz um Menino cujo 
império está sobre os seus ombros, Deus forte, pai dos séculos vindouros (Is 9,5) quebrou-
-se a maldição. A morte por Eva, a vida por Maria." 
(Carta a Eustóquia, 22, 21 : PL 22,408). 

"Com razão interpretam alguns a porta fechada (Ez 44,2), pela qual só entrou o Deus de 
Israel, como a virgindade de Maria, a qual permaneceu virgem antes e depois do parto." 
(Comentário a Ezequiel, 13,44: PL 25,430). 

Nestas breves passagens, São Jerónimo retoma dois símbolos atribuídos habitualmente 
a Maria (vara de Jessé, da qual brotará uma flor, o Messias e a porta fechada da visão do 
profeta Ezequiel). Todavia, o aspecto mais importante reside, em nossa opinião, no modo 
admirável como sintetisa o paralelismo antitético entre Eva e Maria: A morte por Eva, a vida 
por Maria. 

AGOSTINHO DE HIPONA (t 430) 

E com insistência que Santo Agostinho repete que Maria concebeu pela fé, o que vem 
sublinhar a atitude de Maria ao escutar e acolher a palavra que o Anjo Gabriel lhe dirige. 
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Num desses textos, Santo Agostinho refere: 

"Ponde os olhos no seu nascimento humano. Quis nascer sem pecado aquele que foi 
concebido por uma virgem e que não foi desejado pela concupiscência carnal. A concepção 
do filho foi resultado da fé da mãe." 
(Sermão 229, 4: BAC 447, 374). 

* * * 

Concluída a apresentação desta vintena de Padres da Igreja Oriental e Ocidental que, 
embora reúna nomes importantes para a Tradição e para o Magistério da Igreja, deixa de fora 
muitos outros, que seria inapropriado citar, não só porque nos desviaríamos dos nossos 
objectivos, como corríamos o risco de cair numa monótona repetição de atributos e símbolos 
já mencionados. Neste momento, possuímos um conjunto muito completo de documentos 
extraídos das fontes patrísticas que constitui um corpo sólido e coerente de referências marianas 
e nos proporciona uma visão geral sobre a simbologia utilizada durante os primeiros séculos 
que teve continuidade em tratados medievais, e contribuiu para definir uma iconografia própria 
do Mistério da Anunciação. Conhecendo esta mentalidade que envolve os principais conceitos 
sobre o tema, poderemos, mais facilmente, interpretar os símbolos e atributos das pinturas 
quinhentistas que nos propomos analisar no Capítulo IV. 

A maior parte da simbólica relacionada com as pinturas da Anunciação, têm nestes 
textos patrísticos a sua primeira fonte. Isto não significa que os pintores tenham recorrido à 
Patrística para fundamentarem as suas opções. Todavia, os tratados espirituais da Idade Média, 
os sermões, mariais e textos litúrgicos, para citar apenas alguns exemplos, ao darem 
continuidade a estes e outros conceitos, proclamados pelos Santos Padres da Igreja, 
contribuíram para os difundir, generalizando o seu conhecimento. Este facto constituiu um 
enorme benefício quer para os pintores, que necessitavam de elementos iconográficos concretos 
para transmitir a sua mensagem, quer para os fiéis que, conhecendo a mesma simbologia 
poderia ver nas obras de arte um modo continuado de conhecer e aprofundar as verdades da 
fé relacionadas com o Mistério da Anunciação. 

Tomando por base os textos patrísticos apresentados e, sem procurarmos ser exaustivos, 
apresentamos, na página seguinte [Quadro II], um quadro que nos permite ter uma visão de 
conjunto relativamente aos diversos atributos de Maria, presentes nas pinturas da Anunciação, 
e alguns dos autores que lhes deram origem e os desenvolveram. 
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QUADRO II 

SÍMBOLOS E FIGURAS DE MARIA Outras 
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Agostinho de Hipona * * 

Símbolos e atributos de Maria, relacionados com a Anunciação, com origem na Patrística 
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w » r - I UTRA contribuição literária importante para definir e consolidar a iconografia 
í jC^k ^ a Anunciação advém de outro género de escritos: Sermões e Mariais. Cada 
t ^ y ~~W^ um deles, a seu modo e embora escritos com finalidades distintas, serviu de 
|^4fcinpi I veículo de difusão e de solidificação de verdades da fé cristã tornando-as 

familiares ao comum dos fiéis e mantendo viva a ligação entre estes e os 
diversos Mistérios. Entre o final da Patrística e a época em que situamos as pinturas, em 
estudo, decorreram mais de sete séculos. Tempo suficiente para se alicerçarem conceitos, 
clarificarem muitos aspectos do cristianismo, definirem dogmas e para se eliminarem posições 
contrárias à ortodoxia do Magistério da Igreja. O facto de constatarmos que os textos aqui 
reunidos continuam a evidenciar a mesma linha doutrinal sobre a Anunciação e a Encarnação, 
proveniente dos Padres da Igreja, comprova a sua aceitação pela Tradição e o Magistério, 
portanto, nada havendo a reprovar pela Igreja quanto aos aspectos fundamentais dos diversos 
escritos sobre o tema. Por isso, os fiéis conheciam bem o Mistério da Anunciação e sabiam 
identificar os diversos elementos simbólicos nas pinturas uma vez que a parenética da Igreja 
ao longo dos tempos, tornava familiar e acessível a sua compreensão. 

Neste item não está nos nossos objectivos efectuar uma recolha exaustiva dos textos 
respeitantes a cada uma das áreas discriminadas, tanto mais que muitos apenas dão continuidade 
a conceitos oriundos da Patrística, mas, tão-só, apresentar alguns exemplos que sejam 
esclarecedores quanto a aspectos fundamentais da mentalidade reinante e o modo como possam 
eventualmente ter influenciado a iconografia própria da Anunciação. Por isso, o número de 
autores seleccionados será relativamente reduzido, embora se transcrevam, por vezes, trechos 
com maior extensão, sempre que a sua importância o justificar, dado que muitos deles são 
desconhecidos ou pouco divulgados entre nós . 

No contexto em que nos enquadramos, entendemos por sermão um discurso sobre um 
tema religioso, com carácter doutrinal destinado a ser proferido do púlpito, nas cerimónias 
religiosas. Todavia, muitos foram escritos e publicados sem nunca terem sido apresentados a 
qualquer assembleia. Ao longo dos séculos são numerosos os que se referem ao tema da 
Anunciação que exploram sobre variadíssimas vertentes, reflectindo influências de textos da 
Patrística, dos Fios Santorum e de tratados anteriores, motivo pelo qual apresentam muitas 
noções que já foram referidas e que, não justificam um estudo exaustivo. No entanto, é 
inquestionável a influência directa que exerciam junto dos fiéis cujo acesso aos livros era 
muito restrito. Através deles, podemos compreender o modo como determinadas noções eram 
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comuns à sociedade sobre a qual centramos o nosso estudo, fazendo parte de uma memória 
colectiva o que os torna importantes não só ao nível das influências que possam ter exercido 
na execução das obras de arte, mas, também, ao nível da sua compreensão por parte do povo a 
quem as pinturas se destinavam como meio de instrução. 

Será oportuno recordar que as pinturas isoladas ou em retábulos, tal como hoje as 
podemos observar nos museus, foram retiradas do seu contexto original, onde integravam, na 
maior parte dos casos, o altar-mor de grandes igrejas ou catedrais onde eram vistas não como 
obras de arte, como hoje acontece, mas com objectivos doutrinais, através das quais todos os 
fiéis, incluindo os menos cultos, pudessem conhecer e aprofundar as verdades da fé cristã. E, 
portanto, necessário pressupor a existência de um fundo cultural comum de maneira que os 
crentes pudessem captar a mensagem que era veiculada pelas obras dos pintores. Por isso, 
ainda que alguns dos sermões apresentados tenham sido escritos em data posterior à que 
constitui o limite temporal estabelecido para o nosso trabalho de investigação, continuam a 
ser importantes na medida em que comprovam o carácter inalterável dos conceitos que 
perduram desde épocas remotas. Esses textos reflectem todo o historial do passado relativo ao 
tema, e permitem estabelecer um paralelo com outros redigidos séculos antes de modo a comprovar 
como as verdades fundamentais permanecem constantes. 

Por sua vez, Mariai é um vocábulo derivado do substantivo de origem latina Mariale, e 
designa uma antologia composta em honra da Virgem Maria, cujas origens remontam ao 
século XII. Nestes textos, muitas vezes são incluídos «Sermões» razão pela qual achamos 
conveniente, em termos metodológicos, não separar os dois tipos de escritos. Segundo os 
objectivos de cada autor, são apresentados os atributos, virtudes e louvores com que a Igreja, 
numa tradição secular, prestava culto à Mãe do Filho de Deus. Por isso, são o reflexo da 
mentalidade de cada época relativamente ao modo como venerava a Virgem Maria. Se bem 
que os aspectos fundamentais sobre Maria, no campo doutrinal, teológico e dogmático 
permaneçam inalteráveis, os Mariais, como os Sermões, exprimem novas perspectivas de 
abordagem, esclarecem aspectos particulares e revelam facetas originais, concretamente sobre 
o Mistério da Anunciação que, embora possam constituir, apenas, o resultado de reflexões 
pessoais relativamente a assuntos da maior importância ou a pormenores secundários, tomaram 
proporções universais que influenciaram, nomeadamente, a iconografia da Anunciação. 

São inúmeros os Sermões e Mariais onde se refere o tema da Anunciação ou da 
Encarnação do Verbo Divino. Muitos fazem eco dos Evangelhos Apócrifos ou de textos 
Patrísticos, aspectos já por nós tratados e, portanto, não justificam novas referências. Apenas 
consideraremos, neste item, alguns que nos pareçam importantes como forma de comprovar 
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que determinadas formas de pensamento, passados séculos, permanecem inalteráveis, ou então 
aqueles que possam ter contribuído com aspectos novos, ainda que meramente secundários, 
mas com possibilidades de terem exercido alguma influência na iconografia relativa ao tema 
em estudo. Na sua apresentação, seguiremos, tanto quanto possível, a ordem cronológica. 

SÃO BERNARDO DE CLARAVAL (1090 -1153) 

O texto que São Bernardo intitula In Laudibus Virginis Matris, foi escrito no ano de 
1126 e incide exactamente sobre a passagem do Evangelho de São Lucas referente à 
Anunciação (Lc 1,26-38). Sem uma finalidade pastoral concreta, São Bernardo escreve este 
opúsculo para, segundo as suas próprias palavras, desabafar os seus sentimentos íntimos 
dedicando-o à Virgem Maria com toda a sua devoção. Através deste texto, que constitui uma 
verdadeira «mística mariana», pode comprovar-se o grande apreço e a fervorosa devoção que 
São Bernardo dedicava à Virgem Maria. A obra em análise foi um dos seus escritos mais 
difundidos contando, apenas entre os séculos XII e XIII, com 78 manuscritos. Com este 
sermão, que se divide em quarto partes, São Bernardo apresenta e desenvolve diversas facetas 
do relato evangélico da Anunciação que têm implicações directas no modo como os pintores 
representam o Mistério, motivo pelo qual pensamos ser conveniente transcrever de forma 
mais extensa partes do texto '. 

"HOMILIA I 

2. Comienza diciéndonos: El ángel Gabriel fue enviado por Dios. No concibo que este 
ángel pueda pertenece ai rango más ínfimo de los espíritas celestiales, como son los 
enviados para misiones de menor trascendencia. Así podemos deducirlo con toda lógica 
si recordamos su nombre propio, que significa Fortaleza de Dios. Y lo confirma el hecho 
de no haber sido enviado por otro espírita de categoria superior, sino por el mismo Dios. 
Por esta razón, dice el evangelista: Fue enviado por Dios. [...] Porque no desentona su 
nombre com su embaxada. A Cristo, que es la Fortaleza de Dios, ^quién podria anunciarle 
más dignamente que un ángel enaltecido con un nombre semejante al suyo? 

3. El ángel Gabriel fue enviado por Dios. ̂ Adónde? A una ciudad de Galilea que se 
llamaba Nazareth. Veamos si de Nazareth puede salir algo bueno. Nazareth significa 
flor. Yo concibo las revelaciones y promesas hechas a los patriarcas Abrahán, Isaac y 
Jacob como una semilha del conocimiento de Dios esparcida desde el cielo sobre la 
tierra. A esa semilla se refiere la Escritura cuando dice: Si el Senor de los ejércitos no nos 
hubiera dejado una semilla, seríamos como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. [...] 

1 Para os sermões de São Bernardo fizemos uso da seguinte edição: OBRAS COMPLETAS de San 
Bernardo. Madrid: BAC, 1985, vols. II, III. As citações das homilias I a IV fazem parte do Vol. II, pp. 601-673. 
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Con toda razón se colige que Cristo fue el fruto de esta semilha y de estas flores, como 
nos dice: David: El Senor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Y en otro 
lugar: Pondré sobre tu trono ai fruto de tu vientre. Por eso se anuncia en Nazareth el 
fruto que ha de nacer, porque el fruto se espera de la flor2. 
[...] 
5. A esa ciudad, pues, fue enviado el ángel Gabriel. <,A quién fue enviado? A una virgen 
prometida a un nombre, de nombre José. ^Quién es esta virgen tan digna a quien le 
saluda nada menos que un ángel, y tan humilde que se desposa con un artesano? Preciosa 
combinación esta, en la que se asocian la virgindad y la humildad. [...] Puedes salvarte 
sin la viirgindad pero no sin la humildad. [...] me atrevo a decir que, sin la humildad, ni 
la virgindad de Maria habría agradado a Dios. [...] Luego si Maria no hubiese sido 
humilde no habría bajado sobre ella el Espíritu Santo. Y en ese caso no habría concebido. 
[...] Es cierto que su virgindad atrajo la complacência de Dios; pero concebió por su 
humildad. Queda, pues, muy claro: fue su humildad la que hizo agradable su virgindad3. 

7. Pues a tu juicio, y así lo penso también el que es la Verdad misma, ^no deberá ser 
encumbrada sobre todos los coros angélicos aquella mujer cuyo hijo es Dios? Porque 
Maria llama hijo suyo ai Dios y Senor de los ángeles cuando con toda naturalidad le 
pregunta: Hijo, ipor qué te has portado así con nosotros? ^Qué ángel pudo tener el 
atrevimiento de decírselo? [...] Pero Maria, consciente de que es su madre le llama 
familiarmente hijo suyo a esa misma soberana majestad ante la que se postran los 
ángeles 4. 
[•••] 
HOMILIA II 
2. Por tarnto, recebió el don de la virgindad para que fuese santa aquella carne que debía 
concebiir y dar a luz ai Santo de los santos. Y le infundió la humildad, para que fuese 
santificada en su espíritu. Esta virgen regia, enjoyada con las piedras preciosas de la 
virtud, resplandeciente por la doble gloria de su cuerpo y de su alma, distinguida ya en el 
cielo por su gala e hermosura, atrajo las miradas se todos los moradores dei cielo, hasta 
el extremo de conmover el corazón dei Rey, deseándola para si5. 
[...] 

2 Por isso se diz que a flor (Cristo) nasceu na flor (Nazaré), da Flor (Maria) em tempo de flores 
(Primavera). 

3 São Bernardo coloca a humildade como a virtude mais valiosa demonstrada por Maria. De facto a 
Virgem apresenta-se como «serva». Panofsky salienta a atitude correspondente à Senhora da Humildade nas 
representações áa Anunciação, quando se encontra sentada no chão, o.que ocorre, principalmente na pintura 
flamenga, e que também observamos em alguns dos painéis do Repertório. Cf. PANOFSKY, Erwin — Los 
Primivos Flamencos. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998, pp. 252,259. A mesma opinião é partilhada por Manuel 
Trens, cf. TRENS, Manuel —Maria. Iconografia de la Virgen en el arte espanol, p. 446. 

4 Sendo Maria considerada superior aos anjos pelo facto de ser Mãe de Deus, assim se compreende a 
atitude de veneração que os anjos dispensam à Virgem. 

5 Parece-nos que esta alusão às jóias das virtudes podem estar na origem dos ornamentos que adornam 
a fímbria da túnica e do manto de Maria nas pinturas da Anunciação. Mais do que evidenciar uma condição 
social nobre, algo que, de facto a jovem de Nazaré não possuía, a presença de pérolas e jóias pode ser uma 
referência à beleza interior de Maria e às suas virtudes, verdadeiras «jóias». 
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5. iQué prefiguraba en su dia aquella zarza ardiendo sin consumirse? A Maria dando a 
Luz sin dolor alguno. ^Y la vara de Aarón, que floresce misteriosamente sin haberla 
plantado? A la Virgen, que concibió sin concurso de varón. Y será Isaías quien mejor nos 
formule el mayor mistério de este prodigioso milagro. Germinará una vara dei tocón de 
Jeséy de su raiz brotará una flor, así deja representada a la Virgen en la vara y a su parto 
en la flor 6. 
[...] 
7. Aduzcamos otros testimonios aplicables a la Virgen Madre y al Hijo de Dios. ^Qué 
simboliza el vellocino de Gedeón? Lo han arrancado de la carne, pêro esta no ha quedado 
rasgada. Lo dejan extendido sobre la era, y el rocio empapa la lana o la era. ^No ves aqui 
la carne tomada dei cuerpo virginal de Maria sin detrimento de su virgindad? [...] Con 
este signo que pidió Gedeón concuerda, bellamente por cierto, aquella frase dei profeta: 
Descenderá como lluvia sobre el vellocino de lana; uniéndola a la siguiente: y como 
rocio copioso sobre la tierra [...]. La lluvia generosa con la que Dios bendijo a su pueblo 
elegido penetro placidamente y sin conmoción alguna en el seno virginal de Maria, 
cayendo mansamente. 
[...] 
8. Escuchemos también a Jeremias. El anunciaba cosas nuevas a los antiguos. Deseaba 
ardientemente ai que había que llegar y prometia con toda confianza ai que aún no podia 
mostrar presente. El Sehor —dice— na hecho una cosa nueva sobre la tierra: una mujer 
encerrará dentro de si ai varón. ^Quién esta mujer? ^Quién es este varón?7 

[...] 
13. Replicarás: «Dios podia haber dado a conocer otra senal por la que ni se hubiera 
desacreditado su ascendência ni se acusara a su Madre». Si. Podia heberlo hecho. Pêro lo 
que conocen los hombres, no puede quedar oculto para los demónios. Y convenía que 
por algún tiempo el mistério de los desígnios divinos permaneciese encubierto para el 
Príncipe de este mundo8. 
[...] 
HOMILIA III 
1. [...] Comienza así el evangelista: Entrando adonde ella estaba, le dijo: Alégrate, 
llena de gracia, el Sehor está contigo. Por supuesto se lo dijo a Maria. Entro adonde 
estaba ella. ^Ydónde estaba? Yo creo que en lo más íntimo de su aposento, siempre 
solitário, donde seguramente, con la Have echada, orava a su Padre, que mira lo escondido. 
[...] Al entrar adonde ella estaba y saludarla con aquel acatamiento, el ángel daba a 
entender cuánto se complacía el Altísimo en la oración de Maria9. 

6 De novo surgem as figuras da sarça e da vara florida como alusão à conceição virginal de Maria, 
enquanto no número seguinte introduz o velo de Gedeão que se encontra presente também no caso português. 

7 Como teremos oportunidade de analisar no ponto 4 deste capítulo, Jeremias é uma figura que, não 
obstante pertencer ao AT surge associada com o NT no sentido em que é o único profeta a falar de uma nova lei, 
tal como aqui se refere a uma coisa nova sobre a terra. 

8 Encontramos nesta passagem uma referência explícita ao facto do Mistério da Anunciação ter 
permanecido oculto ao Príncipe deste mundo, ou seja a Satanás. Este conceito, vindo desde os primórdios do 
cristianismo, perdura até aos nossos dias e teve repercussões concretas na iconografia da Anunciação, 
designadamente na representação do drap d'honneur, como veremos detalhadamente. 

9 São Bernardo reflecte a mentalidade do seu tempo quanto a este aspecto particular: no momento em 
que chega o Anjo Gabriel Maria estava recolhida em oração num lugar recôndito do seu aposento, embora não 
especifique que tipo de oração a Virgem efectuava. 
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HOMILIA IV 
3. Dijo Maria ai ángel: iCómo sucederá eso, si no conoszco varón? En un primer 
momento se calla discretamente; asaltada por sus dudas, estaba absorta preguntándose 
qué saludo era aquél. Y prefiere guardar silencio por su humildad antes que hablar 
ligeramente de lo que no sabe. Pêro tranquilizada ya, y después de pensarlo bien, se 
dirige al angél que le hablaba externamente, pêro bajo la inspiración interior dei mismo 
Dios 10. 
[...] 
8. Ya has oído, Virgen, el hecho; ya has oído tambiém el modo. Las dos cosas son 
maravillosas, las dos son jubilosas. Alégrate, hija de Sión; grita exultante, hija de Jerusalén. 
Ya que a tus oídos se les anuncio el gozo y la alegria, escuchemos también nosotros de tu 
boca la gozosa respuesta que anhelamos, para que se alegren los huesos quebrantados. 
[...] El ángel está aguardando la respuesta; es hora ya de que suba ai que lo envio. 
Senora, también nosotros esperamos esa palabra tuya de conmiseración, oprimidos 
miserablemente por la sentencia de nuestra condena. Mira que te ofrecen nada menos 
que el precio de nuestra salvación; si tú lo aceptas seremos libertados inmediatamente. 
Todos fuimos creados en la eterna Palabra de Dios; pêro estamos muriéndonos vivos. 
Con tu brevísima respuesta seremos reanimados para recuperar la vida. Así te lo pide, 
Virgen entranable, el compungido Adán, arrojado dei paraíso con su infeliz descendência. 
Te lo suplican Abrahán y David Y todos los Santos Padres, padres tuyos también, que 
habitan la tierra mortal de sombras. Todo el mundo te espera expectante y postrado a tus 
pies. Y no sin razón; ya que de tu boca cuelga el consuelo de los afligidos, la liberación 
de los cautivos, la redención de los condenados y la salvación, en fin, de todos los hijos 
de Adán, de todo tu linaje. 
Responde ya, oh Virgen; que nos urge. Senora, di la palabra que ansían los cielos, los 
infiernos y la tierra. Ya ves que el mismo Rey y senor de todos se ha prendado de tu 
belleza y desea ardientemente el asentimiento de tu palabra, por la que se ha prupuesto 
salvar ai mundo. Hasta ahora le has complacido con tu silencio. Pêro ahora suspira por 
escucharte. [...] ^No es esto lo que buscavas, aquello por lo que gemias y suspirabas dia 
y noche? ^A qué esperas? ^No eres tú la mujer a quien se han hecho estas promesas? ^O 
tenemos que esperar otra? No, no; eres tú y ninguna otra. [...] Contesta en seguida ai 
ángel. iQué digo yo? Al Senor mismo en la persona del ángel. Di una palabra y recibe a 
la Palabra; pronuncia la tuya y engendra la divina; expresa la transitória y abraza la 
eterna. <,Por qué tardas? ^Qué temes? [...] Es encantador el silencio pudoroso, pêro es 
más necesaria la palabra sumisa. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los lábios ai 
consentimiento y las entrarias ai Creador. Mira que está a la puerta llamando el deseado 
de todos los pueblos. jAh, si por retrasarte pasa de largo! [...] jLevántate, corre, abre! 
Levántate por la fe, corre con la devoción, abre con el consentimiento. 

10 Maria dá provas de ser alguém que reflecte antes de tomar uma decisão. Como confirma esta passagem, 
Maria deve ter passado por diversos momentos de reflexão antes de ter dado a sua resposta final. Característica 
que será necessário ter em conta para, mais tarde, explicarmos determinadas atitudes nas pinturas da Anunciação 
sem as quais podemos ser conduzidos a efectuar interpretações erradas. 
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9. Y respondia: Aqui está la esclava dei Senor, cúmplase en mi tu palabra. La humildad 
siempre suele ser una virtud muy familiar a la gracia divina. Dios se enfrenta con los 
arrogantes, pêro concede gracia a los humildes. Responde, pues, humildemente para 
preparar el trono de la gracia. Y dice: Aqui está la esclava dei Senor. ^Qué humildad es 
esta tan sublime que no sabe rendirse ante los honores y desconoce lo que es engreírse 
con la gloria? Testimonio de humildad, y no pequeno, es no abandonar la humildad 
cuando le ofrecen tanta gloria." 

Esta parte final que reproduzimos de modo mais extenso foi citada, posteriormente, por 
muitos autores eclesiásticos solicitando a Maria a urgência da sua resposta pois todo o mundo 
estava suspenso da sua palavra. Com a sua decisão, ela poderia trazer a este mundo o Redentor 
esperado que viria pôr fim ao desterro a que a desobediência dos nossos proto-parentes tinha 
conduzido. Salienta-se, igualmente, o destaque dado à palavra: a palavra transitória de Maria, 
teria como resultado conceber o Verbo eterno. Este aspecto, será devidamente analisado no 
item seguinte, onde explicaremos o que significa dizer que Maria concebeu pela Palavra, que 
se escuta com o ouvido, mas que se acolhe com o coração. Por isso, em várias ocasiões, 
deparamos com pinturas da Anunciação onde se procura expressar a concepção do Verbo 
Divino através dos raios de luz emitidos pela pomba do Espírito Santo dirigidos para o ouvido 
de Maria. Também neste excerto se pode constatar como São Bernardo, interpretando o desejo 
de toda a humanidade, suplica a Maria que se apresse a dar a resposta ao Anjo Gabriel. O que 
faz pressupor que a jovem não toma uma decisão apressada, levada pela emoção de ter sido 
escolhida para ser a mãe do Messias, algo com que todas as mulheres de Israel ansiavam (por 
isso, se compreende o estigma que era para uma mulher contemporânea de Maria não poder 
ter filhos). Maria sabe o que implicava ser a mãe do Messias: a sua vida deixaria de ser igual 
à que era até então e tudo mudaria. 

Assim, é perfeitamente natural, como temos vindo a defender, que Maria tivesse 
reflectido sobre a resposta a dar ao Anjo de modo a ser uma resposta consciente e livre. Este 
momento transitório, em que o Anjo aguarda pela resposta de Maria, difere da reacção inicial 
em que a jovem Anunciada ficou a pensar no que significaria tal saudação. Achamos importante 
estabelecer esta diferença, na medida em que tal nos ajudará a interpretar correctamente o 
momento concreto do Colóquio Angélico que o pintor pretendeu fixar. Assim, para efectuarmos 
uma leitura mais rigorosa da Anunciação, é necessário ter em conta outros elementos do 
contexto, nomeadamente, a atitude do Anjo Gabriel, a posição e características formais da 
representação da pomba do Espírito Santo. 

No âmbito dos designados «sermões litúrgicos», o Santo de Claraval dedica um deles 
expressamente à Saudação Angélica intitulado Na Anunciação do Senhor, dividido em quatro 
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sermões dos quais passaremos a reproduzir as passagens mais relevantes ": 

SERMÃO PRIMEIRO 
[...] 
"6. Para que la gloria habite en nuestra tierra, la misericórdia y la verdad se encuentran, 
lajusticia y la paz se besan. Si un hijo sabioes la gloria de su padre —y nadie más sábio 
que la misma Sabiduría—, es evidente que la gloria dei Padre es Cristo, fuerza y sabiduría 
de Dios. En multiples ocasiones y de muchas maneras habían anunciado los profetas que 
apareceria en el mundo y viviría entre los hombres. Ahora, el salmista nos indica como 
se realizo e como habito la gloria en nuestra tierra, dando plenitude a las profecias. 
Quiere realizarlo lo más possible y dice: Para que el Verbo se encarna y viviera con 
nosotros, la misericórdia y la verdad salieron al encuentro, lajusticia y la paz se besaron." 

Uma consequência destas 
palavras de São Bernardo nas 
representações da Anunciação, 
encontramo-la evidenciada em dois 
casos paradigmáticos: a Caça Mística 
ou Anunciação dita «cinegética» de 
Martin Schongauer onde o Anjo 
Gabriel surge como um caçador 
segurando quatro cães cuja 
identificação, feita na própria pintura. 

os apresenta como Misericórdia, Justiça, Paz e Verdade [13]. 
Noutra pintura, deparamos com as mesmas virtudes, agrupadas, 
duas a duas, tal como 

Fig. 13. Caça Mística 
Martin Schongauer (1462-1465) 
Colmar, Musée d'Unterlinden 

refere o texto. Enquanto ao centro, na zona supe
rior se observa o Anjo Gabriel ajoelhado diante da 
Trindade que o envia junto de Maria, no lado 
esquerdo, em baixo representam-se as duas 
virtudes, cujos nomes são identificados: a 
Misericórdia e a Verdade que se «encontam» 
enquanto, do lado direito, a Justiça e a Paz se 
«beijam». Ao centro, decorre o episódio da 
Anunciação, rodeado por dois profetas [14]. 

Fig. 14. Anunciação com virtudes e profetas 
Miniatura do século XV 
Paris, Bibliothèque Nationale (ms. fr. foi. 107) 

11 Para os sermões seguintes fizemos uso da edição: OBRAS COMPLETAS de San Bernardo, vol. Ill, 
pp. 643-689. 
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Nos sermões III e IV, São Bernardo tece diversas considerações teológicas sobre os 

dons do Espírito Santo, mas, no Semão IV, voltamos a deparar com a referência ao nome de 

Nazaré e ao seu significado, associando-o com Maria e Cristo: 

SERMÃO QUARTO 
[•••] 
"7. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea que se llamaba 
Nazaret. ^Te admiras que una ciudad tan insignificante como Nazaret sea honrada con el 
embajador de um Rey tan excelso y con semejante mensaje? En esta pequena ciudad hay 
un tesoro escondido; está oculto a los hombres, no a Dios. ^No es, acaso, Maria el tesoro 
de Dios? Donde está ella, allí está su corazón. Jamás la pierde de vista. No aparta sus 
ojos de la humildad de su esclava. Si el Unigénito de Dios Padre conoce el cielo, lo 
mismo conoce Nazaret. ^Cómo no va a conocer su pátria o ignorar su herencia? 
El cielo le pertenece por su Padre, y Nazaret por su Madre. [...] Escucha, adernas como 
reclama para si la tierra, como hijo dei hombre, y se complace en ella a título de esposo: 
Brotan flores en nuestra tierra. Esto armoniza perfectamente com el significado de 
Nazaret, que es flor. La flor dei tocón de Jesé está enamorado dei país de las flores. Y el 
que es flor dei campo y azucena de las vegas pastorea encantado entre azucenas." 12 

Ganha importância com esta referência a presença do elemento floral nas representações 
da Anunciação pois, de facto, da flor que é Maria, nasceu a flor que é Jesus Cristo, numa 
cidade designada por flor, em tempo de Primavera, tempo de flores. 

MONGE IACOPO DE KOKKINOBAPHOS (SÉC. XII) 

Iniciamos com um pequeno trecho do Sermão V redigido a propósito da «Boa-Nova 
anunciada à Virgem» 

"Je me réjouis en ce jour parce que je célèbre solennellement ma joie. Je me réjouis 
parce que je salue celle qui doit faire tressaillir tous les hommes, parce que je voi la 
corruption toucher à son terme, parce que je suis déchargé de la dette héréditaire de nos 
premiers parents. 
Aujourd'hui nous recevons la nouvelle de cette union mystique et inefable; le Verbe 
habite ce palais orné d'une pureté inaltérable. La Vierge reçoit dans son sein celui qui 
commande à touts les créatures. Aujourd'hui ce tabernacle a reçu son législateur, non 
plus en figure et en symbole, mais consubstantiellement. 
Tandis que la Vierge immaculée était occupée à achever la confection du voile et vivait 
étrangère aux entretiens ordinaires, se renfermant dans sa modestie comme la gardienne 
la plus sûre, Dieu opéra ce mystère qui avait été tenu dans le plus grand secret; quand le 
ciel eut choisi son ministre parmi les vertus célestes, il le délégua pour accomplir ses 

12 Cf. OBRAS COMPLETAS de San Bernardo, vol. III, p. 685. 
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volontés. Le sixième mois, l'archange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée 
nommé Nazareth." 13 

Deste pequeno extraio, destacamos algumas ideias que nos parecem fundamentais: a 
Encarnação apresenta-se como o remédio para a corrupção herdada dos nossos primeiros 
pais, portanto, uma alusão à falta de Adão e Eva que motiva a vinda de Cristo. Sobressai, 
igualmente, a noção da Virgem como tabernáculo imaculado não simbólico, mas real e 
verdadeiro, um «palácio ornado de uma pureza inalterável». Este conceito pode estar na 
origem de muitas pinturas da Anunciação, em que o Colóquio Angélico tem lugar no interior 
de um sumptuoso palácio. Tal representação ocorre principalmente na pintura italiana, como 
veremos, sendo o caso português uma figuração mais contida quanto ao luxo e à ostentação. 
Esta característica palaciana da arquitectura pintada poderá tentar traduzir não tanto a ideia 
de Maria como uma dama da nobreza habitando palácios ricamente adornados, o que se 
revela contrário ao relato evangélico que apresenta a jovem de Nazaré como uma mulher de 
condição humilde, algo que os pintores sabiam, mas o espelho da mentalidade da época que 
tal como procurava o que havia de melhor para o culto divino (alfaias, vestes litúrgicas ...) 
também para receber a Deus que encarna no seio de Maria era necessário oferecer o melhor: 
uma habitação condigna exteriormente que correspondesse à dignidade do tabernáculo que 
iria abrigar o Filho de Deus. 

Pertencendo o Monge Tiago à Igreja Oriental é compreensível que a alusão ao trabalho 
de costura estivesse presente, pois assim era relatado nos Evangelhos Apócrifos que muita 
influência exerceram nas representações do Mistério da Anunciação. Por outro lado, no texto 
continua a manifestar-se a convicção que Deus realiza esta acção criadora no mais puro dos 
segredos, o que reflète o conceito oriundo da Patrística que a Encarnação permaneceu oculta 
ao demónio e que teve repercussões iconográficas, como já referimos. O pintor anónimo, que 
iluminou as Homilias do Monge Iacopo, recorreu à representação de cortinas, além do tecido 
que a jovem segura na mão. Em nossa opinião, o trabalho de costura indica que Maria se 
encontrava ocupada na confecção para a cortina do Templo de Jerusalém, segundo o relato 
dos Evangelhos Apócrifos, enquanto a presença de outras cortinas, nos planos secundários, 
constitui uma solução plástica para o artista aludir à Anunciação como mistério oculto, aspecto 
ao qual daremos urn maior desenvolvimento posteriormente. 

13 IACOPO de Kokkinobaphos — Homilias. Sermão V sobre a «Boa-Nova anunciada à Virgem» (Paris: 
foi. 150; Roma: foi. 111 v.). Citámos a partir de HOMÉLIE du Moine Jacques. In LEPICIER, Augustin-Marie 
— Essai d'Iconographie Mariale, p. 161. 
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Antes de reproduzir os textos apócrifos em que se narra o facto do Anjo Gabriel dirigir 
a palavra pela primeira vez a Maria quando esta se dispunha a ir à fonte para buscar água, 
apresenta um dado novo embora nos pareça não ter consequências em termos iconográficos: 

"L'archange este d'abord saisi de frayeur à cette nouvelle du Seigneur; mais comme il 
doit obéir, il se dispose à exécuter les ordres qu'il a reçu. Il dirige son vol vers la Galilée; 
et, tout occupé de la nouveauté du mystère, il se rend à Nazareth, à la maison de Joseph, 
sans avoir pris jusque-là aucune forme corporelle. Invisible aus regards de la Vierge, ila 
la contemple attentivement, admire son innocense ineffable, pour laquelle aucune créature 
ne peut lui être comparée." 14 

Pela primeira vez, deparamos com um relato em que se apresenta o Anjo contemplando 
a inocência da Virgem antes de tomar forma corporal para lhe dirigir a palavra. Será este o 
motivo pelo qual os pintores dos Países Baixos meridionais optaram por representarem o 
Anjo Gabriel surgindo por trás de Maria, característica muito evidenciada, também, nas pinturas 
portuguesas da primeira metade de Quinhentos? Prossegue o texto referindo que enquanto 
Gabriel procurava a melhor maneira de cumprir a sua missão, o momento e o lugar mais 
conveniente, Maria sai para ir buscar água à fonte, altura em que, sem se tornar visível, o 
enviado divino dirige, pela primeira vez, a palavra a Maria, que se perturba e regressa a casa. 
Então, o mensageiro de Deus, tomando forma humana, saúda a Virgem e revela-lhe o sentido 
das profecias que diziam respeito ao Messias. Maria, porém, reage: 

"Mais Marie dit: Comment cela se fera-t-il piusque je ne connais point d'homme? Ce qui 
effraie Marie c'est qu'elle concevra. Elle dit à l'ange: Sans doute, tes promesses sont 
belles, ton langage est aimable, et cependant je frissonne; si tu m'apportes un enfantement 
selon la coutume ordinaire des hommes, je le refuse. Immaculée, je me suis offerte moi-
même au Dieu immaculé et j'ai promis de rester Vierge jusq'à la fin de ma vie. Seigneur 
Dieu, tu sais que je suis restée pure: ne permets pas que des paroles malsonnantes frappent 
les oreilles de celle qui t'est consacrée; vien à mon secours, toi qui vois tout." 15 

O Monge Tiago revela como continuava patente a convicção de que Maria teria feito 
um voto de virgindade, entregando-se a Deus e, por isso, recusa a concepção que lhe é proposta 
se tal implicasse a participação de um homem. O Anjo tranquiliza a jovem referindo que veio 
trazer alegria e não lhe propõe nada de inaceitável porque conceberá por acção divina. 
Acreditando nas palavras do Anjo, Maria pronuncia o seu Fiat e, de novo, o escritor revela 
uma faceta de originalidade para concluir o Colóquio Angélico. Logo que Maria dá a sua 
anuência: 

14 IACOPO de Kokkinobaphos — Homilias. Sermão V sobre a «Boa-Nova anunciada à Virgem» (Paris: 
foi. 153 v.; Roma: foi. 113 v.). Apud LÉPICIER, Augustin-Marie — Essai d'Iconographie Mariole, p. 162. 

15 Ibidem, p. 163. (Paris: fol. 168; Roma: fol. 124) 
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"Toutes les puissances célestes tressaillirent à cette voix. Les Cieux furent dans la joie; 
le monde brilla d'une nouvelle lumière: les oreilles du genre humain furent ouverts, et la 
voix que la prévarication avait rendue muette éclata en heureuses acclamations. 
Quand le chef de la milice céleste se fut acquitté de sa mission et eut préparé la chambre 
mystique, il retourna vers les choeurs célestes; c'est pourquoi l'Evangéliste inspiré dit: 
Et l'ange s'éloigna d'elle." 16 

O relato revela as consequências do Sim de Maria que pode explicar a existência de 
anjos músicos nas pinturas da Anunciação que também se fazem representar na pintura de 
Frei Carlos (FC), transmitindo a reacção de festa e de júbilo causada pela consequência do 
consentimento de Maria: a Encarnação do Verbo Divino e o início da Redenção da Humanidade. 
Existia, portanto, motivo suficiente para festejar. 

SANTO ANTÓNIO DE LISBOA (1190 ? -1231) 

Santo António constitui um dos Doutores da Igreja sobre o qual mais se tem escrito. É 
considerado um estudante modelo, um religioso consciente, um dirigente preocupado com o 
bem estar dos seus irmãos, um escritor conhecedor e cumpridor das regras da melhor oratória 
e o primeiro professor oficial da Ordem Franciscana17. Ordenado sacerdote c. 1218-1219 em 
Coimbra mostra-se, desde cedo, insigne orador, dotado de grande memória e uma vasta cultura. 

Um dos quatro sermões dedicados às festividades de Nossa Senhora, escritos pelos 
anos de 1224-1226, tem como assunto, precisamente, a Anunciação de Maria Santíssima. 
Divide-se este sermão em seis capítulos: I- O envio de Gabriel à Virgem; II- A Anunciação da 
Encarnação do Senhor, IH- A vinda do Espírito Santo; TV- Sermão moral, V- Sermão alegórico 
e VI- Sermão moral. Transcreveremos excertos de alguns que se mostram importantes para 
descortinar a mentalidade do tempo relativamente ao Mistério em questão e como, 
eventualmente, possam ter influenciado a iconografia do tema da Anunciação. 

I- O envio de Gabriel à Virgem 

"[...] O seu nome era Nazaré, que se interpreta flor, ou unção, ou consagração, porque 
onde há a flor da virgindade aí há a graça septiforme, e a consagração da Virgem gloriosa" 
"[...] Formosa és, amiga minha, suave e engraçada como Jerusalém (Ct 6,4). E formosa 

16 IACOPO de Kokkinobaphos — Homilias. Sermão V sobre a «Boa-Nova anunciada à Virgem» (Paris: 
foi. 173; Roma: foi. 127). Apud LÉPICIER, Augustin-Marie — Essai d'Iconographie Mariole, p. 164. 

17 As indicações apresentadas, bem como o texto da festividade da Anunciação no qual nos baseámos 
constam da seguinte edição: REMA, Henrique Pinto, org. — Sermões de Santo António. Antologia temática. 
Porto: Lello Editores, 1990, vol. I. 
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pela humildade, amiga pela caridade, suave pela contemplação, engraçada pela 
virgindade, como Jerusalém celeste, em que Deus habita, e a Virgem é a sua habitação. 
Aquele que me criou, diz, descançou no meu tabernáculo, (Sir 24, 8), isto é, no meu 
ventre." 18 

Encontramos na primeira passagem idêntica interpretação de São Bernardo 
relativamente ao significado do nome de Nazaré (flor) o que vem revelar a importância da 
presença de um elemento floral nas pinturas da Anunciação como indicação que o Colóquio 
Angélico decorreu no início da Primavera, tempo por excelência de abundância de flores, no 
qual a Natureza se renova e recria depois de um longo Inverno. O segundo texto apresenta 
Maria como morada de Deus, o seu tabernáculo. Não de forma simbólica, como acontecia no 
Antigo Testamento, mas de uma forma real: Deus habita no seio de Maria. Este aspecto é 
importante para compreendermos a atitude do Anjo Gabriel em algumas pinturas, bem como 
a presença simbólica de outros elementos como, por exemplo, o dossel, ao qual dedicaremos 
especial atenção devido ao seu significado. 

"E tendo entrado o Anjo junto dela. Encontrava-se dentro aquela junto de quem o Anjo 
entrou; dedicava-se à leitura ou à contemplação; estava sozinha; atendia à solidão." Deparamos, 
neste excerto com uma das primeiras referências à ocupação de Maria: recolhida no interior 
do seu aposento entregava-se à leitura ou à meditação. Assim, na segunda década do século 
XIII, o episódio da Anunciação já pressupunha que uma das ocupações de Maria fosse a 
leitura, embora não seja especificado de que livro se tratava, situação que constitui um 
anacronismo, como vimos, mas que terá influências na divulgação deste aspecto particular. 

//- A Anunciação da Encarnação do Senhor 

"E pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Lê-se que foram cinco os chamados por Deus antes de 
terem sido concebidos no útero. O primeiro, foi Isaac, de que fala o Génesis: Sara, tua 
mulher, dar-te-á à luz um filho, e chamar-lhe-ás Isaac (Gn 17,19). O segundo foi Sansão, 
de quem se escreve no livro dos Juízes: Disse um Anjo à esposa de Manué: Conceberás 
e darás à luz um filho e chamar-lhe-ás Sansão (Jz 13,3). O terceiro foi Josias, do qual se 
lê no terceiro livro dos Reis: Eis que nascerá um filho à casa de David chamado Josias. 
O quarto e o quinto foram João Baptista e Jesus Cristo. Estes cinco representam cinco 
espécies de Eleitos." 19 

Esta passagem revela que o anúncio do nascimento de Jesus Cristo feito pelo Anjo está 
de acordo com um esquema comum a outros nascimentos, conforme concluímos anteriormente. 

18 Cf. REMA, Henrique Pinto, org. — Sermões de Santo António, vol. I, p. 40. 
19 A referência ao terceiro livro dos Reis consiste num erro de redação pois apenas existem dois Livros 

dos Reis. Todavia, a passagem em questão encontra-se no primeiro livro dos Reis (1 Rs 13, 2). Cf. REMA, 
Henrique Pinto, org. — Sermões de Santo António, vol. I, p. 40. 
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///- A vinda do Espírito Santo 

"Faça-se em mim segundo a tua palavra (Le 1, 38). E imediatamente Cristo foi 
concebido duma Virgem, perfeito homem de alma e corpo [...]. Crê-se, porém, que foi 
concebido a 25 de Março, e, passados trinta e três anos, morto no mesmo dia." 20 Estamos 
perante a confirmação de dois aspectos importantes: o primeiro diz respeito ao momento da 
Encarnação, esta ocorre logo que Maria acaba de pronunciar as suas palavras de aceitação, o 
que é traduzido pelos pintores recorrendo a uma iconografia própria, permitindo, assim, 
interpretar o momento do Colóquio Angélico que o pintor procurou traduzir. O segundo refere-
se à crença relativa às datas da concepção e da morte de Cristo terem ocorrido no mesmo dia, 
isto é, a 25 de Março, o que reforça, em termos simbólicos a relação entre os dois Mistérios. 

IV- Sermão moral 

"E entrando até ela o Anjo. Estas palavras traduzem a solidão da alma, a sós consigo, a 
1er no livro da própria miséria e a dedicar-se à doçura divina. Por isso merecerá ouvir: 
Ave. O nome Eva, que se interpreta ai ou calamidade, lido ao contrário dá Ave. Eva é o 
nome da alma que vive em pecado mortal; é o ai da calamidade; mas quando se converte 
à penitência, chama-se-lhe Ave, isto é, sem ai, de a, prefixo de exclusão." 21 

De novo surge uma referência ao estado de solidão em que a Virgem se encontrava e à 
sua ocupação na leitura do livro. Por outro lado, é ainda posto o acento na relação antitética 
causada pela transposição do nome de Eva em Ave, o que gera, a oposição entre Maria e Eva. 

V- Sermão alegórico 

"Diz-se em Ciências Naturais que as conchas concebem as pérolas com o orvalho do 
céu. Mas se de repente faiscar um relâmpago, comprimem-se com o medo e fecham-se 
com o súbito tremor, porque temem macular os seus partos. Assim, Maria Santíssima, 
que concebeu a Pérola dos Anjos por virtude do orvalho celeste (Ó céus, diz Isaías, do 
alto rociai) perturbou-se ao súbito relâmpago do Anjo." 22 

Nesta reflexão antoniana existem dois aspectos com influência directa na iconografia 
da Anunciação. Uma delas é o facto de se comparar Maria com a concha da qual nasce a mais 
preciosa de todas as pérolas: Jesus Cristo. Recordamos que não só nas decorações 
arquitectónicas surge este elemento ornamental, como a maior parte das fímbrias da túnica 
ou do manto da jovem de Nazaré se apresenta pintada a ouro com incrustações de pérolas. 
Outro aspecto a relevar é a alusão à passagem de Isaías: "Rorate caeli desuper et nubes 

20 REMA, Henrique Pinto, org. — Sermões de Santo António, vol. I, p. 46. 
21 Ibidem, p. 47. 
22 Ibidem, p. 51. 
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pluant iustum aperiatur terra et germinei salvatorem et iustitia oriatur simul ego Dominus 
creavi eum" (Is 45,8) que se aplica a Maria, terra fértil que o orvalho do céu faz germinar. Em 
nossa opinião, verifica-se uma alusão directa a esta passagem de Isaías em algumas pinturas 
portuguesas da Anunciação, onde se representa o livro que a Virgem lê, sendo também 
associada ao orvalho do velo de Gedeão que surge como símbolo da virgindade de Maria, 
como teremos oportunidade de analisar pormenorizadamente. 

SÃO TOMÁS DE VILLANUEVA (1488-1555) 

Vivendo numa época inscrita no intervalo de tempo em que se situam as pinturas em 
análise, torna-se um verdadeiro espelho da mentalidade quinhentista. Por isso seleccionámos 
este Arcebispo da Ordem de Santo Agostinho, formado em Salamanca e que desde cedo se 
revela um orador capaz de cativar os fiéis. Entre os vários sermões escritos sobre a Virgem 
Maria dedica sete ao tema da Anunciação sob o título En laAnunciación de la Bienaventurada 
Virgem Maria e que serão objecto de uma breve análise que nos permitem ter uma visão mais 
clara sobre o modo como era encarada a Anunciação na primeira metade de Quinhentos 
relativamente a aspectos importantes relacionados com o tema e às suas implicações 
iconográficas23. 

No Semão I, São Tomás de Villanueva comenta desta forma o versículo 28 do Capítulo 
1 do Evangelho de texto de São Lucas: 

"Yhabiendo entrado el ángel a donde ella estaba. Pues no estaba en el vestíbulo, ni en el 
foro, ni en público; no la encontro el ángel entre las multitudes de las fiestas ni en las 
alegrias de los juegos, sino recluída en el cuarto más retirado de la casa, entregada a 
piadosas lecturas, escudrinando los secretos de la escritura y elevando con ardor a Dios 
sus plegarias. Esta era la ocupación de Maria, esta era su vida, este su descanso, este su 
ministério; en esto se empleaba toda su vida, en esto consumia los dias y las noches." 24 

Pelo teor do texto, apercebemo-nos como continuava bem enraizada, na mentalidade 
quinhentista, a noção que Maria meditava as escrituras no momento da visita do Anjo, o que 
justifica as opções dos pintores que se serviram quase sempre desta imagem para representar 
a ocupação da Virgem nas pinturas da Anunciação. 

Também São Tomás de Villanueva faz referência à virtude da prudência da Virgem e de 

23 As indicações biográficas e os textos que se seguem foram extraídos da seguinte obra: TOMÁS DE 
VILLANUEVA, Santo — Sermones de la Virgen Maria y obras castellanas. Madrid: BAC, 1952. 

24 TOMÁS DE VILLANUEVA, Santo — Sermones de la Virgen Maria, p. 235. 
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imediato estabelece uma comparação com Eva: 

"Habéis escuchado el recato de Maria, escuchad su prudência. Púsose a considerar qué 
significaria una tal salutación. Como llena de prudência, discreción y sabiduría, le daba 
vueltas en su espíritu, no fuera juguete de una ilusión; ponderaba con riguroso examen 
las palabras del ángel, a fin de no créer facilmente y ser burlada, o mostrarse titubeante y 
ser culpada. No creyó Maria ai ángel que le hablaba en retorno a la facilidad com que 
creyó Eva a la serpiente.jOh Senor nuestro, como aventaja una mujer a la otra!" 25 

Ao longo da análise iconográfica detectaremos vários momentos em que Maria reflecte. 
Decerto reflectiu após a saudação, como também depois do anúncio do Anjo Gabriel. A reflexão 
era uma das qualidades de Maria, ressaltada pelos Evangelhos ao afirmar que Maria guardava 
estas coisas no seu coração (Lc 2, 51). Será pois, compreensível que uma das opções dos 
pintores seja precisamente a de colocar Maria em atitude de quem reflecte sobre as palavras 
acabadas de escutar. Por outro lado, no trecho reproduzido, esta reflexão está associada à 
virtude da Prudência demonstrada pela Virgem no momento da Saudação Angélica. 

Neste mesmo Sermão I, Maria é apontada como sendo a primeira a apresentar a Deus o 
seu voto de Virgindade. Questão interpretada actualmente de forma diversificada, mas que 
no texto é dada como certa. Os pintores continuam, assim, a encontrar motivos para reproduzir 
símbolos alusivos à pureza e à virgindade de Maria, alicerçados no Magistério da Igreja 
relativamente ao tema26. No Sermão II, depois de ter confirmado encontrar-se Maria recolhida 
em oração, analisa a perturbação de Maria: 

"Al oír tales palabras la Virgen se turbo, y púsose a considerar qué significaria una tal 
salutación. En la frase ai oír tales palabras hemos de entender que se turbo, no tanto por 
la presencia, cunto por el saludo; aunque tampoco debe estranarnos su conmoción ante 
tamano fulgor, porque aunque antes hubiera conocido ángeles, sin embargo, no el 
resplandor de tal majestad. La turbaba su excesiva humildad y la extrana novedad dei 
ángel; porque hasta entonces siempre había oído que, ai aparecer los ángeles en el mundo, 
aquellos santísimos patriarcas se prostraban reverentes ante ellos, sin que los mandaran 
levantar dei suelo. Y así, sabia por las Sagradas Letras que en otro tiempo Abraham, Lot, 
Moisés, Ecequiel, Daniel y otros que honran la antigiiedad, habían prestado reverencia a 
los ángeles, postrados en tierra. Justa era, pues su turbación al ver al ángel postrado a los 
pies de una humilde doncella y saudándola. Sobre esto reflexionaba en su interior, esto 
meditaba en lo más íntimo de su ser. iQaé es lo que haces, oh ángel? ^Qué cambio es 
este? Tú, morador celeste, ̂ postrado a los pies de una virgen? ̂ Quién soy yo, cuál es la 
alcumia de mi padre, para que me trates con tal honor y me saludes con veneración, tan 
profunda?" 27 

25 Cf. TOMÁS DE VILLANUEVA, Santo — Sermones de la Virgen Maria, p. 236. 
26 Ibidem, p. 240. 
27 Ibidem, pp. 248-249. 
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Além de insistir na atitude de reflexão perante a saudação do Anjo, existe neste excerto, 
a noção clara de que o mensageiro de Deus se encontrava prostrado a seus pés, postura utilizada 
em grande número de pinturas da Anunciação nas quais o Anjo, não esboça somente uma 
genuflexão, mas coloca os dois joelhos no chão diante de Maria, como acontece em diversas 
pinturas portuguesas incluídas no Repertório. Este aspecto será, na segunda metade de 
Quinhentos, levado ao extremo de colocar o mensageiro diante de Maria prostrado com o 
rosto quase tocando o chão em atitude de adoração, como se verifica, por exemplo, na pintura 
da Anunciação, de Fernão Gomes realizada c. 1594, e que se encontra no Mosteiro dos 
Jerónimos, em Lisboa. Deste modo se explica o motivo da reacção de Maria. Ela sabia que as 
grandes personagens do AT se prostravam em terra prestando reverência aos anjos, porém, 
neste momento inesperado, os papéis invertem-se pois é o Anjo Gabriel quem se ajoelha aos 
pés de Maria. O Sermão III explora um pouco mais esta vertente, ressaltando, ainda, a beleza 
revelada pelo Anjo anunciador, aliás, devidamente clarificada pelos Evangelhos Apócrifos: 

"jOh, qué hermoso este nuestro ángel de que tratamos, qué a propósito para embajada de 
que era portador y para la persona a que se dirigia. [...] Entra el ángel, se postra de 
rodillas ante la Virgen y la saluda: Dios te salve \oh llena de gracia!, el Senor es contigo, 
y aun más que conmigo. [...] ^Qué es lo que se pasa, oh ángel de Dios? Los Santos 
patriarcas se postran ante los ángeles, iy tú te arrodillas ante mi? ^Acaso soy yo ni 
siquiera como uno de los patriarcas? ,̂Qué novedad es esta? Cosa admirable: si eres 
hombre, ^cómo entraste hasta aqui? Si eres demónio, ^cómo brillas así? Y si ángel, 
^cómo te abates? Realmente no hay duda, eres un ángel de Dios; y entonces, ^a qué 
viene este saludo? ^A qué el humillarte de esta manera ante mi, humilde doncella, 
pobre y desconocida? No soy una reina tan poderosa que hayas de inclinarte en mi 
presencia." 28 

Voltando ao Sermão II, encontramos novos apectos dignos de registo relativamente ao 
momento em que Maria pronuncia as palavras de aceitação e à atitude que adopta: 

"La conversación se habia prolongado en el silencio de la noche, la noche llegaba en su 
carrera a la mitad de su camino, todo guardaba un impresionante silencio; desaparecían 
los astros del hemisfério cuando la Virgen, entregada a Dios, inflamada en ardiente fuego, 
de rodillas en tierra e elevados los ojos al cielo, dando su consentimiento a la Divindad, 
con sola la palabra, concebió en su seno al Verbo divine Así, pues, escuchada la celestial 
embajada, con esta sencillez contesta al ángel: He aqui la esclava del Senor, hágase en 
misegún tu palabra. [...] Hágase en misegún tu palabra, dijo, y al punto, con esta 
palabra, el Verbo se encarno en su seno."29 

Continuamos a detectar aspectos novos quanto a pormenores circunstanciais em termos 

28 Ibidem, pp. 263-264. 
29 Ibidem, pp. 253-254. 
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teológicos, mas relevantes para a iconografia. Assim, é-nos dito que a Anunciação ocorre à 
noite e que entre o diálogo e a reflexão de Maria já amanhecia quando é dado o seu 
consentimento30. 

Além deste aspecto existe outro relacionado com a atitude assumida por Maria ao aceitar 
a proposta de Deus trazida pelo Anjo Gabriel: coloca os joelhos em terra, eleva os olhos ao 
céu. Voltando ao Sermão III, ao reflectir sobre a resposta de Maria, Santo Tomás acrescentará 
que Maria, além de se colocar de joelhos e de elevar os olhos ao céu, ergueu também as mãos 
ao alto antes de dar a resposta ao Anjo3I. Embora em muitas pinturas do repertório deparemos 
com a Virgem de joelhos, o momento do Colóquio Angélico em que Maria pronuncia o seu 
Fiat revela uma grande humildade sendo a tipologia correspondente a esta «condição louvável» 
conhecida como Humilitatio, traduzida, habitualmente, pela cabeça inclinada, olhos baixos e 
mãos cruzadas sobre o peito. Por fim, verificamos que o momento considerado por Tomás de 
Villanueva para a concepção do Filho de Deus, no seio de Maria, coincide com o fim da sua 
anuência: o Espírito Santo desce sobre Maria após esta ter pronunciado as palavras Faça-se 
em mim segundo a tua palavra. 

Ao longo do Sermão V enumera diversas figuras do Antigo Testamento que se aplicam 
a Maria entre as quais salientamos as que possuem mais impacto na representação do Mistério: 
a Virgem é comparada ao paraíso das delícias no qual foi colocado o homem (Gn 2, 8); à 
sarça de Moisés que ardia e não se queimava (Ex 3, 2); ao velo de Gedeão (Jz 6, 27); à Arca 
da Aliança (Ex 26, 34); à urna do Maná (Hebr 9,4); ao templo santo de Deus (SI 10, 5); ela é 
o altar (Ex 30, 1); a vara florescente de Aarão (Nm 17, 8); jardim fechado (Ct 4, 12); fonte 
selada (Ct 4,15); porta fechada de Ezequiel (Ez 44,1-2), terminando por referir que o mistério 
da Encarnação permanecera oculto ao demónio32. 

A simbologia empregue nos diversos sermões com tanta naturalidade torna evidente 
que tal linguagem figurativa era conhecida e compreendida pelos fiéis da época em análise. 
Não será, pois, de estranhar encontrá-la presente nas pinturas da Anunciação que, tal como os 
textos literários, reflectem a mentalidade religiosa do seu tempo evidenciando uma base cul
tural comum que permitia captar e compreender a mensagem veiculada através dos diversos 
elementos simbólicos. 

30 São Tomás de Villanueva não será o único a considerar este período de tempo como o que é dedicado 
ao encontro entre o Anjo e Maria, nos Discursos Morales do P.e Frei Luis de Azevedo, escrito em 1602, voltaremos 
a encontrar a mesma ideia. 

31 Cf. TOMÁS DE VILLANUEVA, Santo — Sermones de la Virgen Maria, p. 267. 
32 Ibidem, pp. 286-296. 
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FREI PHILIPPE DIEZ (t 1601) 

O Mariai de la Sacratisima Virgen Nuestra Senora, da autoria do P.e Frei Philippe Diez, 

da Ordem dos Pregadores, impresso em 1596, integra um capítulo intitulado Considerações 
espirituais para a sacratíssima festividade da inefável incarnação do Verbo Divino, nas 
puríssimas entranhas da Virgem Maria nossa Senhora 33. São referidos alguns aspectos já 

mencionados como a finalidade da Encarnação 34; os lírios como símbolo da Virgindade de 

Maria35. Ao referir o envio do Anjo Gabriel revela que encontra Maria ocupada na leitura: 

"[...] Advertindo como naquela hora estava a Santíssima Virgem, porventura lendo a 
profecia de Isaías que diz: Ecce virgo [...] e toda ela elevada em espírito, banhada em 
lágrimas diria: O ditosa de tal Virgem que há-de conceber o Verbo Divino. O Deus de 
Magestade infinita, e se me fizerdes Senhor tão singular benefício que me désseis a 
conhecer esta sacratíssima donzela para que a servisse de todo o meu coração! E estando 
nestes humildíssimos pensamentos e considerações, entrou o Anjo a saudá-la." 36 

A narrativa prossegue com a saudação do Anjo Gabriel e a perturbação de Maria, a 
quem o mensageiro celeste procura tranquilizar esclarecendo a finalidade da sua embaixada. 
Frei Philippe Diez comenta da seguinte forma o facto de Maria ter aceite a proposta divina: 

"Dizem alguns autores (e parece-me muito bem) que uma das coisas em que mais mereceu 
a Santíssima Virgem nossa Senhora, foi em aceitar ser Mãe de Deus. Porque ela entendia 
das divinas escrituras e sabia delas como o Messias havia de padecer tantos trabalhos 
como claramente escreve o profeta Isaías e outros profetas, e por conseguinte, a mãe que 
o concebesse havia de ser muito participante da fadiga que ele padecesse, e assim aceitando 
ser Mãe de Deus, aceitou ser a mais angustiada e afligida de todas as mulheres. Foi coisa 
tão grande aceitar isto que creio que se não fosse ela, outra nenhuma o aceitava se não 
tivesse as mesmas graças que ela." 37 

Reconhecendo nesta aceitação de Maria um Sim a todas as perturbações e dores ao 
longo da sua vida, compreende-se melhor a «condição louvável» conhecida como Meritatio 
em que a Virgem surge representada sozinha em atitude de contemplação interior sobre os 
acontecimentos transcendentais acabados de ocorrer. As pinturas que assim figuram a Virgem, 
recordam que, de facto, existiu um grande mérito por parte de Maria em aceitar a proposta 
divina consciente que a sua vida deixaria de seguir o curso normal das outras mulheres do seu 

33 Cf. DIEZ, Philippe, P.e Frei, — Mariai de la Sacratisima Virgen Nuestra Senora. Salamanca: Of. Juan 
Fernandez, 1596. 

34 Ibidem, p. 275. 
35 Ibidem, p. 328. 
16 Ibidem, p. 366. 
17 Ibidem, p. 390. 
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tempo, para se tornar completamente diferente o que implicou, na verdade, momentos de 
grande sofrimento. 

FREI LUÍS DE AZEVEDO 

Em 1602, no Mariai intitulado Discursos Morales, o P.e Frei Luís de Azevedo, pregador 
da Ordem de Santo Agostinho, ao longo de dezassete «Discursos» compostos para a Festa da 
Anunciação da Sereníssima Virgem Maria Nossa Senhora, comenta cada um dos versículos 
que integram a perícopa de São Lucas onde se descreve a Anunciação do Anjo Gabriel à 
Virgem Maria. Logo de início fornece, com grande precisão, o ano, o dia do mês e da semana, 
a hora e o lugar em que decorreu a Anunciação:38 

"Fue hecha esta embaxada del Archangel S. Gabriel, a la Virgen santíssima María,cerca 
dei ano de quatro mil de la criación dei mundo en la olympiada (segun la cuenta de los 
griegos) ciento e noventa y quatro, en el ano tercero, y segun la cuenta de los Romanos, 
en el ano 41 del império de Augusto Cesar Emperador Romano. 
Fue hecha a los 25 dei mes de Março. Dia Viernes. Fue a la media noche. Estava a la 
sazon la Virgen santíssima Maria, en la Ciudad de Nazareth de la Província de Galilea."39 

Para justificar o facto de ter ocorrido a meio da noite alega o sentir da Igreja que acomoda 
a este acontecimento a passagem do livro da Sabedoria: "Quando um silêncio profundo envolvia 
todas as coisas e a noite ia a meio do seu curso, então a tua palavra omnipotente desceu do 
céu e do trono real [...]" (Sb 18, 14-15). 

No Discurso Primeiro começa por estabelecer o habitual paralelismo entre a Eva e 
Maria não se refutando a citar diversos Padres da Igreja que nos seus escritos estabeleceram 
e desenvolveram essa mesma relação antitética40. Do mesmo modo alude à comparação entre 
o primeiro Adão, criado ao sexto dia, e o segundo Adão, criado ao sexto mês mantendo, 
portanto, as ligações entre o AT e o NT que desde há séculos perduram no que se refere a 
Maria como «Nova Eva» e Cristo o «Novo Adão». Quase a concluir este primeiro discurso 
introduz um conceito ao qual poderemos atribuir relações directas com a iconografia da 
Anunciação, em concreto, com a representação do tálamo: 

"Tambien se da por razon de auer dilatado el Senor su venida ai miido el esperar que 
estuuiesse aparejado el sagrario dei vientre virginal, cõ las mayores riquezas, aue nunca 

38 Cf. AZEVEDO, Luis, P.e Frei — Mariai, Discvrsos Morales en las Fiestas de la Reina del Cielo 
Nvestra Senora. Lisboa: Pedro Crasbeeck, 1602, p. 1. 

19 Ibidem. 
40 Ibidem,^. A. 

122 



CAP. 1-1.5. SERMONARIOS E MARIAIS 

en criatura se auian bailado que fuesse digno thalamo para su desposorio, que assi como 
espero Dios al crear al primer Adam, hasta auerle aparejado y puesto casa en el mundo, 
que dixesse con la dignidad en que le criaua, assi para el segundo Adam era conueniente 
que se le aparejasse casa digna de su Magestad y grandeza, primera que viniesse al 
mundo." 41 

Pensamos que se encontra, pois, perfeitamente justificada a presença do tálamo nas 
pinturas da Anunciação na medida em que introduz um objecto que reforça e completa o 
simbolismo do desposório espiritual que lhe está associado. 

Depois de esclarecer a grandeza da embaixada do Arcanjo Gabriel, de justificar a escolha 
deste Anjo, bem como a admiração de Maria pelo facto do mensageiro divino se encontrar de 
joelhos diante dela, no Discurso Terceiro estabelece uma analogia entre o Fiat de Deus no 
início da Criação do Universo e o Fiat de Maria: 

"[...] Por el beneficio de la redepcion deuemos a Dios quanto somos y podemos valer 
como a Autor principal y a la sereníssima Virgen Maria, porque dió el si de nuestro 
remédio, que como en la creacion dei Mundo vn, Fiat, de Dios saco a luz la luz, y todo 
este mundo visible [...] pêro la obra mayor que Dios hizo, fue reparar el mudo perdido, 
y quiso la Magestad de Dios, que esta reparacion en su tanto, colgasse dei Fiat de la 
sereníssima Virgen, y como dei primer Fiat salio el Mundo criado, assi dei segundo Fiat, 
salio el Mundo redemido [...]" 42 

Este aspecto merece ser devidamente sublinhado, atendendo a que em determinadas 
pinturas da Anunciação, incluindo algumas pertencentes ao Repertório, é feita alusão ao 
tema da Criação do Universo através da simbologia de diversos círculos concêntricos 
colocando, assim, em paralelo este momento com o da Nova Criação que tem lugar em 
consequência do Fiat de Maria. Estas figuras geométricas expressam, portanto, uma analogia 
entre os dois actos criadores realizados por Deus através da mesma palavra: Fiat. 

Além dos aspectos referidos, verificamos que continua a manter-se muito viva a presença 
da simbologia tradicional presente na iconografia da Anunciação, como a porta fechada de 
Ezequiel e a sarça ardente da visão de Moisés {Discurso Sexto, H); a convicção que o Mistério 
da Encarnação permaneceu oculto ao demónio {Discurso Sétimo, I); o velo de Gedeão 
humedecido pelo orvalho, a. fonte selada e o poço de águas vivas {Discurso Décimo, I). 

41 Ibidem, p. 9. No Discurso Decimo volta a referir-se a Maria como o tálamo onde hão-de celebrar-se 
as bodas entre Deus e a natureza humana, com quem o Verbo eterno quer desposar-se. Cf. op. cit. p. 67. 

42 Cf. AZEVEDO, Luis, P.e Frei — Mariai, Discvrsos Morales, p. 18. 
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F R E I C H R I S T O V A L D E A V E N D A N O 

Este padre carmelita, natural de Valladolid, escreve, em 1630, um Mariai onde inclui o 
Sermão sobre a Encarnação destinado à Solenidade da Encarnação do Filho de Deus. O 
sermão está dividido em onze discursos grande parte dos quais retomam o ensinamento dos 
Padres da Igreja e de Santos posteriores de modo a exclarecer, ou reforçar, determinadas 
vertentes da Anunciação43. 

Entre os aspectos mais relevantes, salientam-se o facto de considerar que a concepção 
do Verbo Divino ocorre no mesmo instante em que Maria responde ao Anjo Gabriel: Fiat 
mihi secundum Verbum tuum (Discurso /) e as nove plenitudes de graça apresentadas por 
São Boaventura relativamente à Virgem Maria, demonstradas no momento da Saudação 
Angélica (Discurso IV). 

MANUEL DE NAXERA 

Nos seus Sermones Panegyricos, publicados em 1651, este sacerdote da Companhia de 
Jesus vem reiterar algumas imagens e relações simbólicas estabelecidadas desde há séculos, 
mostrando que elas perduraram e continuaram vivas nas expressões pictóricas do Mistério da 
Anunciação44. 

Do primeiro sermão, dedicado à festa da Encarnação, importa sublinhar três aspectos. 
Em primeiro lugar, o facto do Anjo Gabriel ao entrar em casa de Maria a ter encontrado no 
recôndito dos seus aposentos, retirada dos olhares humanos, salientando, assim, a sua tendência 
para a oração e meditação45. Em segundo lugar, a propósito do sacrifício de Isaac, refere o 
seguinte: 

"Pondero con gran ingenio Agustino aquel caso de Abrahan: fabrica en el monte una 
Ara, y compuesta la lena, sopone en ella la victima [...]. Admiro el cielo es esfuerço, y 
suspendiò el golpe, deteniendoa repetidas voces el braço. Y en esta ocasion sacrifica en 
el mismo Altar un cordero que lo ofreciò la providencia, pendiète de unos çarçales: todos 
los Padres reconocen en este cordero a Cristo. Pues como no se consagra con atenciones 
nuevas aquele Altar, para oferecer la victima más tremenda? que no se consagràse para 

43 AVENDANO, Christoval de, P.e Frei — Mariai de las Fiestas ordinárias, y extraordinárias de la 
Madre de Dios, Senora nuestra, con Sermones al fin de sus celestiales Padres. Barcelona: Pedro Lacavalleria, 
1630. 

44 NAXERA, Manuel, P.e — Sermones panegy ricos predicados en las festividades de la Virgem nvestra 
Senora. Lisboa: Officina de Iuan Alvarez de Leon, 1651. 

45 Ibidem, p. 209. 
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oferecer a Isaac, esta bien, que es ombre; pêro descuido parece no consagrarle para 
ofrecer em el un cordero, que es tambien Dios. Iacob unge el Ara, que erige, para ofrecerle 
a Dios sacrifícios (Gn 28,18) [...] y Abraham ofrece, sin ungie el Ara, la mayor victima? 
Si, dice Agustino, que ya estubo en esa Ara Isaac [...]. Y si la consagro ofrecido en ella 
Isaac, bien puede recebir en si sin receios el cordero." ** 

Nesta passagem salienta-se a correspondência entre o Antigo e o Novo Testamentos, 
colocando em paralelo Isaac e Cristo de quem o primeiro é figura. De facto, como refere o 
texto, os Santos Padres viram neste sacrifício de Isaac, o próprio sacrifício Pascal de Cristo 
que, como cordeiro manso e humilde se entrega à vontade de seu Pai. Por outro lado, desperta-
nos a atenção a forma insistente com que se refere ao Altar do sacrifício, elemento simbólico 
importante nas cerimónias religiosas já no AT e que não se encontra afastado da iconografia 
da Anunciação, como teremos oportunidade de verificar no ponto 4 respeitante aos aspectos 
simbólicos do tema. Por último, alude a Maria escolhida pelas três pessoas divinas: o Pai a 
elegeu como filha, o Verbo como Mãe e o Espírito Santo por Esposa 47. Assim, não só se 
confirma a presença da Santíssima Trindade no momento da Encarnação como se alude ao 
desposório espiritual entre Deus e Maria, o qual é figurado nas pinturas da Anunciação através 
do tálamo. 

FREI BERNARDO DE SANTANDER BERCENILLA 

O P.e Bernardo da «Orden de nuestra Senora de la Merced Redempción de cautivos» 
redigiu, em 1662, o Mariai de la Virgen Santíssima Nvestra Senora onde apresenta aspectos 
extremamente importantes para a iconografia48. Muito embora, neste, como em outros casos, 
nunca se possa saber, com certeza, até que ponto não terá sido a própria iconografia da 
Anunciação a influenciar o conteúdo e a simbologia usadas no texto. Seja como for, importa 
salientar que existe, realmente, um fio condutor, uma mentalidade comum que revela a 
permanência dos mesmos conceitos e utiliza as mesmas figuras relativamente ao Mistério da 
Anunciação, seja no campo literário, seja no da pintura. Assim se comprova não só a 
permeabilidade de ambos como o facto de serem manifestações da mesma espiritualidade, 
permitindo aos fiéis entender claramente para além das palavras ou das imagens, a mensagem 
mais profunda que se pretendia transmitir. 

46 NAXERA, Manuel, P.e — Sermones panegyricos, p. 217. 
47 Ibidem, p. 244. 
48 SANTANDER BERCENILLA, Bernardo de, P.e Frei — Mariai de la Virgen Santíssima Nvestra 

Senora. Madrid: Imprenta Real, 1662. 
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No início do Sermon para la Fiesta de la Anunciacion de la Virgen, y Encarnacion del 
Hijo de Dios en sus entrarias puríssimas, o padre Bernardo faz uma introdução num estilo 
fervoroso e carregado de simbologia, onde torna clara a finalidade da Encarnação: 

"Gran dia, y de grandes nuevas: vn Embaxador celestial, vn Legado de la Imperial 
Ierusalen, ha llegado a la ciudad de Nazareth, a tratar vnas bodas con vna Virgen, con 
que avrá pazes entre el hombre, y Dios. Grande es la embaxada; grande el que la embia; 
grade el que la trae; grande la persona a quien se dirige, y grande es el negocio que se 
trata, y no es menos, que la Encarnacion dei Verbo Eterno, para redempcion de todo el 
linage humano." 49 

Alguns conceitos merecem uma reflexão: em primeiro lugar, evidencia-se a «Jerusalém 
Imperial» como a Civitas Dei, ou seja a morada de Deus de onde é enviado o embaixador 
celeste e, como veremos, em diversas pinturas é feita uma alusão a esta «cidade»; em segundo 
lugar, apresenta o assunto da embaixada: umas bodas com uma Virgem, ou seja revela-se o 
aspecto íntimo da relação estabelecida entre Deus e Maria, comparada a um desposório e que 
terá correspondência na iconografia do tema, sobretudo através da presença do tálamo nupcial; 
em terceiro lugar, apresenta a grandeza e o alcance do que está em causa, bem como a respectiva 
finalidade: a Encarnação do Filho de Deus, para a redenção do género humano. 

O tema do desposório do Verbo com a natureza humana é uma das ideias principais que 
percorre grande parte dos sete discursos que compõem este sermão. Assim, no Discurso I 
refere que foi conveniente e necessário que um Anjo trouxesse a embaixada para que se 
desse a entender que pretendia o Filho de Deus contrair com a natureza humana um desposório 
espiritual50. Aliás, neste, ponto segue de muito perto a doutrina de São Tomás de Aquino 
sobre a Anunciação da Virgem Santíssima, expressa na Suma de Teologia III, q. 30, art. 2. 

Seguindo a mesma linha de pensamento introduz uma simbologia que, para o nosso 
estudo, se revela muito significativa sendo devidamente esclarecida ao tratarmos das 
«Prefigurações e símbolos da Anunciação», no ponto 4. Assim, salientamos as referências 
que efectua ao facto do Filho de Deus, ao tomar a forma humana no ventre de Maria, se ter 
colocado debaixo do dossel e em trono de magestade, edificando em Maria o grande palácio 
da Encarnação: 

"Mirad, que magestoso se ostento el Padre en Maria, en ella habito como Criador en el 
mundo; como Emperador, en su Reyno; como Padre de famílias, en su Casa; como 
Pontífice, en su Templo; y como esposo, en su tálamo: Porque la crio para si como 
mundo especialíssimo, y como palácio magnifico de la Encarnacion: [...] Luego en el 

49 SANTANDER BERCENILLA, Bernardo de, P.e Frei — Mariai de la Virgen Santíssima, p. 223. 
50 Ibidem, p. 229. 
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tálamo nupcial, y vieritre puríssimo de Maria, planto el Padre Eterno el sólio Magestuoso 
de su gloria y se puso debaxo de dosei para darse a conocer de todas las criaturas."51 

Neste trecho, não só se sublinha a importância do tálamo, como se efectua uma alusão 
à imagem do dossel e do trono magestoso que constitui o ventre de Maria ao abrigar o Filho 
de Deus. Ao efectuarmos, no Capítulo IV, a análise geométrica das pinturas da Anunciação, 
realizadas a mais de um século de distância, deste Mariai, teremos ocasião de verificar que a 
simbologia do dossel, já era utilizada o que vem confirmar o significado que atribuímos à 
representação da Virgem da Anunciação sob um dossel. 

Prosseguimos com um extrato do Discurso IV, onde se faz referência a dois elementos 
simbólicos associados ao Mistério da Anunciação: a concha e a pérola: 

"La margarita no se engendra por una junta de vna concha con otra, dize san Ephren, 
sino con el rocio dei cielo, y con el resplandor de el rayo, a la luz de el relâmpago se abre 
la concha, recibe la lluuia, y rocio celestial, y con la assistência de su luz se quaza la 
perla preciosa en su concha de nacar: assi tambien la perla preciosa, y inestimable margarita 
dei Verbo Eterno, segun la carne, se engedró en la cocha celestial de el vientre de Maria 
Senora nuestra, no por obra de Varon, sino por obra de el Espirito Santo, com el rocio de 
su gracia, y con el esplendor, y fuego de su divina misericórdia."52 

Achamos particularmente importante e esclarecedora esta passagem na qual o ventre 
de Maria é comparado com a concha do mar que, por acção do orvalho, gera a mais preciosa 
de todas as pérolas: Jesus Cristo53. 

Mais adiante, Frei Bernardo continua a desenvolver o mesmo assunto cuja importância 
merece a sua transcrição: 

"Lo que concurre en la formacion de la Margarita preciosa, concurre tambien en la 
Concepciõ de Christo Sefíor nuestro, perla preciosa, constituída de dos naturalezas 
perfectas, en la concha de el vientre de Maria; assi saludò à la Virgem nuestra Senora 
Iuan Geometra, en el hymno que hizo de sus alabanzas: salve maris concha Margaritam 
Filium pariens fulgore ex Divino, & purpúreo latice. Dios te salve concha de la mar, que 
nos engendras, y pares à la Margarita preciosa de tu Hijo, dei fulgor Diuino, y de la 
purpura de tus entrarias, com el rozio de la gracia, y assistência de el Espiriru Santo. Esse 
modo de generacion, y Concepcion, profetizo el Euangelico Profeta Isaías, en el cap. 45 
de su profecia misteriosa, quando pedió a los cielos, que embiassem el rozio de el Verbo 
eterno en carne: Rorate coeli desuper, & nubes pluant iustum: aperiatur terra, & germinei 

51 SANTANDER BERCENILLA, Bernardo de, P.e Frei — Mariai de la Virgen Santíssima, pp. 231-232. 
52 Ibidem, p. 259. 
53 Cf. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain — Diccionario de los símbolos. Sexta edición. 

Barcelona: Herder, 1999, p. 814. 
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Saluatorem. Despidan los cielos esse celestial rozio, llueuantas nubes al justo, y Santo de 
dos Santos; abrase la tierra, y denos en fruto al Salvador."54 

Tal como a pérola é concebida pelo orvalho, também o próprio Filho de Deus é concebido 
como pérola preciosa, de forma virginal, no ventre de Maria. A alusão ao orvalho fecundante 
leva a que seja feita uma referência à passagem do profeta Isaías: "Destilai, ó céus, lá das 
alturas o orvalho, e que as nuvens façam chover a justiça. Abrase a terra para que floresça 
a salvação e germine igualmente a justiça." (Is 45, 8)55. Quando aplicada ao contexto da 
Anunciação, esta imagem é muito rica sendo Maria comparada à terra fértil que a acção do 
orvalho torna fecunda. Em certas pinturas da Anunciação deparamos com elementos que 
efectuam uma alusão, ainda que discreta, à passagem do profeta Isaías que transcrevemos, 
como teremos ocasião de verificar. 

Importa sublinhar a importância atribuída à pérola e à concha, cuja aplicação nas pinturas 
relativas ao tema será esclarecida não só no item 3, relativo à simbologia, como na própria 
análise iconográfica e na leitura simbólica efectuada sobre as pinturas onde se regista a 
figuração de tais elementos. É importante, pois, dar conta que estes conceitos não faziam 
parte de um restrito numero de iniciados nestes Mistérios, mas que eram divulgados pelos 
fiéis que estavam em condições de os compreender ao identificá-los nas obras de arte. 

54 SANTANDER BERCENILLA, Bernardo de, P.e Frei — Mariai de la Virgen Santíssima, p. 259-260. 
55 A liturgia do Advento usa esta passagem como súplica para a vinda de Jesus Cristo. 
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EUNiMos, de forma sumária, neste item, dois géneros de escritos, perfeitamente 
independentes, mas que não se enquadram no âmbito dos que foram 
apresentados até ao momento: Tratados Espirituais e Flos Sanctorum. 
Transcreveremos parte de algumas obras que, entre diversos outros assuntos 
referem, de modo explícito, o Mistério da Anunciação-Encarnação, salientando 

as particularidades mais relevantes para a iconografia. No caso dos tratados, optámos, em 
dois casos, por uma apresentação integral do texto sobre a Anunciação dado o seu interesse, 
a sua pouca divulgação, entre nós, e o manifesto valor para o tema. 

TRATADOS ESPIRITUAIS 

Entre vários, seleccionámos três cujos textos foram mais difundidos e com maior 
repercussão nas pinturas relativas ao tema. 

SÃO BOAVENTURA (1221-1274) 

Este frade franciscano, cognominado «Doutor seráfico» desempenhou um papel 
importantíssimo na história da Igreja do século XIII, tendo deixado importantes escritos e, no 
final da sua vida, depois de ter colaborado durante vários meses, juntamente com o Papa 
Gregório X (1271-1276) a preparar o Concílio Ecuménico de Lion, acaba por falecer ainda 
durante as sessões conciliares, em 15 de Junho de 1274 o que causou profunda consternação 
nos padres presentes e no próprio Gregório X. 

Entre os seus numerosos escritos, destacamos dois que tratam expressamente do tema 
em questão: o primeiro refere-se à quarta parte do Brevilóquio, intitulada Da Encarnação do 
Verbo, enquanto o segundo se encontra incluído nos Discursos Mariológicos e é designado 
por Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria '. Em ambos, o desenvolvimento do tema 
segue, principalmente, uma orientação no campo teológico com constantes alusões a passagens 
veterotestamentárias aplicadas por São Boaventura à Virgem Maria e à conceição imaculada 
do Verbo de Deus ou então desenvolvendo longas explicações sobre a Encarnação, quanto à 

1 Para os tratados de São Boaventura aqui apresentados, fizemos uso da seguinte edição: OBRAS 
COMPLETAS de San Buenaventura. Madrid: BAC, 1945, vols. I, IV. 
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conveniência, ao modo, ao tempo e à plenitude das graças de Cristo e das virtude de Maria, 
aspectos que se associam com a representação do episódio da Anunciação. 

Todavia, outras considerações podem ser directamente vinculadas a aspectos particulares 
das pinturas pelo que delas faremos uma breve referência. No Cap. I da Quarta Parte do 
Brevilóquio, São Boaventura esclarece sobre a necessidade ou conveniência da Encarnação 
do Verbo de Deus. Este assunto será objecto de um estudo mais aprofundado, adiante, num 
item próprio, pelo que não se justifica, neste momento, uma apresentação desenvolvida. 
Diremos, contudo, em síntese, que o Santo franciscano apresenta a Encarnação como o meio 
mais adequado encontrado por Deus para que fosse percorrindo um caminho análogo ao que 
levou à queda de Adão e Eva, mas, agora, em sentido contrário, se operasse a salvação e 
reparação da género humano e o homem fosse libertado da sua condição miserável2. Esta 
vertente não diz respeito apenas ao campo teológico, uma vez que tem implicações na 
iconografia relativa ao tema pois a Redenção, a finalidade última da Encarnação, surge 
representada, de forma evidente ou subtil, em certas pinturas da Anunciação, entre as quais, 
se incluem as do Repertório. Dando continuidade a esta linha de pensamento, no Capítulo IV 
é estabelecido um paralelismo antitético entre a figura de Eva e de Maria: 

"Ahora bien; porque la Encarnación procede dei primer Principio en cuanto repara 
congruentísimamente, y el modo es congruente cuando la medicina se adapta contra la 
enfermedad, la reparación contra la caída y el remédio contra el dano, y como el género 
humano había caído por la sugestión diabólica y por el consentimiento de la mujer seducida 
y por la generación, por via de concupiscência, que transfunde a la prole el pecado origi
nal; fué congruentísimo que aqui, en la obra de la reparación, contrariamente intervinieran 
el angel bueno persuadiendo el bien, la Virgen creyendo y consistiendo en el bien 
persuadido y la caridad dei Espíritu Santo santificándola y fecundándola para concebir 
una prole inmaculada; y todo de suerte que «los males contrários quedaram curados con 
los remédios contrários». Y, por conseguiente, así como la mujer enganada por el diablo 
e conocida concupiscentemente y corrompida por el varón transfundió a todos la culpa, 
la enfermedad y la muerte, así también la mujer, instruída por el angel y santificada y 
fecundada por el Espíritu Santo, procreó, sin ninguna corrupción corporal ni espiritual, 
una prole que a cuantos viniesen a ella les comunicase la gracia, la santidad y la vida."3 

No Capítulo IV, São Boaventura discorre sobre o cumprimento do tempo da Encarnação 
concluindo que sendo a Obra da Encarnação a mais perfeita de todas as obras divinas, deveria 
ocorrer no fim dos tempos, depois dos Patriarcas e Profetas, porque o processo deve ser do 
mais imperfeito para o mais perfeito. Como exemplo aponta a criação do primeiro homem, 
efectuada no sexto dia, o último da criação do mundo visível como coroamento de toda a 

2 Brevilóquio, Cap. I, 3-4. Cf. OBRAS COMPLETAS de San Buenaventura, vol. I, p. 333. 
3 Brevilóquio, Cap. ni, 3. Cf. OBRAS COMPLETAS de San Buenaventura, vol. I, p. 341. 
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obra, assim Cristo, foi criado no final dos tempos, como refere o apóstolo Paulo (Gal 4,4). 
Por fim, do Capítulo VIII ao X, refere-se ao sofrimento de Cristo como meio de reparação do 
género humano e a sua total obediência ao Pai4. 

Por sua vez, nos Discursos Mariológicos, dedicados à Anunciação, apresenta, logo no 
Discurso I, abundante referência a textos veterotestamentários, entre os quais, referimos, o 
episódio de Moisés e a sarça ardente, o da vara florida de Aarão e o do velo de Gedeão que 
São Boaventura associa com a pureza da conceição de Maria 5. Já no Discurso II aplica as 
palavras da profecia de Isaías em sentido literal a Maria, ao mesmo tempo que recorre a outro 
simbolismo igualmente com repercussão nas pinturas da Anunciação: o horto fechado, a 
fonte selada e a porta fechada referindo em relação a esta última o seguinte: "Por três veces 
dice que está cerrada, para demonstrar que fué virgen antes dei parto, en el parto y después 
del parto."6 Conceito que desde cedo se enraizou e que perdura até aos nossos dias com as 
devidas influências iconográficas. 

Por fim salientamos uma analogia importante no tema: Maria é comparada com a terra 
não trabalhada pelo homem e que produz fruto. Além disso manifesta a acção do Espírito 
Santo actuando sobre a Virgem do mesmo modo que a chuva sobre o velo de lã ou que o 
orvalho sobre a terra fértil. Esta última referência à passagem do profeta Isaías (Is 45,8), terá 
verdadeiro impacto nas pinturas da Anunciação, através de manifestações diversas, pelas 
quais os pintores simbolizam Maria como esta terra de acordo com a passagem do profeta : 

"Fué [...] la Virgen Maria tierra muy regada por los manantiales a causa de su plenária 
santificación: como para figuraria se dice en el capítulo 2 del Génesis: M había hombre 
que cultivasse la tierra. Salió, empem, de la tierra unafuente que iba regando toda la 
superfície de la tierra. Esta tierra no trabajada por el hombre fué la Virgen Maria, que no 
conoció varón, a la cual descendió y de la cual subió una fuente de aguas vivas y el rio de 
la divina gracia, que es el manancial de agua que manará hasta la vida eterna. [...] El 
Espírito Santo, en efecto, bajó a la Virgen como la lluvia sobre el vellocino de lana y 
como rocio copioso sobre la tierra. [...] Finalmente, la Santísima Virgen Maria fué tierra 
de fertilíssima fecundidad por razón de su concepción fructoosísima, según aquello dei 
capítulo 45 de Isaías: jOh cielos!, derramad desde arriba vuestro rocio, y lluevan las 
nubes ai Justo; abrase la tierra y brote ai Salvador. Los cielos derramaron su rocio en la 
anunciación dei Angel y en la misión del Espírito Santo; la tierra se abrió ai dar la Virgen 
su consentimiento, y broto ai Salvador cuando fué concebido el Hijo de Dios por solo el 
divino mandato [...]."7 

4 Cf. OBRAS COMPLETAS de San Buenaventura, vol. I, pp. 361-375. 
5 Discursos mariológicos, I, 3. Cf. OBRAS COMPLETAS de San Buenaventura, vol. IV, pp. 711-713. 
6 Discursos mariológicos, II, 2. Cf. OBRAS COMPLETAS de San Buenaventura, vol. IV, p 737. 
7 Discursos mariológicos, III, 2. Cf. OBRAS COMPLETAS de San Buenaventura, vol. IV, pp. 759-763. 
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JOANNES DE CAULEBUS (SÉC. XIII) 

A este frade franciscano do século XIII, referido em alguns manuscritos como Joannes 
de Caulibus, também conhecido por Pseudo-Boaventura, são atribuídas as Meditationes Vi
tae Christi, outro tratado muito difundido por toda a Idade Média com grande impacto no 
campo artístico, nomeadamente na representação da Anunciação como é devidamente 
salientado por Emile Mâle 8. Efectivamente, um dos capítulos é inteiramente dedicado ao 
relato da Saudação Angélica, amplamente desenvolvido em pormenores que saem fora dos 
contornos da narrativa evangélica de São Lucas, mas que exerce, segundo afirma J. da Costa 
Lima Júnior, a sua primeira manifestação iconográfica exactamente nas novas atitudes das 
personagens da Anunciação 9. Pela importância do tratado e a sua deficiente divulgação 
achamos conveniente efectuar a reprodução do respectivo texto 10. 

INCIPIVNT MEDITACIONES VITE DOMINI IESV 
DE INCARNACIONE EIVS. LVC. 1 

Postquam autem uenit plenitudo temporis, quo ordinauit 
summa Trinitas generi humano prouidere per incarnacionem 

5 uerbi. Propter nimiam caritatem suam qua ipsum genus hu-
manum diligebat, commouente eum misericórdia sua, nichilo-
minus ad instanciam supernorum spirituum, et beata Virgo 
rediisset Nazareth, uocauit Deus omnipotens Gabrielem archan-
gelum et dixit ei : Vade ad dilectissimam filiam nostram Mariam 

lo desponsatam Ioseph, super omnes creaturas michi charissimam. 
Et die ei quod Filius meus concupiuit speciem suam, et sibi 
earn elegit in matrem. Et roga earn ut ipsum letanter suscipiat, 
quia per earn salutem tocius humani generis operari decreui, et 
obliuisci uolo iniurie michi facte. Attende hic et recordare que 

15 tibi in principio dixi, ut scilicet discas omnibus que dicuntur et 
fiunt te exhibere presentem. Hic ergo imagineris et aspicias 
Deum, ut potes, quia incorporeus est. Sed aspice ipsum tanquam 
magnum Deum, sedentem in sólio excelso, uultu benigno, pio 
et paterno, quasi reconciliari uolentem siue reconciliatum, hec 

20 uerba dicentem, et Gabrielem facie hilari et iucunda, flexis 
genibus et inclinato uultu timoroso et reuerenti, ambasiatam 
Domini sui attente suscipientem. Surgens igitur Gabriel iucun-
dus et gaudens uolitauit ab alto, et in humana specie in momento 
fuit coram uirgine, in thalamo domuncule sue manente. Sed nec 

25 sic cito uolauit quin preueniretur a Domino et sanctam ibi 
Trinitatem inuenit que preuenit nuncium suum. 

8 Cf. MÂLE, Emile — L'Art Religieux de la fin du Moyen Âge en France. Septième édition, revue et 
corrigée. Paris: Armand Colin Éditeur, 1995, pp. 28-30. 

9 Cf. LIMA JUNIOR, J. da Costa — Fontes inspirativas dos pintores quinhentistas. Beira Alta. Viseu. 
V: 11-111(1946) 169-170. 

10 Para a transcrição deste capítulo utilizámos a seguinte fonte: IOHANNIS DE CAVLIBVS — 
Meditaciones Vite Christi. Turnhoult: Brepols Editores Pontificii, 1997, pp. 19-24. 
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Scire namque debes quod excelsum incarnacionis opus tocius 
Trinitatis fuit, licet persona Filii fuerit incarnata, que adiuua-
rent, et tunice manicas tenerent. Nunc ergo et hic bene aspice, 

30 et tanquam ipso facto presens existens, intellige omnia que 
dicuntur et fiunt. O qualis est ilia domuncula ubi tales sunt et 
talia exercentur! Nam licet ubique sit sancta Trinitas, ibi nunc 
aliquo singulari modo esse mediteres racione singularis opera-
cionis. Ingressus ergo Gabriel paranymphus fidelis ad uirginem, 

35 dixit: Aue gracia plena: Dominus tecum: benedicta tu in mulie-
ribus. Ipsa uero turbata, nichil respondit: non turbata turbacione 
culpabili nee de uisione angeli, quia eos sepe uidere solita erat; 
sed iuxta uerba Euangelii, turbata fuit in sermone eius, cogitans 
de nouitate talis salutacionis : non enim earn sic consueuerat 

40 salutare. In qua salutacione cum uideret se de tribus commen-
dari, non poterat humilis Domina non turbari. Commendabatur 
enim quod erat gracia plena, et quod Dominus erat secum, et 
quod erat benedicta super omnes mulieres. At humilis non potest 
sui commendacionem sine rubore et turbacione audire. Turbata 

45 ergo fuit ex uerecundia honesta et uirtuosa. Cepit eciam timere 
an hoc esset uerum. Non quod non crederet angelum Dei uera 
loqui, sed ex eo quod proprium est humilibus quod non exa
minant suas uirtutes, sed defectus pocius ruminant; ut sic 
semper proficere possint reputantes magnam uirtutem paruam, 

50 et paruum defectum magnum ualde. Tanquam ergo prudens et 
cauta, pudorosa et pauida, respondit. Quid enim respondisset? 
Disce et tu exemplo suo tenere silencium et taciturnitatem 
amare, quia magna et utilis ualde est talis uirtus. Nam ipsa bis 
prius audiuit quam semel responderet. Abominabile est enim 

55 uirginem esse loquacem. Angelus autem causam sue dubitacionis 
cognoscens, dixit: Ne timeas Maria. Nec uerecunderis de lau-
dibus quas tibi dixi, quia sic est ueritas. Nec solum es gracia 
plena, sed earn toti humano generi recuperasti, et reinuenisti 
ab eo. Nam ecce concipies et paries altissimi Filium, qui te in 

60 suam elegit matrèm, et saluabit omnes in eum sperantes. Tune 
ipsa respondit, non tamen confitendo nec negando commenda-
ciones prefatas; sed de alio certificari uolens, de quo multo plus 
timebat, scilicet ne perderet uirginitatem suam. Querit ergo ab 
angelo de modo huius concepeionis, dicens: Quomodo fiet istud, 

65 quia uirginitatem meam firmissime Domino Deo meo deuoui, 
nec in perpetuum hominem cognoscam? Et angelus: Fiet per 
operacionem Spiritus Sancti qui te singulari modo replebit, et 
cuius uirtute concipies, salua tibi uirginitate tua, et ideo filius 
tuus uoeabitur Filius Dei. Nichil enim est ei impossibile. Nam 

70 Elisabeth cognata tua, cum esset senex et sterilis, iam sunt sex 
menses quod filium uirtute Dei concepit. Intuere hie, pro Deo: 
meditare qualiter tota Trinitas est ibi expectans responsionem 
et consensum huius sue filie singularis, amanter et delectabiliter 
aspiciens uerecundiam eius et mores et uerba. Et eciam qualiter 

75 angelus diligenter et sapienter inducit earn et ordinat uerba 
sua; stans inclinatus, et reuerens coram Domina sua, uultu 
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plácido et sereno, fideliter exsequens ampasiatam suam; et 
attente obseruans uerba Domine, ubi possit congrue respondere, 
et super hoc opere mirífico perficere Dei uoluntatem. Et eciam 

80 qualiter Domina stat timorate ac humiliter, facie pudorosa, 
preuenta ab angelo, et ex improuiso in uerbis istis non extollitur, 
neque se reputat. Et tamen audit magnalia de se qualia alicui 
nunquam dicta fuerunt, totum diuine gracie ascribebat. Disce 
igitur eius exemplo esse pudorosa et humilis, quia sine his 

85 uirginitas parum ualet. Tandem prudentíssima uirgo, auditis 
uerbis angeli, consensit. Et ubi in supradictis suis reuelacionibus 
continetur, profunda deuocione genufiexit, et iunctis manibus 
dixit: Ecce ancilla Domini. Fiat michi secundum uerbum tuum. 
Tunc Filius Dei statim totus et sine mora, intrauit in uterum 

90 Virginis, et ex ea carnem assumpsit, et totus remansit in sinu 
Patris. Potes autem hie pie imaginari qualiter ipse Filius tan-
quam obedienciam et laboriosam legacionem suscipiens, Patri 
se inclinauit et recommendauit, et in eodem instanti anima fuit 
creata et infusa, et fuit perfectus homo secundum omnia corporis 

95 lineamenta, sed paruulus ualde, ita quod in utero postea natu-
raliter crescebat. Sed non fuit dilata infusio anime uel raem-
brorum distinccio ut in aliis. Erat eciam perfectus Deus sicut 
perfectus homo et ita sapiens et potens, ut est modo. Gabriel 
autem tunc cum Domina sua similiter genufiexit et parum post 

loo cum ea surgens, se iterum inclinans usque ad terram et uale-
faciens ei, disparuit, et ad patriam rediens hec narrauit. Et fuit 
ibi nouum gaudium et nouum festum et exultacio magna nimis. 
Domina uero tota inflammata, et amore Dei magis solito suc-
censa, senciens se concepisse genibus fiexis gracias egit Deo de 

105 tanto dono, humiliter et deuote supplicans eidem ut dignaretur 
earn instruere, quod in his que circa Filium suum facienda 
occurrerent, faceret sine defectu. 

Considerare autem debes quanta est hodierna solemnitas et 
iubilare in corde tuo et agere dies leticie. Inaudita est enim nee 

no unquam fuit. Talis hodie namque est solemnitas Dei Patris, qui 
núpcias fecit Filio suo in desponsacione humane nature, quam 
hodie Filius sibi uniuit inseparabiliter. Hodie eciam est solem
nitas nupciarum Filii et dies natalis eius in utero, sed postea 
erit ex utero. Hodie est solemnitas Spiritus Sancti, propter hoc 

H5 opus mirificum et singulare ipsius incarnacionis quod eidem 
attribuitur. Et hodie incipit ostendere benignitatem singularem 
humano generi. Hodie est gloriosa solemnitas Domine nostre, 
que a Patre in filiam, a Filio in matrem, a Spiritu Sancto in 
sponsam est recognita et assumpta. Hodie est solemnitas tocius 

120 celestis curie, quia inchoatur eorum reparacio. Hodie multo 
magis est solemnitas humane nature, quia eius salus incepit et 
redempcio et tocius mundi reconciliacio, et sublimata est atque 
deificata. Hodie nouam obedienciam suscepit Filius a Patre de 
nostra peragenda salute. Hodie a summo celo egrediens, exultauit 

125 ut gigas ad currendam uiam, et se reclusit in ortulo uteri 
uirginalis. Hodie factus est unus ex nobis et frater noster, et 
cepit peregrinari nobiscum. Hodie de celo lux uera descendit 
ad tollendas et fugandas nostras tenebras. Hodie panis uiuus, 
qui dat uitam mundo, decoqui cepit in uirginalis uteri clibano. 

130 Hodie Verbum caro factum est ut habitarei in nobis. Hodie 
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clamores et desideria patriarcharum et prophetarum exaudita 
et impleta sunt. Clamabant enim desiderio inenarrabili et di-
cebant: Emitte agnum, etc. Et iterum: Rorate celi desuper. Et 
iterum: Vtinam dirumperes celos et descenderes. Et iterum: 

135 Domine inclina celos tuos et descende. Et iterum: Domine ostende 
fadem tuam, etc. Et talia multa, de quibus tota Scriptura est 
plena. Nam hodiernum diem uehementissime expectabant, hodie 
enim principium et fundamentum omnium solemnitatum, et 
inicium tocius nostri boni. Nam usque nunc indignatus erat 

140 Dominus contra genus humanum propter transgressionem pri-
morum parentum. Sed amodo uidens Filium hominem factum, 
non ulterius irascetur. Hodie dicitur esse temporis plenitudo. 
Vide quam admirabile opus et solemnissimum festum sit istud. 
Totum est delectabile, totum iucundum, totum desiderabile; 

145 cum omni deuocione suscipiendum, in iubilacione, leticia et 
exultacione ducendum, et omni ueneracione dignissimum. In his 
ergo meditare, in his delectare et iucundaberis, et forte ostendet 
tibi Dominus ampliora. 

Importa fazer uma chamada de atenção para determinados aspectos que mostram facetas 
particulares e evidenciam o modo como a mentalidade da época aceitava e compreendia as 
alusões e simbologias em torno da pintura da Anunciação. 

Assim, em primeiro lugar, é referido que o Anjo Gabriel foi chamado à presença de 
Deus onde foi incumbido de realizar a nobre embaixada de anunciar a Maria a Encarnação do 
Verbo Divino. Este aspecto particular não teve repercussões no caso da pintura portuguesa 
relativa ao tema, mas é frequente noutras obras realizadas além fronteiras, como se pode 
constatar pela figura 14 pertencente ao item anterior. Antes de entrar propriamente no diálogo 
mantido entre o Anjo e Maria, o autor acentua a participação da Santíssima Trindade na 
Encarnação. Em seguida, de uma forma original refere a entrada de Gabriel na domúncula de 
Maria, detalhe que certamente influenciou a representação da Anunciação no interior da 
habitação de Maria. Encontramos, também, pela primeira vez, uma referência ao Anjo 
genuflectido e reverente diante de Maria dirigindo-lhe a sua mensagem. Por sua vez, a Virgem 
Anunciada, no final do Colóquio Angélico, antes de pronunciar a sua aceitação, coloca-se 
também de joelhos e de mãos postas, aspectos que tiveram enorme impacto na iconografia. 
De facto, nos primeiros anos do século XIV, Giotto na Anunciação da Cappela Scrovegni 
representa tanto o Anjo Gabriel, como a jovem de Nazaré, de joelhos, naquela que constitui, 
possivelmente, a primeira representação segundo esta tipologia a qual será adoptada e 
profundamente difundida pelos séculos seguintes chegando a ser a atitude mais frequente de 
Maria nas pinturas da primeira metade de Quinhentos no nosso país. 
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LUDOLFO CARTUSIANO (C. 1295-1377) 

Sobre a biografia de Ludolfo Cartusiano, também conhecido como Ludolfo de Saxónia, 
local do seu nascimento, Mário Martins revela que poucos dados são conhecidos. Com cerca 
de 18 anos entra para a Ordem dos Frades Pregadores, tendo ingressado em 1340 para a 
Cartuxa de Estrasburgo, onde leva uma vida de austeridade, vindo a falecer em 10 de Abril de 
1377.0 seu tratado sobre a Vitae Christi, constitui um dos mais famosos e importantes tratados 
medievais sobre o Redentor, escritos para ser lido e meditado, pois não constitui uma biografia 
de Cristo, no sentido moderno, mas com a finalidade de ajudar os fiéis a conhecer a sua 
pessoa e a aproximarem-se d'Ele ". 

Em meados do século XV, D. Isabel, Duquesa de Coimbra e nora de D. Filipa de 
Lencastre, manda traduzir o livro para português ao monge cisterciense Frei Bernardo de 
Alcobaça. A sua impressão foi mandada efectuar pela rainha D. Leonor e D. João II. Esta 
primeira edição, concluída em 1495, resulta de um trabalho de parceria dos impressores alemães 
Nicolau de Saxónia e Valentim Fernandes de Moravia, que o rei D. Manuel I, fez difundir 
pelo mundo n. O Capítulo V, intitulado Da concepçom do Salvador, é inteiramente dedicado 
à análise da perícopa de S. Lucas sobre a Anunciação 13. 

Atendendo à raridade do texto e, CAPÍTULO V 

apesar do capítulo em causa se alongar Da concepçom do Salvador 
por diversas páginas, achamos , . , „ . , . . „ 
r v b 143 No sexto mes depois da concepçom 
plenamente justificado efectuar uma de Sam Joam, depois que veo o compri

mento daquel mui sagrado e bem-aventu-
reproduçao integral do mesmo, r a d o t e m p 0 ; sc i l t> 0 COmêço da sexta idade, 
contribuindo, assim para divulgar um dos e m <lue a m u i a l t a Trindade tiinha orde

nado per tempos proveer aa geeraçom nu-
tratados mais importantes sobre a vida do manai da encarnaçom do Verbo, Deuŝ  todo-
_, , . . . . -poderoso chamou Sam Gabriel arcângeo, 
Redentor publicados na época e ufi d o s principaaes príncipes do seu regno, 
traduzidos para português e dos mais e enviou-o aa cidade de Galilea, que havia 

r r ° nome Nazaret, aa Virgem Mana, esposa de 
influentes sobre a iconografia da Joseph, que era homem de seu linhagem, 

porque ambos eram da casa de David e 
Anunciação. tr{bu r e a j . antre todas, esta era || [a] mais 

nobre e religiosa tribu. 
1 ' Os dados biográficos foram baseados em MARTINS, Mário — Ludolfo de Saxónia e a "Vita Christi". 

Brotéria. Lisboa. 70: 6 (1960) 675-682. 
12 Para maiores detalhes sobre esta primeira impressão da "Vita Christi" ver, entre outros, DIAS, João 

José Alves — Os primeiros impressores alemães em Portugal. In NO QUINTO centenário da Vita Christi. 
Lisboa: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 1995, pp. 15-27. 

13 Para o estudo da "Vita Christi" faremos uso da reprodução fac-similada do incunábulo de 1495: 
LUDOLFO CARTUSIANO — O Livro de Vita Christi em lingoagemportuguês [SA.]: Ministério da Educação 
e Cultura/Casa de Rui Barbosa, [s.d.], vol. I, pp. 59-87. 
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144 Segundo diz Bernardo, prougue a 
Deus per aquela ordenança reconciliar o 
homem per que caera; caera, segundo diz 
Beda, per mandamento ou desencaminha-
mento do diáboo em figura de serpente, e 
seendo feita questom e reposta antre el 
e Eva, e per consentimento da molher. E 
per esta meesma ordenança ao revees foi 
feito o repairamento, Deus mandando per o 
ángeo e havendo i questom antre el e a Vir
gem Maria e per consentimento da Virgem. 
As palavras aqui postas som cheas de mis
térios; e porém, segundo diz Beda, solemp-
nemente se devem notar e enxertar nos co-
racpões tam aficadamente quanto sentimos 
que em elas é a soma do nosso remiimento : 
voluntariosamente nos devemos nembrar 
dos começos da nossa redempçom. 

145 Deve-se notar que o conto de VI 
nom é sem mistério; onde Cristo concebido 
foi na VIa idade, porque per el se haviam 
de acabar todas cousas. O conto de VI per
feito é. Item, foi concebido no sexto milhar, 
que é couce e lumiar de todos contos, e 
Cristo [fl. 13, b] é começo e fim de todas 
cousas que som. Item no sexto mês, porque 
naquel foi feito o mundo, o qual havia de 
seer per el reformado, assi como per el fora 
feito. Item em VI* feira, porque em aquel 
dia o homem foi criado e per el havia de 
seer repairado, porque já era perdido. E po
rém per semelhante maneira em essa mees
ma idade, em esse meesmo milhar e em esse 
mês e dia a-cabo-de XXX e III anos pa
deceu. E porque tôdalas cousas possam 
concordar, pode-se dizer que, per ventura, 
na VI* hora, assi como naquela hora pecou 
o homem; [e], porque tudo seja segundo a 
ordenança concordante, em aquela hora 
[em] que Eva foi enganada per o diáboo, 
Maria em aquela foi ensinada per o ângeo. 

146 Enviado, ergo, é o ângeo Gabriel, que 
é chamado forteleza de Deus, por tal que 
este denunciasse a virtude e sabedoria de 
Deus haver de tomar carne, em a qual, pa
recendo baixo, houvesse conquistar os pode
rios dos aares ; e porém com razom da ordem 
dos arcàngeos houve de seer, porque gran
des cousas e novas denunciou. Deus, que 
enviou o ângeo, foi toda a Trindade, ainda 
que [esto] ao Padre soo seja atribuído. O 
Padre enviou, porque a el perteencia o cui
dado de proveer do Filho e do Spíritu Santo 
e da Sposa | e Madre. O Filho enviou tam
bém, porque el havia de viinr em a Virgem. 
O Spíritu Santo outrossi enviou, porque el 
houve de santificá-la e cobri-la da sua 
soombra. 

147 Em a cidade de Galilea, a qual é en-
trepetada passamento, scil., porque havia 
de passar da infieldade dos Judeus aa fé dos 
gentios; que havia nome Nazaret, que quer 
dizer flor. Convinhável cousa foi que a ver
dadeira flor, scil., Cristo, fosse concebido 
na flor, scil., em Nazaret, e da flor, scil., da 
bem-aventurada Virgem, e com flores, scil., 
no tempo das flores. E chama-se flor Jesu 
Cristo por o comprimento que houve de 
santa conversaçom e de fremosura, por a do
çura da boa fama e opiniom de boÕ odor e 
por o fructo da sua paixom e por o proVeito 
da conversaçom dos fiées. Esta flor enflo-
receu na concepçom e pareceu na nascença 
e muschou-se na paixom, mas logo tornou a 
florecer na resurreiçom. Se, ergo, queres 
colher esta flor, sigue a fremosura da sua 
[ f 1. 1 3, c ] conversaçom, preega o odor 
das obras, e assi haverás o fructo da pai
xom. 

148 Nom quis o Senhor escolher grande 
cidade, como fazem os senhores terreaaes, 
nas suas vodas, nas quaaes lhe prougue 
receber a natura humana; mas scolheu a 
cidade de Nazaret, que era pequena, por 
dar exemplo de humildade e nos ensinar 
sempre scolher os lugares da humildade; 
mas scolheu de padecer na cidade grande 
de Jerusalém, por nos ensinar que nom 
houvéssemos vergonha em presença de 
muitos receber doestos por el. 

149 E foi enviado aa Virgem, mas nom a 
qualquer, mas que seja virgem na voontade 
e virgem no corpo e virgem em profissom. 
Quise Cristo nacer úe virgem primeiramen
te, segundo diz Bernardo, porque convinhá
vel cousa foi que, se Deus havia de ser con
cebido e nacer, que nom fosse senom de vir
gem. Item, que se a virgem havia de conce
ber e parir virgem, que nom concebesse nem 
parisse outrem senom Deus. A segunda.ra
zom é, segundo Damasceno, porque aquel 
que no ceeo há Padre sem haver madre, na 
terra houvesse Madre sem padre. A terceira 
razom é, segundo Agustinho, porque ensi
nasse que seus membros místicos haviam de 
nascer da virgem, scil., da Igreja, segundo 
o Spíritu Santo, e porém compriu que a ca
beça nascesse da Virgem. A quarta razom, 
porque assi como Adam o primeiro' fora feito 
de terra virgem, assi o segundo Adam fosse 
feito homem de virgem. A quinta, que assi 
como per Eva virgem foi feita a perdiçom 
do linhagem humanai, assi per Maria Vir
gem fosse feita a repairaçom. 

150 Aa Virgem desposada com uû ho
mem. Porque quis el nacer de virgem despo-
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sada e seer concebido, já dito é encima nos 
sposoiros da Virgem Bendita; e cha||ma-lhe 
batom, segundo diz Bernardo, nom por seer 
marido, mas por seer homem de virtude e 
justo, e porém foi testemunha legítima; on
de [é dito] Joseph, que quer dizer crecente, 
scil., em acrecentamento de virtudes, por o 
qual é entendido o continuado proveito das 
virtudes. Tal nome compria de haver o es
poso da Virgem, em que fosse achado todo 
mistério de virtudes. 

151 E segue-se: da casa de David, a de
mostrar que Cristo descendeu da semente 
de David, segundo ante fora per os profetas 
[ f 1. 1 3, d ] profetizado. Ainda que Josep 
nom fosse padre do Salvador, empero a Vir
gem Maria, da qual Cristo tomou carne, foi 
daquele meesmo tribu com Josep, scil., do 
tribu de David. 

152 E com razom o nome da Virgem é 
Maria. Este nome, digno de honra, tem três 
entrepetaçoões em três linguageês. Em 
abraico entrepeta-se strela ou alumeador do 
mar; em latim, quer dizer per etimologia 
mar amargoso; em linguagem de Síria, quer 
dizer Senhora. Ela foi strela do mar na nas
cença do Filho de Deus; ehtom lançou raio 
que alumeou todo o mundo. Foi mar amar
goso na paixom do Filho, porque entom 
passou a sua alma uû cuitelo. Mas foi Se
nhora em a sua assumpçom, quando foi 
exalçada sobre os coros dos ângeos. 

153 Item, é dita strela do mar em segu
ramente dos pecados e em nos tirar deles, 
porque per o mar deste mundo ela nos en
caminha ao porto da peendença e nos leva 
a seu Filho; e em sinal desto na nascença 
de Cristo apareceu a strela aos Magos, que 
os guiou ao Menino que era nascido. Onde 
tôdolos olhos dos pecadores teem mentes a 
ela, assi como os olhos dos marinheiros to
dos olham aa estrela. 

154 Onde Bernardo: "Nom revolvas os 
olhos da claridade desta strela, se nom 
queres alagar-te com tormentas. Oh! quem 
quer que tu és, que conheces ti meesmo 
mais andar nas tormentas do rio deste mun
do mais que sobre terra firme, pára mentes 
aa estrela, chama Maria. Se te derribam as 
tormentas da soberva ou da cobiiça ou de 
mal-dizer ou de inveja, oolha aa estrela, 
chama Maria. Se és torvado com multidom 
de pecados ou confuso de çujidade da cons
ciência ou se começares de te alagar com 
desperaçom, pára mentes aa estrela, chama 
Maria. Em os perígoos, em as angústias, 
em as cousas duvidosas, pensa em Maria e 
chama-a: nom se | parta da tua boca, nom 

se parta do teu coraçom. E porque empê
tres a ajuda que per oraçom pedes, nom fei
xes de seguir o exemplo da sua conversa-
çom. Se a seguires, nom errarás o caminho, 
se a rogares, nom desesperarás; se cuidares 
em ela, [fl. 14, a] nom caerás em êrro; se te 
ela tever, nom escorregarás; se te defender, 
nom temerás; se te ela guiar, nom te enfa
darás; se te fôr favorável, chegarás onde 
queres; e assi em ti meesmo poderás pro
var com quam grande razom seja o nome 
da Virgem dito Maria". Esto Bernardo. 

155 Item, é chamada alumeador, porque 
per sprandor de graça e exemplos da sua 
mui santa vida alumeou o mundo. Onde 
canta dela a Igreja: "Cuius vita ínclita cunc-
tas illustrât ecclesias", "a vida da qual mui 
clara alumea tôdalas igrejas". E diz Ber
nardo : "Tira este corpo do sol, e onde será 
o dia ? Tira esta Maria, strela do mar, e que 
será senom escuridom cegante e soombra da 
morte e mui grossas treevas ou escurida-
des?" Esto Bernardo. É certamente strela 
do mar, scil., deste mar treevoso do mundo, 
onde há animálias e bischos sem conto. 
Muitas strelas tem o ceeo, e o mar ûa, a 
qual sobre todas dá claridade per méritos e 
sobre todas alumea per exemplos; e desta 
ûa nasceu o sol da justiça, de cuja clarida
de todas cousas som alumeadas. Onde Ba-
laão a afigurou per a estrela que disse que 
havia de nascer de Jacob, porque Maria é 
piloto dos que andam nas áuguas, e ajuda 
singular, sem a qual nom podemos passar 
este mar bravo e alevantado. 

156 Item, é mar amargoso em o arre-
preendimento dos pecados, o qual ela empê
tra ao homem porque se converta de seus 
pecados, fazen<lo que a áugua da sua carnal 
deleitaçom se torne em vinho de compun-
çom. Este nome lhe convém, enquanto o 
mar, do presente segre lhe foi amargoso em 
toda sua vida e enxabiido por o desejo que 
havia de veer o Filho no seu regno. Item, 
em latim, se deriva de mar, enquanto em 
ela há ajuntamento de todas graças, assi 
como tôdolos rios correm pêra o mar. Item, 
é Senhora em acorrer em as tribulaçoões, 
livrando todos das angústias em o tempo 
delas. Pode e quer acorrer, porque Reinha 
do ceeo é e Madre de misericórdia. Este 
nome Senhora lhe convém a ela enquanto 
ela foi Senhora na terra dos homeês, mas 
no ceeo dos ângeos e no inferno || dos de-
moões. 
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157 E porém em toda tentaçom, e maior-
mente contra as dos spíritus [ f 1. 1 4, b ] 
malignos, deve seer chamada, porque, se
gundo Bernardo, "nom temem tanto os 
imiigos visívees a multidom das tendas e 
aazes dos seus contrairos como temem os 
príncipes das treevas e aares o nome da 
Virgem e a sua defensom e exemplo: assi 
como o poo se derrama ante a face do vento 
e assi como a cera se derrete ante o fogo, 
assi fogem eles e perecem onde quer que 
chamam por Maria". E mais: "Onde o 
nome de Maria é nomeado, dali foge o 
demónio e aos culpados é dado perdom e 
aos enfermos meezinha e aos fracos de co-
raçom esforço e aos aflitos consolaçom e 
aos caminhantes ajuda". Esto Bernardo. 

158 Ou se pode tomar de outra maneira, 
porque represente a figura dos três stados 
dos que se ham de salvar. Porque, enquanto 
é mar amargoso, tem semelhança dos acti
vos; e, enquanto strela ou alumeador, tem 
semelhança dos contemprativos ; e, enquan
to senhora, tem semelhança dos prelados. 

159 Foi, ergo, enviado o ângeo a Maria 
pêra lhe denunciar que o Filho de Deus 
cobiiçara a sua fremosura e que a escolhera 
pêra seer sua madre, e que el a amoestasse 
e demovesse que ledamente recebesse tal 
Filho, porque per el tiinha Deus ordenado 
a salvaçom do linhagem humanai. 

160 Onde Bernardo: "Bendita Maria, aa 
qual nom faleceu humildade nem virgiin-
dade, porque aquela que havia de conceber 
o Santo dos santos e parir fosse santa no 
corpo, portanto houve dom de virgiindade; 
e porque fosse santa na voontade, tomou 
o dom da humildade. E nom era maravi
lha se a Virgem real destas duas pedras 
preciosas fosse afeitada, scil., da voontade 
e do corpo, per as quaaes, conhecida com 
fremosura e boõ parecer, demovesse os cida-
daãos do ceeo que a oolhassem, e pêra incli
nar o coraçom del-Rei que a cobiiçassé e 
que o messegeiro celestrial veesse a ela das 
altezas. E entrou o ângeo a ela, e penso que 
no retrete da sua câmara, onde ela per ven
tura com a porta çarrada acostumava de 
fazer oraçom a seu Padre em escondido. 
Nem é de sospeitar que o ângeo achasse a 
porta da Virgem aberta, da qual o propósito 
era fogir aas conversaçoões dos homees e 
esquivar suas falas, porque nom fosse tor
vado o silêncio que tiinha orando; ou por 
nom [ f 1. 1 4, c ] seer tentada a castidade 
per cobiiça. Çarrara, | ergo, sobre si aaquela 

hora a Virgem Maria mui entendida sua 
morada aos homeës, mas nom aos ângeos". 
Esto Bernardo. 

161 Nom era, ergo, Maria nas praças, 
nem morava em púbrico, mas dentro era em 
suas câmaras e soo estava : nom soo empero 
de quanta companhia de virtudes que em 
ela eram. Onde Crisóstomo: "Achou o 
ângeo Maria nom de fora andando, mas 
solitária e em contempraçom ; e porque nom 
buscou graça acerca do mundo, achou-a 
acerca de Deus". Onde Ambrósio: "Esta 
foi achada, como o ângeo entrou, naá tras-
câmaras da casa sem companheira, porque 
nom a torvassem nem tirassem de sua teen-
çom ; nem desejava haver molheres por com
panheiras aquela que tiinha booas medita-
çoões que a acompanhavam. E ainda certa
mente entom lhe parecia que estava menos 
soo, quando nom era alguém com ela. E 
per que maneira poderia seer soo aquela a 
que eram presentes tantos livros, arcângeos 
e profetas?". 

162 E onde Sam Gabriel, que a soía de 
visitar, sobrechegou? [Em a cela]. Onde 
em outra parte diz Jerónimo: "Teerás cela 
em que nom caiba outrem senom tu soo; 
mas nom serás soo, ca a companha angeli
cal conversará contigo; tantos companhei
ros haverás quantos som os santos. Lee o 
evangelho, e falará contigo Jesu e assoarás 
os apóstolos e os profetas. Per ventura po
derás haver outro tal companheiro com que 
departas?". E Bernardo diz: "Entom som 
menos soo quando som soo". 

163 De créer é que ela jazia toda incli
nada em mui devota oraçom ou em con
tempraçom de dentro do coraçom, e per 
ventura entom se levantava specialmente de 
meditaçom sobre a saúde do linhagem 
humanai, scil., como per Virgem havia de 
seer salvo. Onde dizem alguûs que entom 
actualmente leera aquela profecia de Isaias : 
"Eis a virgem conceberá e parirá", etc. 
Razoadamente parece que quando corporal
mente quis que lhe fosse unido o Verbo 
Eterno, entom ela foi unida e ajuntada a 
el spiritualmente em acto de contempraçom. 

164 £ entrando, ergo, o ângeo aa Vir
gem e aparecendcrlhe em [fl. 14, d] seme
lhança de homem, disse-lhe: "Ave Maria, 
etc,; Deus te salve, Maria, comprida de graça; 
Deus é contigo, beenta és tu antre tôdalas 
molheres". Porque o ângeo denunciou aquel 
que em si é invisível, o qual quis tomar corpo 
visível, convinhàvelmente houve de aparecer 
em forma de corpo e for||mou pêra si uú 
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corpo luzente, porque, secundo Agostinho, 
era de face colorada e de vestidura splande-
cente aquel que denunciou aa Virgem a en-
carnaçom do Verbo, por tal que ela primei
ramente o concebesse na voontade que na 
carne. E mudando o ângeo o nome de Eva 
disse aa Virgem Ave, demostrando que ela 
era fora de todo vae, que quer dizer confu-
som. A qual bem é chamada comprida de 
graça, porque aas outras molheres é dada 
per medida, mas esta soo houve graça a qual 
nhúa outra mereceu, porque per compri
mento da graça fosse comprida e chea do 
actor das graças. 

165 A qual, pois que ante que conce
besse era chea de graça, quem poderá cui
dar quanto seria avondosa dela depois da 
concepçom? Onde Jerónimo: " E bem [diz] 
chea, porque a todas outras per partes é 
dada graça, mas a Santa Maria todo o com
primento das graças, que juntamente forom 
em ela". Em verdade comprida de graça 
foi aquela per que toda criatura é [borri
fada] com muito e largo orvalho do Santo 
Spíritu, a qual deu aos ceeos glória e aa 
terra Deus, paz aos homens, fé aos gentios, 
fim aos pecados, ordenança aa vida e disci
plina dos costumes. 

166 E porém se diz a ela: "O Senhor é 
contigo"; scil., aquel que é contigo, scil., na 
mente, seja contigo no ventre; e aquel que 
é contigo no coraçom encha o ventre ; aquel 
que enche a tua voontade contigo é nom 
soo per essência, potência e presencia, como 
é em todas cousas, nem soo per graça da 
maneira que é nos santos homeens, mas 
ainda per assumpçom de carne dos teus 
mais puros sangues. Onde nota que, ainda 
que toda saûdaçom seja muito graciosa e 
prazivel aa Virgem, principalmente esta 
cláusula: "Deus é contigo" a deleita mais, e 
porém devia-se dizer com singular devaçom. 

167 Ainda que já fosse com a Virgem, 
quando enviou o novo messegeiro, esto fêz 
porque per nova maneira e singular quis 
seer com ela. Esta soo sobre tô-[ f 1. 1 S, a ] 
dalas molheres é dita beenta, porque toda 
molher é sojecta aa maldiçom de Deus, o 
qual disse: "Em door parirás"; e a virgem, 
outrossi, é soj cita aa maldiçom da lei, na 
qual era maldita a que nom paria. Mas 
Santa Maria escapou de toda maldiçom: 
escapou da maldiçom de Deus, porque vir
gem ficou, e da maldiçom da lei, porque 
Filho teve. Onde ela, que foi a primeira 
das virgeês que fêz voto a Deus de teer vir-1 
giindade, destroíu e riscou a maldiçom da lei. 

168 E com razom é dita beenta aquela 
per a qual o mundo foi fora de maldiçom. 
E é de notar sobre esta saûdaçom, a qual 
Deus Padre ditou e enviou per o ângeo aa 
Virgem, que nunca o homem poderá perecer 
dizendo-a, nem a poderá alguém saudar 
mais altamente, doce e graciosa, que per ela, 
em as palavras da qual todas som ençarra-
dos mui. doces mistérios. Porque Deus Pa
dre com sua omnipotência a confirmou que 
fosse quite de toda confusom; a qual cousa 
é entendida per esta palavra "Ave". O Filho 
com a sua sabedoria assi a alumeoui, que 
ela fosse strela mui clara e splandecente per 
que o ceeo é a terra é alumeada; a qual 
cousa se nota per este nome "Maria", que 
quer dizer "strela do mar". O Spíritu Santo 
com toda sua dolcidoõe a penetrou e fêz 
tam graciosa, que todo aquel que a quiser, 
per ela achará graça; a qual cousa se dá 
a entender per aquelas palavras "comprida 
de graça". 

169 Em esta palavra "Dominus tecum", 
que quer dizer "o Senhor é contigo", se 
demostra aquela inefábel uniom e obra que 
toda a Trindade acabou em ela quando lhe 
prougue tomar a sustância da sua carne 
em uúa pessoa da natureza divinal, assi que 
Deus fosse feito homem e o homem Deus. 
E quanto em ela houve [entom] de prazer 
nunca nhuú homem o pôde perfeitamente 
provar. Per esta cláusula — "beenta és tu 
em tôdalas molheres", toda criatura mara-
vilhando-se conhece e testemunha que ela é 
beenta e exalçada sobre toda criatura ce-
lestrial e terreal. 

170 E a Virgem Maria, quando ouviu o 
ângeo, torvou-se e nom respondeu cousa. 
Nom foi torvada per torvaçom de nom haver 
creença em aquêlo, assi como Zacarias, ou 
[ f 1. 1 5, b ] de outra torvaçom de culpar, 
nem foi torvada da visom do ângeo, porque 
acostumada era de veer ângeos ; mas foi tor
vada, segundo primeiramente diz Crisósto
mo, por a forma do aparecimento novo; 
porque ainda que acostumada fosse de veer 
ângeos, entom novamente lhe apareceu em 
forma corporal e com grande sprandor. E 
desto quanto quer foi spantada. Onde se 
canta: "E houve medo a Virgem do lume". 

171 Segundàriamente se torvou por a 
vergonha da castidade virginal, porque, se
gundo diz Ambrósio, própria cousa é das 
virgeês temer e haver medo quando quer 
que homens entram onde elas som, e haver 
vergonha de falar com homem. Terceira
mente, por || a forma da nova saûdaçom, 
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que sua palavra demostrava, porque nom 
soíam os ângeos de a saudar assi nem os 
ouvira jamais falar taaes cousas. Porém, 
assi como sabedor e tôda avergonhada, nom 
respondeu cousa, cuidando em si meesma e 
examinando aquêlo que era dito. Onde Am
brósio: "Maravilhava-se da nova forma da 
saudaçom, porque nunca fora ante achada 
e soomente pêra Maria se guardava esta 
saudaçom". 

172 Quartamente, por a excelência do 
louvor que lhe dava o ângeo em sua palavra, 
em a qual, veendo-se ela tanto louvar, nom 
podia tam humildosa Senhora star que se 
nom torvasse. As voontades santas dos hu-
mildosos, quanto [eles] som mais exalçados 
per louvores, tanto sooem haver maior ver
gonha e temer: "turbata ergo fuit"; torvada 
foi com vergonha virtuosa e honesta, mas 
nom de vergonha maa. Onde Bernardo: 
"Enquanto foi torvada, foi de vergonha vir
ginal; e enquanto nom o foi, esto procedeu 
de forteleza; e enquanto se calou e cuidou, 
foi de prudência e discreçom". 

173 Entom o ângeo, oolhando à Virgem, 
entendeu bem as cuidaçoões desvairadas que 
ela havia e a causa da sua torvaçom. Con-
solou-a assi como spantada, e, assi como 
conhecida e com que houvesse familiarida
de, nomeou-a per seu nome e enduziu-a 
benignamente que nom temesse, dizendo : 
"Nom temas, Maria, nem dos louvores que 
te dei hajas vergonha, porque verdadeiros 
som". Assi como se dissesse, segundo 
Crisóstomo: "Aquela pessoa [ f l . 1 S, c ] 
que acerca de Deus merece graça nom há 
que tema". 

174 E porém disse-lhe: "Achaste graça 
acerca do Senhor Deus". E per que mereci
mento? Certo, per humildade e castidade de 
vergonha e pureza de conciência. Do pri
meiro diz Crisóstomo: "Como achará nen-
guém graça senom mediante a humildade? 
Porque aos humildosos Deus da graça". 
Das outras duas cousas diz Sam Gregório: 
"Achou graça acerca de Deus, porque, afei
tando a alma com splandor de castidade, 
aparelhou-se pêra seer prazível pousada ao 
Senhor Deus. E nom soomente a leixou 
Deus nom corrompida e sem movimento, 
mas ainda a guardou que fosse sem mágoa 
de consciência. E certamente achaste graça 
de Deus, e dos homens paz, e da morte des-
truiçom, e repairamento da vida, ca per ti 
Deus remiiu o mundo | e [dispôs] que per 
ti o alumeasse e revogasse aa vida. Com

prida já de graça, achou graça pêra dispen
sá-la aos outros". 

175 Onde Agustinho: "Oo Maria, achas
te graça acerca do Senhor e mereceste de 
a derramar per todo o mundo". E notavel
mente diz achaste, e nom houveste ou aqui-
riste, porque a cousa havida ou justamente 
adquirida pode-se reteer como cousa pró
pria; mas aquel que acha a cousa perdida, 
teúdo é de restituí-la. A graça, ergo, que 
Eva perdeu, Maria a achou nom soo pêra 
si, mas pêra nós e ainda por nós, porque se 
nós nom fôramos pecadores, Deus nom to
mara carne. E porém todos aqueles que, em 
pecando, perdemos a graça, acheguemos se
guramente aaquela que é achador de graça 
e roguemos-lhe com piadosos choros e de
votas oraçoÕes que no-la outorgue. Ela é 
leal e justa e piadosa e favorável, e nom se 
pode negar a nhufi que a busca". 

176 Onde Bernardo: "Ela é feita a todos 
todas cousas e a todos abre o seo da miseri
córdia, porque do seu enchimento recebam 
todos: o cativo, forramento; o enfermo, 
saúde ; o triste, consolaçom ; o pecador, per-
dom; o justo, graça; o ângeo, alegria; e 
toda a Trindade, glória". E diz mais: "Oo 
meus filhos, esta é a escaada dos pecadores, 
esta é minha grande feúza, esta é a razotn 
da minha sperança. Eu vos digo que, se 
a piedosa de vós fôr tangida e piadosa-
mente e com paciência chamada, ela haverá 
compaixom de [ f l . 15, d ] vós nem vos 
falecerá em vossa necessidade. E nom lhe 
falecerá o poder nem lhe minguará a voon-
tade, porque reinha é dos ceeos, misericor
diosa é e madre de misericórdia". E diz 
mais: "Esguardaae quanto quis Deus que 
de voontade e coracom fosse de nós louva
da, que pôs em ela comprimento de todo 
bem, porque, se algfía sperança em nós há 
ou algúa graça ou saúde, que conheçamos 
que dela nos vem. Nom quis [Deus] que 
houvéssemos alguúa cousa que nom pas
sasse per as maãos de Maria". Esto disse 
Bernardo. 

177 Achaste graça tu, que havias de 
conceber o actor de tôda graça, porque te foi 
dito: "Conceberás no ventre sem pecado e 
parirás o filho sem door, ficando virgem no 
parto assi como no concebimento".. E bem 
diz: "Conceberás no ventre", porque no 
coraçom e devoçom já concebera. E per II 
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esta maneira o devemos nós conceber per de-
vaçom e parir per santa obra. "E chamarás o 
seu nome Jesu". Nom poer-lhe-á's nome, por 
que de sempre lhe foi posto de Deus Padre 
e per o ângeo foi devulgado a Maria e a Jo-
3ep, e per eles foi devulgado a outros 
muitos. Este nome é posto segundo a pro
priedade e figura, porque a saúde do linha
gem humanai havia de se fazer per Jesu, 
que é entrepetado saúde. 

178 "Este será grande", scil., grande ho
mem, porque sempre foi grande Deus. E a 
magnificência que o Filho de Deus eternal-
mente há per a natura havia de receber o 
Filho da Virgem per graça e em tempo. 
Nom será, ergo, grande assi como Sam 
Joane, do qual fora dito : "Será grande acerca 
do Senhor". Mas há i diferença, segundo 
Ambrósio : "Joane era grande assi como ho
mem acerca do Senhor, e este era grande 
assi como Deus e Filho de Deus". Onde se 
segue : "e Filho do Mui Alto será chamado, 
scil., Filho natural; e do Mui Alto, scil., 
de Deus, o qual soo é mui alto. E dar-lhe-á o 
Senhor Deus a seeda de David, scil., o reino 
de seu Padre". 

179 Segundo Beda, o ângeo primeiro 
disse Cristo Filho do Mui Alto. E agora 
diz que o seu Padre é David, e per esto 
claramente demostra duas naturas em fia 
pessoa de Cristo: divinal, segundo a qual 
é Filho de Deus; e humanai, segundo a 
qual é Filho de David. Ë dar-lhe-á a seeda 
[ f 1. 1 6, a ] de David, nom per semelhança, 
mas verdadeiramente, nom terreal, mas ce-
lestrial ; o qual, portanto, se diz "haverá [a] 
seeda de David", porque aquesta em que 
seve temporalmente representava a imagem 
daquela eternal. 

180 Onde Beda: "Tomou a seeda ou o 
reino de David o Senhor, por tal que a gente 
a que David temporalmente deu a gover
nança de rei temporal e os exemplos seus 
de justiça, e a qual com melodias de hinos 
spirituaaes acostumava de espertar em amor 
e em a fé do seu Criador, esta meesma gente 
êle houvesse de chamar per obras e per 
doões, per palavras e promessas, ao reino 
de Deus celestrial e imortal e a trouvesse aa 
visom deste meesmo Deus Padre". 

181 O ângeo, ergo, nom fala do reino 
temporal, porque aquel negou Cristo em 
presença de Pilatos, dizendo : "O meu reino 
nom é deste mundo". Nom cobrou o reino 
temporal, que a el era devido o reino dos 
Judeus per dereito de herança, mas fala do 
reino spiritual e celestrial, | porque reinará 

na igreja aqui, scil., no caminho, que é esta 
vida, e na pátria, scil., na glória. 

182 Onde se segue: "E reinará na casa 
de Jacob, scil., sobre tôdolos electos, pêra 
sempre". Da casa de Abraão e de Isac alguús 
forom reprovados, assi como Ismael e Esaú ; 
mas da casa de Jacob todos seus filhos som 
contados per os santos douctores por bem-
-aventurados, porque, ainda que alguús pe
cassem, pêro fezerom penitência. Jacob en-
trepeta-se suplantador ou enganador. Em 
aqueles que subjugam os vícios regna 
Cristo; mas nos que som subjugados,deles 
regna o diáboo. Regnará, ergo, nom soo na 
casa de David, scil., no tribu de Judá, mas 
ainda na casa de Jacob, scil., em todo o 
póboo de Israel e em toda a Igreja e em 
todos aqueles que a f é e a justiça de David 
e de Jacob seguem, porque eles som a spi
ritual e eternal seeda de David e da casa de 
Jacob, na qual seerá e regnará o Senhor 
Jesu pêra sempre: agora per graça, e no 
futuro per glória. E do seu regno nom será 
fim. Cristo nom soo enquanto Deus, mas 
enquanto homem, regnará pêra sempre, 
nom soo sobre os homeës, mas sobre os ân-
geos. 

183 Onde Bernardo: "Oo quam glorio
síssimo é aquel regno no qual se [ f l . 16, 
b ] ajuntarem os reis todos em uû, scil., 
pêra louvar e glorificar aquel que sobre 
todos é Rei dos reis e Senhor dos senhores, 
do splendor do qual e da sua contempraçom 
reluziram os justos assi como sol no regno 
do Padre deles. Oo ! Se se nembrasse Jesu 
de mim no conto do seu pôboo, quando veer 
no seu regno ! Oo ! se, naquel dia, quando 
entregar o regno a Deus Padre, tevesse por 
bem visitar-me em sua saúde, scil., pêra veer 
em bondade dos seus electos, e pêra me 
alegrar no prazer da sua gente e porque 
seja louvado de mim com a sua herança! 
Vem, ergo, Jesu, entanto e tira os scândalos 
do teu regno, que é a minha alma, porque 
règnes em ela segundo deves, porque tu és 
meu Rei e meu Deus, que mandas as saú
des a Jacob". Esto Bernardo. 

184 E como o ângeo houve ditas estas 
cousas, Santa Maria foi posta em perplexi
dade ou em maneira de abalamento, porque, 
segundo disse Ambrósio, nem devia nom 
créer ao ângeo, nem devia usurpar as cou
sas de Deus nèiciamente. Onde, querendo 
ela certificar-se |j d[e] outra cousa, pregun-
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tou por a maneira da concepçom, dizendo: 
"Como se fará esto, scil., que tu prometes, 
que eu parirei filho ? Porque eu nom conheço 
barom, scil., eu conheço a mim que tenho 
no meu coraçom de nom conhecer homem". 
Assi como se dissesse: "Eu creo, mas da 
maneira per que se deve fazer pregunto". 

185 Onde diz Ambrósio: "Nom duvida 
seer fazedoiro aquela que preguntava per 
que maneira se havia de fazer. Leera Santa 
Maria: "Eis a virgem conceberá no ventre e 
parirá filho". E porém crée o que havia de 
seer; mas de que guisa, nom o havia ante 
liido. Nom fora esto revelado ao profeta. 
O mistério de tanto mandado nom foi de
nunciado senom per a boca do ângeo". Esto 
Ambrósio. 

186 E o ângeo disse : "Fazer-se^á nom per 
maneira humanai, mas divinal ; nom per ba
rom, mas per obra do Santo Spíritu, que 
viinrá sobre ti, assi como fogo divinal, que 
enflamará a tua voontade, ajuntando a tua 
carne [ao Filho de Deus], per.mui pura lim
peza santificando-a, e per maneira singular 
te emprenhará e conceberás, guardada a 
tua virgindade". O Spíritu Santo veera pri
meiramente em ela em a santificar e alim
par do pecado original, mas na concepçom 
do Filho de Deus outra vez [f 1. 16, c] veeo, 
scil., veeo mais compridamente lhe dando 
comprimento de graça, descendendo assi 
como a virtude do sol sobre a rosa e lírio, 
que dá aaquelas [flores] virtude de con
ceber. 

187 E nom embargando que esta mara
vilhosa concepçom fosse feita per obra da 
Santa Trindade, porque as obras da Trin
dade som indivisas, empero specialmente é 
apropriada ao Santo Spíritu por muitas ra-
zoões. A primeira, segundo Agustinho, por 
demostraçom da graça sem merecimentos, 
por tal que per aquêlo que se diz "concebido 
do Spíritu Santo", seja demostrado que foi 
soomente de graça, a qual nom pre
cederem méritos alguús de homeës. A 
graça é atribuída ao Spíritu Santo. Onde 
diz a glosa: "Spíritu é nome de toda graça, 
a qual é spirada de Deus". A segunda é, 
segundo Ambrósio, por a verdade da obra, 
porque per obra e per virtude do Spíritu 
Santo foi concebido, ao qual se atribuem as 
obras da clemência e piedade. A terceira 
é, segundo o Meestre das sentenças, | por 
demostraçom de mui grande caridade, a 
qual é atribuída ao Spíritu Santo, scil., 
que a palavra de Deus foi feita carne per 

caridade tam grande que se nom pode falar, 
per a qual Deus amou assi o mundo que 
deu o seu Unigénito Filho. 

188 "E a virtude do Mui Alto, scil., o 
Verbo de Deus ou Filho de Deus, o qual, 
segundo o Apóstolo, é dito sabedoria do 
Padre, assoombrar-te-á", scil., de ti assi como 
ramada ou soombra tomará, em a qual, assi 
como sô isca, se esconderá. Porque na bem-
-aventurada Virgem sô a soombra da carne 
se escondeu a virtude da diviindade. Ou te 
assoombrará, porque [possas] aquêlo que é 
impossível aa fêmea mortal, por tal que per 
ojeito ou entrepoimento do corpo vivificado 
possas sofrer a presença da majestade e 
sofrer a luz que o homem nom pode com
preender nem seer chegado a ela, assi como 
o sol se encobre a nós com algúa nuvem ou 
cobrimento quando com a vista o nom pode
mos veer. 

189 Onde Bernardo: "Porque Deus Spí
ritu é e nós carne, a soombra do seu corpo 
se temperou a nós, por que, per ojeito e 
antreposiçom da carne vivificada, possamos 
veer o Verbo na carne, o sol na nuvem, o 
lume na telha, o círio na lanterna". Esto 
Bernardo. E aquêlo que se canta no pre-[fl. 
16, d] faço de Santa Maria, que diz assi: 
"A qual o teu Unigénito Filho per assoom-
bramento do Spíritu Santo concebeu", nom 
é contrairo a esto que se aqui diz — seer 
feito assoombramento per o corpo de Cristo 
ajuntado ao lume divinal. E como, assi o 
Filho como o Spíritu Santo, sejam virtudes 
do Padre, e o corpo de Cristo concorde a 
cada fia das virtudes — ao Filho assi como 
aaquel a que é unido, e ao Spíritu Santo 
assi como ao obrador de que é formado — 
demostra-se que este assoombramento a 
cada uû deles pode conviir. 

190 E esguarda como este ângeo toda a 
Trindade demostrou aa Virgem. Primeira
mente, nomea o Spíritu Santo só seu nome 
próprio. E, dês i, nomea o Filho per nome 
de virtude; e dês i, o Padre per nome de 
Mui Alto. E demostra que todos obra-
rom esta bem-aventurada encarnaçom, atri
buindo ao Padre autoridade; ao Filho, a 
assumpçom da carne; ao Spíritu, Santo, á 
obra; assi que qualquer cousa que faça uûa 
pessoa, faze-o a outra, como quer que o 
Filho soo fosse encarnado, nom o Padre 
nem o Santo Spíritu ; por tal que per aquela 
sabedoria per que Deus o mundo formara 
fosse feita a repairaçom, e aquel que era 
Filho de Deus em || a diviindade fosse filho 
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do homem em a humanidade, porque o nome 
do Filho nom se mudasse em outro que 
nom fosse filho per eternal nacença. 

191 E teemos desto semelhança em três 
que vestem ufí de si meesmos, dos quaaes 
se pode dizer que todos juntamente fazem 
úa obra e aquêlo que faz uu faz o outro, e 
nom é porém vestido senom uú. Onde Agus-
tinho: "Quaaesquer obras de cada úa das 
pessoas da Trindade, a Trindade as obra e 
faz, e a qualquer que obra, as outras duas 
pessoas ajudam. E assi é concórdia convi-
nhável de obrar em todas três, nom fale
cendo pêro em Ca delas a eficácia de poder 
fazer". 

192 "E porém aquel que de ti nacer será 
chamado santo, Filho de Deus". O qual, era-
pêro da eternidade foi Filho, nom se cha
mava nem demostrava per nome alguú se
nom em tempo. Onde Bernardo diz que 
"tanto quer dizer —«era* chamado Filho de 
Deus— [como] —nom de homem, mas do 
Spíritu Santo conceberás— scil., conceberás 
a virtude do Mui Alto, esto é, o Filho de 
Deus. E porém aquêlo que nacerá de ti, 
scil., da tua verdadeira natura, será cha
mado Santo, Filho de Deus ; scil., nom soo 
aquel que [fl. 17, a] do seeo do Padre viin-
do no teu ventre te assoombrou, mas ainda 
aquêlo que da tua sustância ajuntou a si; 
e, daquesto, aquel que, do Padre geerado 
ante dos segres, é chamado Filho de Deus, 
agora será chamado teu Filho. E assi aque
le que nacido é dei, será nacido teu; e o 
que fôr nacido teu ou de ti será seu, pêro 
nom sejam dous filhos, mas ufi ; e ainda que 
outra cousa seja el enquanto é dele, já em-
pero nom é seu de cada uú soo, mas ufl fi
lho a ambos-de-dous". Esto Bernardo. 

193 E nota que é dito Santo absoluta
mente e per nome sustantivo sem determi-
naçom de ajeitivo; porque, se dissesse 
que era santa carne ou santo homem ou 
algúa cousa semelhante, pouco se mostra
ria haver dito nem exprimeria a sua san
tidade compridamente ; pose, ergo, infiin-
damente santo, porque qualquer cousa que 
geerou a Virgem sem dúvida foi santo sin
gularmente. E porque a Virgem do parto 
nom desesperasse em algúa cousa, ou porque 
o ângeo confirmasse a fé per exemplo de 
fêmea maninha, lhe denunciou a emprenhi-
dom nom maginada, por tal que aquel que 
sobre a natureza deu concebimento aa ma
ninha nom se duvidasse de o dar aa Virgem. 

194 E porque mais ligeiramente o créas, 
"ex aqui, disse, Elísabet, tua prima, como fos

se já velha e chama|da maninha, por seer 
manifesta de longo tempo sua sterilidade, já 
som seis meses que concebeu filho per virtu
de de Deus". Empero, porque este exemplo 
nom é de todo perfeito, ca mais é conceber 
úa virgem que úa maninha, porém o ângeo 
traz consigo eficácia de razom do comprido 
poder de Deus em todo, dizendo: "porque 
nom será impossível acerca de Deus toda 
palavra", scil, toda cousa digna de palavra, 
[pois é impossível] que se nom possa com-
prir toda promissom feita per sua palavra; 
ou palavra sê toma por qualquer obra ou 
feito previsto em sua disposiçom, porque o 
dizer de Deus é fazer, segundo aquêlo : "Êle 
disse; e forom as cousas feitas". Qualquer 
cousa que seja que em si nom haja contra
riedade, todo é possível a Deus. Das [ f 1. 
1 7 , b ] quaaes cousas úa é esta — parir a 
virgem. Mas aquelas que implicam em si 
contradiçom, assi como dous contraditórios 
seer juntamente verdadeiros, assi como as 
cousas já feitas que o nom sejam, e as ou
tras cousas semelhantes, estas nom som a 
Deus possívees, nom por a impossibilidade 
de Deus, mas por a impossibilidade da cousa. 
Assi como se dissesse: "Per virtude e auçom 
da natureza nem a maninha nem a virgem 
pode conceber, mas per divinal poder se 
pode fazer esto". E, segundo Bernardo, diz 
"todo verbo", e nom "toda cousa factível", 
porque quam ligeiramente podem os homeês 
falar o que querem, assi sem comparaçom 
e mais ligeiramente pode Deus [fazer] qual
quer cousa que a eles podem expremer per 
palavra. 

195 Item, segundo Bernardo, o conce
bimento de Elísabet foi denunciado aa Vir
gem porque, quando alguú milagre é êadido 
a outro milagre, ajunta-se uú prazer a 
outro. Item, porque se encobrira Elísabet 
e já se nom podia esconder, compridoiro foi 
que a Virgem o soubesse ante que todos 
outros. Item, por saber os feitos assi de 
Sam Joam precursor como do Salvador, a 
qual havia de ensinar aos que os haviam 
de screver. Item, por a santificaçom de Sam 
Joam Bautista, o qual, ainda stando no ven
tre da madre, Jesu queria santificar. Item, 
por fazer serviço aa prima, que era mais ve
lha, e que comprisse a humildade. Maria e 
Elísabet forom primas-coirmaãs no segundo 
graau, porque eram filhas de duas irmaãs, 
scil., de Ana e de Ismaria; e foi outrossi 
Elísabet do tribu de Judá, assi como Maria. 

196 Oolha mentes aqui e pensa como 
toda a Trindade é || ali presente, sperando 
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a reposta desta sua filha singular, e ama-
viosamente e deleitosa oolhando a sua ver
gonha e costumes e scuitando suas pala
vras. Oo! quejenda é aquela casinha, onde 
taaes pessoas som e taaes cousas se faziam ! 
Porque, nom embargando que a Santa Trin
dade seja onde quer, empero pensa-a tu 
seer ali per ûa maneira singular por razom 
da obra singular; oolha mentes e pensa em 
como o ângeo, com reverência e com geesto 
prazível, com diligência [a] enduze, e orde
na sagesmente [ f 1. 1 7, c ] suas palavras, 
que sobre aquesta obra maravilhosa [possa] 
comprir a voontade de seu Senhor; e como 
se ela há temerosamente e com face vergo
nhosa, assi como filhada de sobreventa com 
aquelas palavras do ângeo, nem se levanta 
per soberva, nem pensa seer porém maior 
por aqueles grandes louvores e cousas que 
lhe forom ditas, quaaes nunca forom ditas, 
mas todo aquêlo contou aa graça divinal. 

197 E acabado o ofício da embaixada, o 
ângeo spera a reposta da Virgem. Onde 
Bernardo: "Ouviste, Virgem, que concebe
rás; ouviste que nom per homem, mas per 
o Spíritu Santo. O ângeo spera por tua re
posta; tempo é de se tornar a Deus, que o 
enviou. E nós, Senhora, que somos premi
dos per a sentença da danaçom, speramos a 
palavra do amerceamento, e a ti é oferecido 
o preço da nossa saúde; e se tu consentiires, 
logo seremos livres. Esto, Virgem piedosa, 
te suplica Adam choroso, com a mizqui-
nha geeraçom sua desterrado do paraíso. E 
David esto meesmo te pede, e tôdolos outros 
teus parentes, que moram no reino da soom-
bra da morte; esto meesmo spera todo o 
mundo, lançado aos teus geolhos. Oo Se
nhora, responde a palavra, a qual a terra, 
os ceeos e os infernos aguardam. Responde 
palavra, e recebe a Palavra, dize a tua pa
lavra, e recebe aquela que é [divina] ; envia 
a que logo passa, e abraça aquela que sempre 
dura". Esto Bernardo. 

198 Onde Santo Agostinho braada: "Oo 
bendita Virgem! O mundo, que todo é em 
cativeiro, roga e demanda teu consentimen
to. Oo Senhora, o mundo te fêz e te deu 
por arrêtées do seu prometimento. Nom 
queiras, Virgem Maria, tardar. Responde 
sem tardança ao messegeiro a palavra e 
recebe o Filho". 

ij 199 E finalmente a mui sages Virgem 
; Maria, ] ouvidas as palavras do ângeo, con

sentiu e, segundo dizem, com mui grande 
devoçom enclinou seus geolhos e com as 
maãos stendidas e juntas e levantados os 
olhos ao ceeo, com humildade que se exti-
mar nom poderia, respondeu aquel mui de
sejado verbo, que com afeiçom de coraçom 
[se deve ouvir], dizendo: "Ex aqui a serva 
do Senhor". Aquela que é escolhida Madre 
do Senhor, nom esqueecida da sua condiçom 
e mercee divinal, chama-se serva, e diz: 
"Eu [fl. 17, d ] nom em meu poder som, 
mas no seu; seja em mim feito segundo a 
tua palavra". 

200 E magnífica e mui virtuosa palavra 
é esta, scil., "seja jeito", porque, quando o 
mui alto Padre no princípio criou tôdalas 
cousas, disse: "sejam feitas", e foram feitas. 
Estas meesmas palavras repairarom a nós 
perdidos, respondendo a nossa repairador 
mui santa: "seja feita a repairaçom". A esta 
voz de Santa Maria, braada Santo Agostinho 
e diz: "Oo bem-aventurada obediência! Oo 
assiinada graça, a qual, como deu fee humil-
dosamente e creeu, logo encorporou em si o 
fazedor do ceeo". Onde Anselmo; "Oo fé 
a Deus acepta, oo humildade prazível, oo 
obediência oferecida e a Deus mais leda que 
todo outro sacrifício! Oo mui alta Virgem, 
Madre de Deus! Oo Madre, humildosá 
serva de Deus! Que cousa pode mais alta 
seer, e que cousa pode mais humildosá seer 
sentida?" 

201 Onde Ambrósio : "Vee a humildade, 
vee a devaçom ; foi escolhida por madre do 
Senhor, e chamou-se serva. Nem foi exal
çada per prometimento de sobreventa, mas 
dizendo^-se juntamente serva, nom tomando 
prerrogativa pêra si de tanta graça, de 
maneira que fezesse o que era mandado. 
Aquela que havia de parir o manso e humil-
doso devia em si haver humildade". Onde 
Bernardo : "A virtude da humildade sempre 
sooe de seer familiar da divinal graça, por
que aos sobervos Deus resiste e aos humil-
dosos dá graça. [Com humildade, ergo, res
ponde, porque fosse aparelhada a seeda da 
graça]. Ex aqui, disse ela, a serva do Se
nhor. Qual é esta tam grande humildade 
que nom soube dar lugar aos louvores e 
honras [e que per] a glória e honra nom 
sabe seer [alevantada] ? Nom é de grande 
merecimento seer humildoso em o desprezo 
e baixo stado ; mas o que é grande e honra
do e se humilda, este é || humildoso, porque 
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rara cousa é de achar a humildade com as 
honras". Estas cousas Bernardo. 

202 Mas a bem-aventurada Virgem Ma
ria além de tôdolos homeês ou molheres 
era louvada e exalçada per a messajaria do 
ângeo. E pêro em si mui profundamente se 
humildava; e portanto a sua humildade, a 
qual nom tem comparaçom, é mais louvada 
que todas outras virtudes; e antre tôdalas 
virtudes tanto prougue a humildade da 
Virgem bendita ao Filho de Deus, que o 
tirou do ceeo e o fêz descender, porque 
tomasse carne da Virgem, per aquela ma
neira que o ferro é tirado do adamante. 

203 Onde Agosti[ f 1. 1 8, a ]nho: "Oo 
verdadeira humildade, que pariu Deus aos 
homeês e trouxe vida aos mortaaes, abriu 
o paraíso e livrou as almas dos homeês! 
A humildade de Maria foi feita a escaada 
celestial per que Deus descendeu aa terra". 
Compridoiro era, segundo diz Beda, que, 
assi como, per a soberva de Eva, a morte 
entrou no mundo, que assi per a humildade 
de Maria se demostrasse a entrada da vida. 
E tanto prougue a Cristo esta voz da Vir
gem — ex a serva do Senhor, que por esto 
mais se chama filho de serva que de virgem. 
Donde se tira evidente argumento que mais 
prougue a Deus a humildade de Maria que 
a virgindade". 

204 Ainda que tôdalas palavras deste 
Evangelho sejam cheas de mistérios, em-
pero estas muito mais, que a Virgem põe em 
declarar expressamente seu consentimento, 
representam virtudes que nom ham compa
raçom. PÕe certamente seis palavras que de
mostram seis virtudes mui grandes em ela. 

205 Disse primeiro: Ex aqui, em a qual 
palavra se demostra na Virgem pronta obe
diência; o serva, na qual se mostra humil
dade perfeita; do Senhor, em que se parece 
virgindade inteira; seja jeito, em que se 
mostra caridade acesa ; a mim, em que se 
mostra sperança segura; segundo a tua pa
lavra, em que se demostra devota fé. E, 
certas, na Virgem era fé devota, pois que aa 
palavra do ângeo creeu que seria feito em ela 
o que no mundo nunca fora ouvido, achado 
nem pensado de alguém. Desta fé diz Ber
nardo: "três cousas maravilhosas fêz Deus 
na encarnaçom, porque forom ajuntadas 
d[e] ambas as partes as cousas seguintes, 
scil., Deus e homem, Madre e Virgem, fé e 
coraçom humanai. E esta terceira mestura 
ou ajuntamento é a mais baixa, | mas nom 

é a menos forte. Maravilhosa cousa é como o 
coraçom humanai deu fé aas cousas duas 
de cima: como pôde seer creúdo que Deus 
fosse homem, e que fosse virgem a que o 
houvesse parido. Estas cousas nom podem 
seer ajuntadas se o grude do Spíritu Santo 
as nom soldasse". 

206 E como estas palavras forom ditas 
da Virgem, logo naquela hora santíssima 
o Spíritu Santo veeo sobre ela, e a Virgem 
gloriosa concebeu o Filho [ f l . 1 8, b ] de 
Deus. Onde logo em estas palavras de 
Maria todo o Filho de Deus foi no ventre 
da Virgem e dela tomou carne, ficando 
todo no seo do Padre; em o qual stante 
foi todo o corpo de Cristo formado e a 
alma racional criada e ensembra fia cousa 
e outra ajuntada aa diviindade em a pessoa 
do Filho, por tal que Ga cousa meesma 
fosse Deus e homem, ficando em salvo a 
propriedade de âmbalas naturezas; e foi 
o corpo de Cristo formado do sangue da 
bendita Virgem e nom da carne. 

207 E em uu stante foi estremado aque
le sangue, em o qual, feito misto e consol-
dado, foi o corpo afigurado e animado e 
deificado; e em aquel stante foi comprido 
e perfeito homem em alma e em carne, 
segundo tôdalas medidas organizadas do 
corpo ; mas era muito pequeno, de guisa que 
aadur se poderia enxergar a deferença dos 
membros per vista de homem; mas natu
ralmente creceu depois no ventre, assi 
como os outros, nom embargando que a 
distinçom dos membros e a enfusom da 
alma nom fosse perlongada, assi como nos 
outros. Foi, esso meesmo, perfeito Deus, 
assi como perfeito homem : [homem], se
gundo a natureza humana, que sussiste de 
alma racional e de carne humana; [Deus], 
segundo a divina natura do Verbo — am
bas conjuntas em unidade de pessoa. Assi 
como na diviindade é úa essência e três pes
soas, assi, per o contraire em Cristo é fia 
pessoa e três essências, scil., diviindade, al
ma e carne; esto é, cousa eternal, nova e 
velha. A diviindade é eterna e a alma nova, 
criada quando foi assumpta. A carne é ve
lha, porque foi de Adam enxertada. E Cristo 
segundo a natureza da diviindade é geerado ; 
e segundo a alma, criado; e, segunl|do a 
carne, feito. 

208 E foi uniom de três maneiras em 
Cristo, scil., uniom da diviindade com a 
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alma e da diviindade com a carne e, per o 
contrairo, da alma com a carne. As primei
ras duas unioões ou ajuntamentos sempre 
ficarom, e a terceira foi apartada na morte. 
A uniom ou ajuntamento da diviindade com 
a natura humana nom [é] em unidade de 
Ga natureza, mas em ajuntamento de 
5a pessoa; nom pessoa humanai, mas divi
nal; nom daquela que foi tomada, mas da
quela que a tomou, nom de qualquer das 
pessoas da [ f 1. 1 8, c ] Trindade, mas sola-
mente da pessoa do Verbo ; porque impossí
vel cousa é que a natureza divinal seja com 
outra assi como a parte na composiçom d[e] 
outra cousa terceira, ou que ela se torne em 
humanidade ou a humanidade.em ela. 

209 E porém a diviindade e humanidade 
nom som ajuntadas a fazer Ga natureza, 
mas a unir úa pessoa. E porque a natureza 
divina nom pode haver subjecto senom em 
sua própria hipostasia ou pessoa, portanto 
aquela uniom nom pode seer em pessoa de 
homem, mas em pessoa de Deus. E por 
esto Deus em úa pessoa das suas fêz si 
meesmo supósito da natureza humanai, de 
que se segue que solamente há em Cristo 
fía pessoa e uú ajuntamento de pessoa da 
parte daquel que a tomou. E assi Cristo, 
segundo que é homem, nom é pessoa. 

210 Onde diz Hugo que "depois que 
Deus tomou o homem, todo o tomou, scil., 
carne e alma; scil., a natureza do homem, 
nom a pessoa do homem, mas a humani
dade na pessoa. Aquela carne e alma, ante 
que fossem ajuntadas ao Verbo em pessoa, 
nom eram antre si ajuntadas em unidade 
de pessoa: Ga foi a uniom pêra fazerem Ga 
cousa o Verbo e a carne e a alma. Nem 
foi primeiro ajuntado o Verbo e a carne, 
nem o Verbo e a alma, nem a alma e a 
carne; mas todo foi juntamente o Verbo 
e a alma e a carne; nem começou seer 
pessoa o Verbo quando homem começou 
a seer, mas assi tomou a humanidade que 
a pessoa homem começou seer. E assi o 
Verbo, que é pessoa, tomou o homem, nom 
a pessoa mas a natureza, por tal que aquel 
que tomou e aquel que foi tomado fosse 
todo Ga pessoa na Trindade". 

211 "Ergo, Cristo em pessoa descendeu 
ao inferno, mas segundo a alma; e Cristo 
em pessoa jouve no sepulcro, mas quanto 
aa carne ; e Cristo enquanto pessoa em todo 
lugar foi, mas esto quanto aa diviindade 

soo. Pois que é aquêlo que é scri|pto, que, 
quando se diz que Cristo jouve no sepul
cro, que se põe ali o todo por a parte? Per 
ventura pensas que, assi como três cousas 
outras compoõem ou fazem uG todo, que 
assi a diviindade e a alma e a carne com-
poserom Cristo? Certas, nom. O Verbo nom 
é parte de Cristo nem o homem; mas todo 
Cristo Verbo é, [fl 18, d] e todo Cristo, 
homem. A diviindade nom foi parte, nem 
foi parte em ela. Na humanidade soo som 
partes, scil., a alma e o corpo ; e onde algúa 
destas cousas é, parte do homem é. Verdade 
é, ergo, que Cristo jouve no sepulcro, ,assi 
como é verdade dizer que todo o homem 
foi Cristo. A alma e a carne foi ajuntada 
ao Verbo de Deus em pessoa; e portanto 
onde a carne «ra nom podia seer que o Verbo 
ali nom fosse". Esto atees aqui disse Hugo. 

212 Desta encarnaçom do Verbo diz An
selmo assi: "Viste, Senhor, a afriçom do teu 
pôboo e, movido com door de caridade 
intrínseca, ordenaste de cuidar sobre nós 
cuidaçoões de paz e de redempçom; e em-
-como fosses Filho de Deus, verdadeiro 
Deus, a Deus Padre e ao Santo Spíritu co-
eternal e consustancial, morando e havendo 
habitualmente a luz a que nom pode a vista 
chegar e trazendo ou governando tôdalas 
cousas per o verbo da tua virtude, nom des
prezaste de inclinar e abaixar a tua alteza 
em o tronco desta nossa mortalidade, por 
tal que, gostando tu a nossa miséria, a hou
vesses de somir, e repairasses-nos aa srló-
na . 

213 "Pouco foi, Senhor, ao teu amor, 
pêra comprir a obra da nossa saúde, de en
viares querubim ou serafim ou alguG dos 
ângeos; mas tu meesmo teveste por bem 
viinr a nós per mandado do Padre, a cari
dade do qual conhecemos per experiência 
em ti. Veeste, ergo, nom te mudando do 
lugar onde eras, mas demostrando a tua 
presença per a carne que tomaste, descen
dendo da cadeira real da tua mui alta glória 
em Ga moça serva mui humildosa e baixa em 
os seus olhos, asseelada do voto de casti
dade virginal, o qual foi primeiro feito per 
ela que per outrem, em cujo sagrado e santo 
ventre a virtude soo do Spíritu Santo, que 
se nom pode falar, te fêz conceber e nacer 
em verdadeira natureza de humanidade, de 
tal maneira e jeito que nom foi necessário 
de a majestade da diviindade leixar de seer 
em ti assi como ante, nem a inteira virgiin-
dade em ela". 

214 Este meesmo Anselmo, screvendo 
aa sua irmaã, dizia-lhe assi: "Logo como 
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entrares || aa camera, prigunta os livros, 
leendo per éles, [ f 1. 1 9 , a ] assi como 
fazia a Virgem, revolvendo-os e buscando 
em eles a viinda de Cristo e o parto da 
Virgem. E onde leeres a viinda do ângeo, 
espera-o, que o vejas entrar e que o ouças 
saudar. E assi saudarás a mui doce Maria, 
tua Senhora, stando ela spantada com a 
saúdaçom do ângeo, dizendo-lhe altas vo
zes : Ave Maria, repetindo e pensando ameú-
de naquela tam grande avondança de graça 
que lhe foi dada, da qual todo o mundo re
cebe a graça emprestada, e contemprarás 
em este milagre, scil., o Senhor, que enche 
toda a terra e o ceeu, seer ençarrado no ven
tre de úa moça, a qual o Padre santificou 
e o Filho a emprenhou [e o Spíritu Santo a 
assoombrou]. Oo doce Senhora, de quanta 
doçura serias abastada e per que fogo de 
amor te acenderias, quando sentisses na tua 
voontade e no teu ventre a presença de tam 
grande majestade, quando tomasse da tua 
carne a sua e quando organizasse dos teus 
membros os seus, em os quaaes toda a diviin-
dade comprida houvesse de morar!" Estas 
cousas disse Anselmo. 

215 Oo, se podesses sentir em qualquer 
lugar qual ou quejendo foi aquele incêndio 
enviado do ceeu e refresco que nos foi dado 
e solaz enviado, e quanto [o] exalçamento 
da Virgem Madre, quanta [a] nobreza da 
geeraçom humanai, e quanto foi o abaixa
mento da majestade eternal! Se tu podes
ses ouvir a Virgem, como cantava com pra
zer, eu penso que tu começarias de cantar 
com ela com alegria de tam grande benefí
cio, e nom cessarias de cantar Deo gradas. 
E porque tu possas renovar e fazer nem-
brança aa Virgem de tam grande prazer, 
ameúde a saudarás com aquel verso ange
lical, beijando-o devotamente, ou ao menos 
beijarás afundo ao pee da dita saúdaçom; e 
nom o leixes de fazer por negligência, di
zendo: Ave Maria, etc. 

216 Onde Bernardo: "Oo Virgem Maria, 
assi como beijo é a ti ouvires este verso — 
Ave Maria. Tantas vezes, Senhora, és bei
jada, quantas és saudada per esto verso — 
Ave Maria. Ergo, muito amados irmaãos, 
chegaai-vos aa sua imagem ; inclinaae os 
geolhos e beijaai-a e dizee: Ave Maria". E 
diz mais que "os ceeos riim [ fl. 1 9, b ] e 
os ângeos cantam com alegria, e o mundo 
faz alta dança e os demões tremem, quando 
digo — Ave Maria". Estas cousas som de 
Bernardo. 

217 Moralmente, som aqui tangidas seis 
condiçoões que deve haver qualquer alma 

santa que houver de conceber Cristo spiri-
tualmente. Deve primeiramente morar em 
uú | afastamento e apartamento de toda 
criada deleitaçom, e que assi more em 
Galilea, que é entrepetada "passamento". 
Aquela, ergo, alma perfeitamente mora em 
trespassamento, que se nom deleita em algúa 
cousa criada mais que enquanto em ela re-
luze a imagem e perfeiçom do Criador; e 
que nom soo nom ame cousa algúa contra 
Deus, mas que a nom ame mais, senom en
quanto em ela Deus reluze ou sua imagem, 
assi como é o próximo, ou enquanto pode 
seer proveitosa aa ultimada saúde, assi como 
som as outras cousas. 

218 Deve segundamente tal alma morar 
em lugar florido de obras conformes a Deus, 
por tal que more em Nazaret, que quer dizer 
flor, virgéu, santidade ou consegraçom; scil., 
que enfloresça com alvura de inocência e 
seja virgéu per fremosura de influência di
vinal, e seja santidade per fervor de carida
de, e que more em úa consegraçom per 
splandeciniento de verdade. 

219 Terceiramente, tal alma deve seer 
virgem e çarrada nom soo dos sentidos cor-
poraaes, mas de tôdalas forças e potências 
da alma, de guisa que nom possa entrar em 
ela nhúa cousa de corruçom, nem, per os 
caminhos e entradas dos sentidos, cousa 
que demova a carnalidade; nem, per os ca
minhos das potências intelectivas, cousa que 
demova a pensamento e a oufana. E, segun
do Agostinho, qualquer alma que tal fôr po
derá verdadeiramente seer chamada virgem. 

220 Quartamente, deve tal alma seer 
esposada, por tal que tenha seu amor e fé 
inclinada e restringida a uú soo bem, que 
é Deus, e nom ande vagabunda, amando 
incertamente ora aqui, ora ali. E, assiinada-
mente, deve seer esposada a Joseph, que 
quer dizer acrecentamento, porque acrecen-
tando e êadendo na fé e amor e sempre 
aproveitando, seja acrecentada, porque em 
taaes cousas nom aproveitar é minguar ou 
desfalecer; e assiinadamente diz que seja 
da casa de [ f 1. 1 9, c ] David, que quer di
zer forte per sua maão, porque os trespassa-
mentos que faz o spíritu per fortes refrea-
mentos e obras se devem acrecentar per 
exercício spiritual. 

221 A quinta cousa que deve haver é que 
seja alumeada, porque o seu nome é Maria, 
que quer dizer cousa alumeada; scil., que 
seja sobre [ela] assiinada a cara do Senhor, 
e haja no seu coraçom alegria spiritual. 

222 A sexta cousa é que deve seer de 
Deus confortada por dom de forteleza do 
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Spíritu Santo, porque entra a ela o ângeo 
Gabriel, que quer dizer forteleza de Deus, 
e per el é feita a denunciaçom, || scil. , quan
do a alma, fortificada da parte de Deus, se 
alevanta per sperança e deseja comprimento 
de graça, a presença do Senhor e haver uú 
avantajamento de bençom antre tôdalas 
criaturas. 

223 Specialmente acerca da terceira con-
diçom se deve saber que, misticamente, per 
aquêlo que Cristo foi concebido e formado 
no ventre virginal per obra do Spíritu Santo, 
é significado aquêlo que spiritualmente é 
concebido e formado na pura voontade per 
obra do Spíritu Santo. Necessário e com-
pridoiro é que a voontade que há-de conce
ber o Verbo eterno seja virgem nom soo 
dos vícios, mas ainda das spécias das cousas 
criadas, e seer quite e afastada da deleita-
çom delas e do corrompimento que elas 
fazem, porquanto toda criatura é subjecta 
a[a] vaidade e toda spécia consiirada e 
tirada da cousa criada é conjunta a vaidade. 
E por esto taaes spécias assi consiiradas 
corrompem em algúa maneira e desviam a 
voontade encaminhada aas cousas de cima. 

224 E a este apartamento e guarda da 
voontade nos amoesta Sam Dionísio, dizen
do a Timóteo: "Tu , amigo Timóteo, per 
forte contriçom leixa os sentidos teus e tôda
las obras intelectuaaes e as cousas sensívees 
e inteligívees, e achega-te a seer unido 
aaquel que é sobre toda substância e sobre 
todo conhecimento". Esto disse Dionísio. E 
em esta abstraçom e privamento de voontade 
se perfaz aquela bem-aventurança que diz 
que "bem-aventurados som os limpos de co-
raçom", entendendo por limpo [de] coraçom 
aquel que é limpo de toda spécia stranha. 
E taaes como estes veerám Deus em este 
mundo per contemplaçom intrínseca e depois 
na glória per f ruiçom eternal. E taaes voon-
tades virginaaes seguem [ f 1. 1 9 , d ] o 
Cordeiro de toda puridade onde quer que 
fôr e som virgeês. 

225 Desta voontade tal e alma diz Ber
nardo assi : " A alma que fla vez foi ensi
nada per Deus a entrar em si meesma e de
sejar nas suas entradanhas haver a presença 
de Deus e buscar sempre a sua face, tal 
alma como esta nom sei em qual destas 
duas cousas há maior avorrecimento e pena, 
ou em sofrer per alguú tempo a experiência 
das penas do inferno, ou seer tirada do 
gosto mui saboroso que houve deste studo 
spiritual e tornar outra vez aas vilezas e 
tristezas da | carne e dos sentidos, e repe

tir comdecabo os cuidados e oufanas tam 
envorilhadas, que se nom podem desen
volver. Eu vos digo que nom há i cousa 
que tanto tema aquel que algúa vez houve 
já este benefício, como seer desemparado da 
graça e haver de necessidade tornar' a sair 
aas consolaçoões da carne, que mais som des-
consolamentos que confortos, e outra vez 
comdecabo sofrer os arruidos dos car-
naaes sentidos". Estas cousas disse Ber
nardo. 

226 Foi a concepçom do Senhor afigu
rada no spinheiro ardente. O spinheiro sos-
teve o fogo e nom perdeu a verdura, e Maria 
concebeu o Filho e nom perdeu a virgiinda-
de. O Senhor steve no spinheiro ardente, e 
el meesmo no ventre de Maria emprenhado ; 
descendeu no spinheiro por livrar o pôboo 
dos Judeus do Egipto, e descendeu em a Vir
gem Maria por nos remiir do inferno. Quan
do quis encarnar, scolheu antre tôdalas 
molheres soo a Maria. Esto foi afigurado 
no véloro de Gedeom, o qual soo recebia o 
orvalho do ceeo e toda a terra darredor dele 
ficava enxuta e seca ; e assi a Virgem Maria 
era rociada do orvalho divinal soomente, e 
no mundo nom era achada outra que fosse 
digna de o receber; e o molhamento do vé
loro que se enchia de orvalho significava o 
livramento dos filhos de Israel de seus 
imiigos ; e o concebimento de Maria era sinal 
de nosso remiimento. 

227 O véloro de Gedeom foi a Virgem 
Maria, do qual véloro Cristo Jesu fêz saio 
pêra se vestir. O véloro recebia o orvalho, 
e nom se danava a laã; e a Virgem. [ f 1. 
2 0, a ] concebeu filho sem corrupçom da 
carne. Gedeom spremeu o véloro e encheu 
Ga cunca de orvalho, e a Virgem pariu Filho 
que encheu todo o mundo com orvalho da 
sua graça. 

228 Esta concepçom foi feita per messe-
jaria de Gabriel; a qual cousa foi figurada 
no servo de Abraam e em Rebeca, filha de 
Batuel. Abraam enviou seu servo que bus
casse sposa a seu filho, e Rebeca dava de 
bever ao messegeiro, e portanto a escolhia 
por sposa pêra o filho de seu senhor. Assi 
o Padre celestial enviou o ângeo que bus
casse a seu Filho úa virgem que houvesse 
de seer sua madre; o qual achou fia mui 
fremosa Virgem que lhe deu de bever, scil . , 
que deu consentimento a sua messagem. 
Rebeca nom soo ao messegeiro, mas ainda 
aos camelos deu a bever; e a Virgem Maria 
assi aos ângeos como aos homeês abriu fonte 
de vida. 
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tfl. 21, a-M CAPÍTULO V 

229 Gabriel, acabado o ofício de sua 
em||baixada, com reverença se inclinando a 
sua Senhora, fêz spedida e partiuse e desa
pareceu, tornandose alegre e com prazer a 
sua terra, onde contou as novas e fêz nova 
festa e mui grande prazer e alegria. Já 
o esposo veera e portanto se partira o em
paramentador do taambo, leixando o esposo 
na mui santa câmara da sposa; e acabado 
já o matrimónio, partiuse este quanto aa 
vista, mas fkarom muitos milhares de 
ângeos por fazerem reverência. 

230 Consiirar, ergo, deves quam grande 
é a festa de hoje e a solepnidade. Nunca 
foi ouvida dês o começo do mundo tam 
grande festa. Hoje é a solepnidade de Deus 
Padre, o qual fêz voda ao seu Filho, spo
sandoo com a humanai natureza, a qual 
hoje o Filho ajuntou assi consigo, que já 
nom pode seer dele partida. Hoje é a 
solepnidade das vodas do Filho de Deus 
em o ventre, e depois será fora do ventre. 
Hoje é a solepnidade do Spíritu Santo por 
esta obra maravilhosa que [se] poõe ao 
Spíritu Santo, porque hoje começou de 
mostrar singular benignidade aa geeraçom 
humanai. Hoje é a solepnidade da gloriosa 
Virgem Nossa Senhora, que foi recebida e 
conhocida do Padre por filha, e do Filho 
por madre, e do Spíritu Santo por sposa. 
Hoje é a solepnidade de toda a corte celes
trial, porque se começa seu repairamento. 

231 Hoje é mais principal [ IL 20, b ] 
mente festa da linhagem humanai, porque 
sua saúde e redempçom se começa e [o] 
reconciliamento de todo o mundo, e porque 
hoje é ela sublimada e exalçada e feita dei
fica. Nunca o Filho de Deus tomou os 
ângeos pêra seerem com êle úa pessoa, mas 
tomou a semente de Abraão. Hoje recebeu 
o Filho do Padre nova obediência pêra 
acabar nossa saúde. Hoje saiu do mui alto 
ceeo e estendeuse como gigante pêra correr 
o caminho da nossa saúde e ençarrouse na 
claustra do ventre da Virgem. Hoje foi 
feito assi como ufi de nós e nosso irmaão 
e começou de caminhar com nosco. Hoje 
descendeu do ceeo a luz verdadeira pêra 
afastar tôdalas treevas e as tirar. Hoje foi 
amassado no ventre virginal o pam vivo 
que dá vida a todo o mundo, mas foi na 
cruz cozido assi como em forno. 

232 Hoje o Verbo carne foi feito e mo
rou em nós, por a qual razom se chama 
Emanuel, que quer dizer "com nosco Deus", 
scil., Deus-homem. Hoje som compridas as 
figuras que precederom e os ensinamentos 

das Scripturas e os desejos | dos profetas, e 
por esto se chama o avento de Cristo "com
primento de tempo". Braadavam os profe
tas com desejo tal que contar se nom pode, 
e aficadamente speravam por este dia. Hoje 
é o começo e fundamento de todas solepni
dades e princípio de todo nosso bem. Atees 
ora, queixoso era o Senhor contra a geera
çom humanai por o quebramento de seu 
mandado, que fezerom os primeiros padres, 
mas daqui adiante, que veerá o seu Filho 
seer feito homem, jamais nom haverá sanha. 

233 Vees quam maravilhosa é esta obra 
e quam solepne festa. Toda é de delectos 
e de prazeres e se deve desejar e receber 
■com toda honra e devaçom e fazerse com 
alegria, cantares e prazeres. Pensa, ergo, 
em estas cousas e em estas te deleita e 
alegrarteás, e per ventura te mostrará o 
Senhor outras cousas mais, se vigiares. 

Oraçom 

234 Jesu, Filho de Deus vivo, que, da 
voontade do Padre e per obra do Spíritu 
Santo, saindo do seo desse meesmo Padre, 
como saae o rio do paraíso do delecto cor
rendo per as baixezas dos vales, descendeste 
no ventre da Virgem, esguardando a humil
dade da tua serva, onde foste concebido per 
maneira que falar se nom [ f 1. 2 0, c] pode, 
e tomaste carne, oo Jesu misericordioso, des
cenda a tua graça sobre mim, teu servo mui 
indigno, aguçosamente, por os merecimen
tos da Madre e Virgem; per a qual te eu 
deseje e conceba de dentro per amor e, per 
essa meesma tua graça obrante comigo, eu 
dê fructos saãos de boas obras. Amém. 
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Como se vê, Ludolfo Cartusiano efectua um relato extremamente pormenorizado mesmo 
nos aspectos mais ínfimos, alguns dos quais extravazam o interesse directo que mantemos na 
obra, enquanto outros evidenciam as influências exercidas no campo iconográfico, confirmando 
reflexões similares de outros autores. Assim, logo no início do Capítulo V, refere a sexta 
idade, como sendo o tempo em que Deus envia o Anjo Gabriel, aspecto já anteriormente 
referido e que se encontra associado com o sexto dia da criação, como explica adiante no n° 
145. Não deixa também de fazer alusão à analogia entre Maria a quem se dirigiu o Anjo 
Gabriel e Eva que foi abordada pelo diaboo em figura de serpente [n° 144]. Desenvolvendo a 
mesma linha de pensamento de S. Bernardo, a quem cita por diversas vezes, alude ao facto 
conveniente da verdadeira flor (Cristo) ter sido concebido na flor (Nazaré) e da flor (a bem-
aventurada Virgem Maria) e com flores (em tempo de flores). 

O Anjo foi encontrar Maria sozinha, no recanto do seu aposento, com a porta fechada, 
inclinada em devota oração ou em meditação ou, segundo ainda admite pela voz de outros 
autores, estaria ocupada na leitura da profecia de Isaías [n° 160-163]. Gabriel apareceu em 
semelhança de homem e saudou Maria mudando o nome de Eva em Ave. Recorrendo aos 
escritos de São Beda (f 735), salienta uma ideia importante: Gabriel refere em primeiro lugar 
que Jesus será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo, para concluir: "O Senhor Deus vai 
dar-lhe o trono de seu pai David" (Lc 1, 32). Nesta «dupla filiação» o evangelista pretende 
evidenciar a dupla natureza de Cristo: divina por ser Filho do Altíssimo, e humana pois é 
descendente de seu pai David [n° 178]. Também este aspecto será devidamente salientado em 
algumas pinturas através da presença do rei David ou através do simbolismo das colunas, 
como teremos oportunidade de verificar ao analisarmos a simbologia da Anunciação e ao 
efectuarmos a análise iconográfica dos painéis. 

Esclarecida sobre o modo como conceberia mantendo íntegro o seu propósito de 
virgindade, Maria dá o seu consentimento. Segundo Ludolfo de Saxónia, ouvidas as palavras 
do Anjo, e segundo dizem, com muita devoção, inclinou os joelhos, de mãos estendidas e 
juntas, levantou os olhos ao céu e pronuncia o fiat [n° 199]. E quando estas palavras foram 
ditas logo naquela hora santíssima o Espírito Santo veio sobre ela [n° 206]. Na linha da 
Tradição da Igreja, Maria concebe logo que dá ao Anjo a sua humilde aquiescência. Momento 
transcendente que se traduz, em termos plásticos, pelos raios de luz emitidos sobre a Virgem. 

Prestes a terminar o capítulo dedicado à Encarnação, refere duas figuras simbólicas do 
AT que são aplicadas a Maria: o espinheiro ardente (de Moisés) e o velo de Gedeão [n° 226]. 
Uma vez concluída a sua embaixada o Anjo inclina-se com reverência e partiu cheio de 
alegria, embora tenham permanecido muitos milhares de anjos para fazerem reverência. 
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Conclui com uma reflexão sobre a festividade da Anunciação nas suas diversas facetas 

salientando o desposório entre Deus e a natureza humana através da Encarnação do Verbo Divino. 

SANTA BRÍGIDA DA SUÉCIA (1302-1373) 

A influência das Revelationes de Santa Brígida, pelos detalhes com que descrevem 

determinados aspectos da vida de Maria e de seu Filho, constituiram, durante séculos, fonte 

de inspiração, não só para a fé de muitos crentes, mas, também, para os artistas que viam nos 

pormenores e na novidade dos variados assuntos revelados motivos para alimentarem as suas 

obras. Embora numa passagem relativamente pequena podemos 1er o diálogo da Virgem 

Maria que fala com Santa Brígida sobre o momento da Anunciação: 

"A quel punto, udii una voce profonda, ma non era una voce umana; e, dopo averla 
sentita, ebbi il timoré che fosse stata un'illusione. D'improvviso mi appaeve un angelo, 
simile a uno uomo bellissimo, ma non di carne, che mi disse: «Ti saluto, piena di grazia...». 
Dopo averne udito le parole, cercai di capirne il significato, o il motivo per cui mi avesse 
salutato in questo modo, poiché ero persuasa di essere indegna di una cosa simile e di 
qualsiasi bene mi venisse offerto, ma non ignorai il fatto che nulla era impossibile a Dio, 
e che egli poteva fare di me ciò che desiderava. 
Allora l'angelo mi disse per la seconda volta: «Colui che nascerá da te è santo, e si 
chiamerà Figlio di Dio; e sera fatta la sua volontà». Io non credevo di essere degna, e non 
chiesi all'angelo perché o quando si sarebbe compiuto taie mistero; tuttavia mi informai 
sul modo in cui sarebbe avvenuto, poiché ero indegna di essere la Madre del Signore, e 
non conoscevo uomo; corne ebbi pronunciato queste parole, l'angelo mi rispose che 
nulla era impossibile a Dio, e che ogni suo desiderio si sarebbe realizzato. 
Dopo aver udito l'angelo, provai un immenso desiderio di essere la Madre di Dio, e mi 
sentii ricolma di un grande amore; la mia anima parlava con uno smisurato amore 
incomparabile. Per questo pronunciai le parole:'Sia fatta in me la tua volontà'. 
A queste parole, il Figlio di Dio fu immediatamente concepito nel mio seno; la mia 
anima avvertî una gioia ineffabile e tutte le membra del mio corpo ebbero un sussulto. 
Lo custodivo in me e lo portavo senza dolore, senza pesantezza, senza disagio; mi umiliavo 
in ogni cosa, sapendo che colui che portavo in me era onnipotente." 14 

(Livro I, 9) 

14 SANTA BRÍGIDA di Svezia —Rivelazioni. Milano: Gribaudi, 1996, pp. 26-27. Para as Revelações, 
de Santa Brígida, utilizámos, ainda, a edição latina de 1680: REVELATIONES Cœlestes Seraphicœ Matris S. 
Birgittœ Suecœ, Sponsœ Christi Prœelectœ, Ordinis Sponsi sui SS. Salvatoris Fvndatricis. Monachii: Typis 
Sebastiani Rauch, 1680. Atendendo às inusitadas dimensões deste volume preferimos não digitalizar a versão 
latina, optando por apresentar, adiante, uma breve passagem, em latim, referente ao momento em que teve lugar 
a concepção do Verbo Divino. 

152 



CAP. 1-1.6. TRATADOS ESPIRITUAIS E FLOS SANCTORUM 

Como pudemos constatar, apesar de não existirem demasiados pormenores é confirmado 
um facto muito importante e que tem a sua tradução em termos pictóricos que é necessário 
interpretar à luz desta mentalidade: o momento da concepção do Filho de Deus no seio de 
Maria, ocorre, no momento em que Maria afirma: "Faça-se em mim segundo a tua palavra" 
(Lc 1, 38). Embora não seja revelados gestos e atitudes, este é o momento da Humilitatio, 
escolhido por muitos pintores para representarem o episódio da Anunciação. Corresponde 
como já tivemos oportunidade de esclarecer à atitude da Virgem em que cruza os braços 
sobre o peito e inclina a cabeça. Nesse momento, o pintor deve «materializar» a acção do 
Espírito Santo, mediante o envio de raios de luz sobre Maria ou o contacto entre a auréola da 
pomba e o nimbo de Maria ou, ainda, por outro processo, de modo a indicar que foi nesse 
momento que teve lugar a Encarnação. 

ANTÓNIO DE SOUSA MACEDO (f 1682) 

Sobre esta personagem nascida no Porto e autor de diversas publicações 15, interessa-
nos particularmente o seu extenso tratado, publicado em 1676, com o título sugestivo de Eva 
e Ave, onde expõe e comenta a História Sagrada desde a criação do mundo até à coroação da 
Virgem Maria como Rainha dos Céus, ao longo de duas partes: a primeira com cinquenta 
capítulos e a segunda com setenta e dois 16. Durante o persurso não deixa de efectuar algumas 
considerações paralelas como as que realiza na primeira parte sobre a origem e progresso das 
Artes, das Ciências e das Letras (cap. XXII-XXX) ou, na segunda parte, o vaticínio das 
Sibilas sobre Cristo e sua Mãe (cap. DC). Também na segunda parte introduz alguns temas 
oriundos dos Evangelhos Apócrifos, como a conceição da Virgem Maria, o seu nascimento, a 
atribuição do nome e a sua educação no Templo de Jerusalém (cap. XIV-XX). Em particular, 
refere o seu recolhimento e o voto explícito de virgindade (cap. XX). Os desposórios de 
Maria com José são abordados no capítulo XXIII e, por fim, nos cap. XXIV e XXV trata da 
Anunciação do Anjo Gabriel a Maria e das "Excellencias & mysterios do Ave cõ q o Anjo 
saudou a santíssima Virgem. Estes dois capítulos são os que se revestem de maior interesse 
para o nosso estudo e deles reproduziremos alguns extratos que nos mostram que, passado 
mais de um século depois do período limite considerado para a análise das pinturas, na 

15 Sobre a vida e a obra desta importante figura ver, entre outros, MACHADO, Diogo Barbosa — 
Bibliotheca Lusitana, Tomo I, pp. 399-400. 

16 Para o estudo deste tratado, utilizámos a seguinte edição: MACEDO, Antonio de Sousa — Eva, e Ave 
ou Maria trivmphante. Theatro da ervdiçam, e da philosophia crystam. Em ave se representam os dovs estados 
do mvndo: cahido em Eva, e levantado em Ave. Lisboa: Antonio Craesbeeck de Mello, Impressor da Casa Real, 1676. 
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continuidade da Tradição da Igreja e mesmo após a grande renovação efectuada pelo Concílio 
de Trento (1545-1563), permanece inalterada a doutrina sobre o Mistério da Anunciação, 
com a utilização das mesmas prefigurações e simbolismos. 

Na Introdução, Antonio Macedo deixa clara a importância que atribui à relação antitética 
entre Eva e Maria, aliás já devidamente clarificada pelo título da obra: 

"Com a troca do nome contraposto nas letras, concordou a contraposição das acçoens; 
pelas contrarias das com que Eva nos arruinou, nos levantou o Ave de Maria, segunda 
Mãy universal, como veremos no discurso desta obra. Notaõ os Doutores q Maria fora 
em tudo hua Eva, ao revez. A Santa Igreja o considera, quando lhe pede que mude o 
nome de Eva, tomando o Ave da boca de Gabriel; Christo em o ver profanado na boca de 
Iudas deu principio à paixão com q nos remio, & no fim delia chamando à Virgem; 
Mulher por ai I u sa m a Eva, a deixou por nossa Mãy representãdo-nos em Ioaõ, que significa 
Graça, mostrandonos com Graça por filhos da Virgem como éramos filhos de dores por 
filhos de Eva; & principiandose naquelle Ave, esta troca de Mãys." n 

Facilmente se compreende a importância atribuída ao anagrama como sinal de acções 
contrárias entre a exercida por Eva e por Maria. E se a primeira Eva era a Mãe de todos os 
viventes, segundo a etimologia do próprio nome, a segunda Eva, foi dada por Mãe em 
substituição da primeira quando Cristo, suspenso na Cruz, se dirige a sua Mãe e lhe diz 
"Mulher, eis o teu filho"; depois, virando-se para o discípulo acrescenta: "Eis a tua mãe!" (Jo 
19, 26-27), nessa altura, segundo a feliz espressão de Antonio Macedo, deu-se uma troca de 
Mães: Eva deixa de ser nossa Mãe, passando a Virgem Maria a ser Mãe dos crentes, ali 
representados na figura de João. Existe, pois, um claro paralelismo entre as figuras de Maria 
e de Eva bem como uma alusão ao sacrifício redentor de Cristo sobre a Cruz que transformou 
Maria na segunda Eva, a Mãe de todos os crentes. Conceitos estes anteriormente esclarecidos, 
mas que quisemos apontar como prova da continuidade da doutrina da Igreja sobre o tema. 

Especificamente sobre a Anunciação, Antonio Macedo desenvolve o tema com tal 
abundância de pormenores que justificam uma transcrição textual do que consideramos serem 
as passagens mais relevantes: 

"Disposta a Virgem com mais puresa que a das estrellas: avendo visto a essência divina: 
& concebido spiritualmète o Verbo Eterno; comprindose o quarto mez de seus desposorios 
com S. Joseph, em hua sexta feira, vinte & sinco de Março, mez em que as flores brotam, 
& em que as medicinas se applicam: dia em que as noites começam a minguar (porque 
quando a luz cresce convinha ser concebida a luz que vinha alumear o mundo;) & dia em 
q fora creado o homem que se avia de remir; Gabriel, que significa Fortaleza de Deos; 
porque convinha este nome a quem vinha annunciar o forte poderoso em batalhas 

17 Cf. MACEDO, Antonio de Sousa — Eva, e Ave, [Introducçam, sem n° de páginas] 
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[...]presidente dos que serviaõ a Virgem; formado do ár mais puro hum corpo 
fermosissimo, representaçam de Deos homem; com veste branca & luminosa, foi a 
Nazareth, que se interpreta Flor, esperança do fruto da redépçam: a levar á Senhora a 
mais solene embaixada da parte de Deos. Huns dizem que no principio da noite: outros 
que de madrugada: temse por mais certo ser à mea noite, à mesma hora em que nasceo 
Christo completos nove meses: & na mesma hora foi preso; sendo hora dedicada para os 
mysterios da restauração do mundo. [...] 
Estava a Virgem na sua santa casa, velando retirada, em contemplação altíssima da 
grandesa de Deos, anhelando particularmente á vinda do Messias, & a servir a donsella 
de que elle avia de nascer quando, sentindo hua fragancia suavíssima, chea de goso 
interior vio o Anjo resplandecente, naõ só com os olhos corporaes, mas também com os 
spirituaes sua naturesa, & fermosura intellectualmente. A juelhouse o Anjo à Majestade 
de que seria sua Raynha, porque entendeo ser aquella para quê no Ceo estava preparada 
a cadeira, que dissemos em outro lugar, & fazendoo a Virgem levantar [...] deu o Anjo a 
embaixada, & ouve o altíssimo colloquio referido pello sagrado Chronista S Lucas [...]. 
Com hum, Façase, creou Deos o mundo: cõ outro, Façase, troixe Maria Deos ao miido 
para o restaurar. Com puresa, & fermosura inexplicável administrou a materia para o 
corpo de Christo: concebendoo com inefável goso de sua alma, foi seu ventre, sagrado 
tálamo em q se celebrarão as bodas entre a natureza divina, & humana: Esta cõ sua 
fraquesa pode soster a gloria da Deidade. Viose hua Virgindade fecunda: [...] uniraõse 
duas naturezas sem se misturarem: communicaraõse entre si os nomes, & attributes de 
Deos, & home: ajiitarãose [...] Creador, & Creatura: fraco, & forte: servo, & Senhor: 
pobre, & rico: pequeno, & immenso; alojou aquelle ventre o q naõ cabe no Ceo: ficou 
habitação da Santíssima trindade [...] 
Considera hum douto, & devoto spirito, que no Ceo se alegrou o Padre Eterno celebrando 
suas bodas cõ a Virgem, & as de seu Filho com nossa naturesa; o Spirito Sãto enriquecendo 
com seus doens a humanidade de Christo, & santificando novamente a Virgem; & os 
Anjos Festejando as solennes bodas de seu Rey. Alegrese também a terra na lembrança 
de taõ alegre dia em que o filho de Deos se fez filho de home, para fazer o homem filho 
de Deos." 18 

A quantidade de imagens e analogias justificam a extensão deste excerto, que iremos 
comentar, no sentido de extrair as ideias mais importantes relacionadas com a pintura da 
Anunciação. Antonio Macedo começa por dizer que Maria concebeu espiritualmente o Verbo 
Eterno, aspecto que será melhor entendido ao referirmos, no ponto 2.1, que Maria concebe 
pela Palavra porque antes tinha concebido no seu coração. Com um grande rigor estabelece o 
momento da Anunciação: depois de cumprido o quarto mês dos seus desposórios, no dia 25 
de Março, sexta feira, dando por mais certo que tenha ocorrido à meia noite. Salientando a 
coincidência das datas refere que nesse mesmo dia fora criado o homem e que à mesma hora 
Jesus fora preso. Estabelece, assim, de forma clara, uma relação entre a criação de Adão, a 
Encarnação e a Redenção. 

Cf. MACEDO, Antonio de Sousa — Eva, e Ave, pp. 381-383. 
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Em seguida, refere a ocupação de Maria quando recebe o Anjo: encontrava-se em 
contemplação sobre a grandeza de Deus, pensando em como gostaria de servir a donzela da 
qual o Messias havia de nascer. Assistimos, neste aspecto particular a uma alteração em 
relação à época a que dedicamos o nosso estudo: não se refere Maria ocupada na leitura, mas 
na contemplação, embora em muitos casos continue a ser representado o livro de orações em 
pinturas coevas do tratado, talvez pelo facto de se entender que a meditação referida ocorre 
após a leitura das Sagradas Escrituras ou outros textos alusivos ao Messias.Depois de aludir 
à formosura do Anjo, representante de Deus, que se apresenta com vestes brancas e luminosas, 
indica que este se ajoelha diante de Maria, atendendo à majestade daquela que seria sua 
rainha. A jovem de Nazaré leva-o a levantar-se e o Anjo Gabriel expõe a finalidade da sua 
embaixada. Vemos nestes pormenores como continuam válidas as noções das vestes luminosas 
do Anjo e que ele se ajoelha diante de Maria como veneração daquela que seria a Mãe do seu 
Senhor, portanto a sua Rainha. 

Ao comparar o Fiat de Maria com o Fiat da criação do Universo, estabelece-se uma 
alusão à Nova Criação, ou à recapitulação de todas as coisas em Cristo, noções que serão 
analisadas, em pormenor, adiante ao tratarmos das prefigurações, mas que nos mostra como 
se mantém, na segunda metade do século XVII, a ideia de que a Encarnação constitui uma 
Nova Criação, aspecto simbolicamente traduzido pelos pintores. Salienta-se, também, a união 
das duas naturezas em Cristo no ventre de Maria, indicando este como tálamo sagrado onde 
se celebraram as bodas entre a natureza divina e humana. O tálamo constitui um dos elementos 
simbólicos mais frequentes nas pinturas da Anunciação da primeira metade de Quinhentos e 
que se encontra ligado ao dogma da Igreja acima referido: o da união das duas naturezas em 
Cristo. Também este aspecto teológico e doutrinal, de difícil materialização em termos 
pictóricos, terá uma expresão plástica através de símbolos apropriados. 

Por fim, são efectuadas duas referências importantes: a primeira quanto ao facto de 
Maria abarcar no seu seio Aquele que os céus não podem conter, aspecto anteriormente aludido 
e que, em termos simbólicos, tem uma representação própria, sobretudo nas pinturas bizantinas. 
A segunda refere-se ao facto de que o céu se alegrou pela celebração das suas bodas com a 
Virgem e as de seu Filho com a natureza humana. Outros textos fazem alusão a estas 
manifestações de júbilo a que os pintores não ficaram alheios mediante a representação de 
Anjos músicos e cantores que enchem os céus de alegria. 

No final desta exposição, importa salientar que se verifica uma continuidade das 
principais linhas de orientação que a Igreja manifesta sobre a Anunciação antes e depois do 
Concílio de Trento revelando que, na primeira metade de Quinhentos, época em que se situam 
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as nossas pinturas, permaneciam vivas as mesmas noções, muitas com origem na Patrística, 
perdurando pelos séculos e que se continuam a manter. 

FLOS SANCTORUM 

No que se refere aos Flos Sanctorum, expressão que significa literalmente Flor dos 
Santos, são escritos revelando e exaltando as qualidades e virtudes daqueles homens e mulheres 
que pelas características da sua vida, a Igreja considera «Santos», isto é, encontram-se no 
Reino dos Céus, contemplando Deus face a face e participando da sua glória eterna. Reuniremos 
neste ponto, apenas, três Fios Santorum, pois, como referimos, o principal é efectivamente a 
Legenda Áurea e, embora os restantes sejam de épocas posteriores, são importantes para ver 
como mesmo após determinados hiatos de tempo, se conservam os conceitos principais. 

De acordo com Mário Martins19, a designação de Flos Sanctorum tem origem na Legendi 
di Sancti Vulgari Storiado, de Iacopo da Varazze, frade dominicano genovês que a redigiu em 
latim, tendo sido concluída no ano de 1264, integrando 182 capítulos e conhecida vulgarmente, 
em português, como Legenda Áurea20. A sua aceitação foi enorme e rapidamente se difundiu 
através de muitos manuscritos que foram circulando ao longo dos séculos, constituindo a 
principal fonte de inspiração para outros Flos Sanctorum que se seguiram, nos quais foram 
feitas diversas interpolações de acordo com os seus tradutores. 

Entre o relato de factos milagrosos, suplícios, heroicidade e morte dos vários Santos e 
Santas, também a Virgem Maria e o próprio Jesus Cristo encontram um lugar de destaque 
sendo abordados os seguintes temas a eles associados: Advento do Senhor (Cap. I); Natividade 
de Jesus Cristo (Cap. VI); Circuncisão do Senhor (Cap. XIII); Epifania do Senhor (Cap. 
XrV); Purificação da Bem-aventurada Virgem Maria (Cap. XXXVII); Anunciação do Senhor 
(Cap. LI); Paixão do Senhor (Cap. LUI); Ressurreição do Senhor (Cap. LIV); Ascensão do 
Senhor (Cap. LXXll); Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria (Cap. CXEX); Natividade 
da Bem-aventurada Virgem Maria (Cap. CXXXI); Concepção da Bem-aventurada Virgem 
Maria (Cap. CLXXXIX); Visitação da Bem-aventurada Virgem Maria a Isabel (Cap. CXCV); 
A Ceia do Senhor (Cap. CCXVIII); Santa Ana, mãe da Virgem Maria (Cap. CCXXII); São 
José, esposo da Virgem Maria (Cap. CCXXV) e A Coroa de Nosso Senhor Jesus Cristo (Cap. 
CCXLIII). 

19 Cf. MARTINS, Mário — O original castelhano do Flos Sanctorum de 1513.Brafena.LXXI: 6(1960)585. 
20 Em todo o nosso trabalho faremos uso da seguinte edição: SANTIAGO de la Vorágine — La leyenda 

dorada. Octava reimpresión. Madrid: Alianza Editorial, 1996, 2 vols. 
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Tal como aconteceu com os Evangelhos Apócrifos, muitos dos relatos contidos nos 
Flos Sanctorum procuram revelar facetas menos conhecidas da vida de Cristo, de sua Mãe, 
bem como dos Santos tratados. Todavia, para o nosso estudo interessa, apenas, referir os 
aspectos relacionados com o episódio da Anunciação, do qual transcreveremos as passagens 
que nos parecem mais importantes para o tema em apreciação. No caso dos dois Flos Sanctorum 
apresentados posteriormente, apesar de terem sido redigidos em datas posteriores a 1550, 
verificamos que após este longo período de mais de três séculos, se conservam as mesmas 
noções fundamentais sobre o Mistério da Anunciação, por isso achamos importante a sua 
inclusão dado que eles são espelho da mentalidade de séculos e, portanto, reflectem o 
pensamento dos cristãos e a forma como se conservam as características do culto em torno da 
Virgem culto a Maria, nomeadamente quanto ao Mistério da Anunciação. 

IACOPO DA VARAZZE (t 1298) 

Do Capítulo LI, inteiramente dedicado à Anunciação do Senhor, retirámos alguns 
excertos que passaremos a apresentar e comentar: 

"Por três razones fue conveniente que la anunciación angélica precediese a la Encarnación: 
Primera. Porque procedia conservar cierto paralelismo entre los caminos de la 
prevaricación y de la reparación: Así como el diablo mediante la tentación suscito en el 
ânimo de una mujer la duda y por la duda la llevó al consentimiento y por el consentimiento 
la condujo a la caída, así tanbién un angél, mediante la anunciación, suscitaria en el alma 
de otra mujer la fe, y por la fe la llevaría ai acatamiento de la voluntad divina, y por el 
acatamiento o consentimiento a la concepción en sus entrarias dei Hijo de Dios." 21 

Dos três motivos apresentados para que a Anunciação precedesse a Encarnação, este é 
o que consideramos aportar consequências directas para o campo iconográfico, uma vez que 
refere a necessidade de estabelecer um paralelismo entre o caminho que levou à queda dos 
nossos proto-parentes e o que levaria à reparação dessa falta. Está implícito o tema da 
«recapitulação» que será traduzido iconograficamente pela presença de Adão e Eva, recordando 
o binómio Encarnação-Redenção ou a antítese entre Maria e Eva: Por Eva perdido, por Maria 
recuperado. O arcebispo de Génova prossegue o relato com recurso aos Evangelhos Apócrifos, 
nomeadamente na História da Natividade de Nossa Senhora, relatando a entrada de Maria no 
templo de Jerusalém aos três anos de idade, até que José, mediante diversos sinais, compreende 
que fora escolhido para a receber a sua casa. Ao apresentar os motivos para que Maria estivesse 

SANTIAGO de la Vorágine — La leyenda dorada, vol. I, p. 211. 
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casada, citando São Bernardo, recorda entre outros, o facto de manter a Encarnação oculta ao 

demónio22. Aspecto que, como temos vindo a analisar, se reveste de importância e ao qual se 

referem, muito frequentemente, diversos autores, o que comprova que era conhecido entre os 

fiéis o facto de Deus ter mantido em segredo o modo como deveria encarnar o se como 

motivo pelo facto de podermos interpretar de modo mais profundo a presença do drap 
d'honneur. 

O relato prossegue com diversas explicações dos versículos do Evangelho de São Lucas, 

com base principalmente nos tratados de São Bernardo. Importa salientar que Iacopo da 

Varazze apresenta a resposta de Maria ao Anjo anunciador dizendo que estendeu as mão [ao 

alto] e levantando os olhos ao céu respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim 
segundo a vossa palavra" 23. Partilhando a opinião unânime da Igreja acrescenta que 

imediatamente a Virgem concebeu no seu seio o Filho de Deus, enquanto Deus verdadeiro e 
enquanto verdadeiro homem. 

Salientando a grandiosidade desse dia cita certo poeta e refere grandiosos factos 
ocorridos na mesma data: 

"Salve, santo dia remédio de nuestros males, 
fecha de muchas cosas, y a buenas, o y a fatales. 
En tal dia como este el Angel fue enviado, 
y Cristo crucificado, 
Y Adan, creado por la mariana 
cayo por la tarde en pecado ai comer de la manzana; 
y Abel, en la ofrenda de sus diezmos generoso, 
murió a manos de su hermano envidioso. 
También en este dia Melquisedech su sacrifício ofereció; 
e Isaac, para ser inmolado, ai monte Moriá subió. 
En esta fecha igualmente degollado 
el Bautista de Cristo, Juan el bienaventurado; 
y Pedro, arrepentido, lloró; 
y Santiago, por orden de Herodes, pereció; 
y al morir Cristo en la Cruz, 
muchos muertos, dejando sus sepulcros, volvieron a la luz; 
y Dimas, el buen ladrón, 
recebió de Jesus el dulce perdón."24 

Alguns destes episódios mostram-se efectivamente associados à Anunciação e a eles 

22 SANTIAGO de la Vorágine — La leyenda dorada, vol. I, p. 211. 
23 Ibidem, p. 214. 
24 Ibidem,p.2l5. 
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são feitas frequentes alusões simbólicas. Referimo-nos, em concreto, à criação de Adão e à 
sua queda e à crucifixão de Cristo. Outros, porém, apresentam-se como novidade e entre eles 
salientamos o sacrifício de Isaac que é representado em pinturas da Anunciação, como 
prefiguração do sacrifício de Cristo, cordeiro imolado, que dá sentido à sua Encarnação. 

FREI DIOGO DO ROSÁRIO (t 1580) 

Nascido em Évora, este religioso da Ordem dos Pregadores, escreve um Flos Sanctorum 
intitulado Historia das vidas, e feitos heróicos, e obras insignes dos Santos com muitos 
Sermoens, e praticas espirituaes que servem a muitas Festas do anno: revistas, e cotejadas 
com seus originaes authenticos de mandado do muy illustre D. Fr. Bartholameu dos 
Martyres25. A primeira edição deste livro aparece em 1577, em Coimbra, e constitui, segundo 
Barbosa Machado, o «primeiro Flos Sanctorum que sahio em toda Espanha» 26. No Volume 
I dedicado à Vida de Nossa Senhora e dos Santos do Mês de Janeiro, Frei Diogo do Rosário 
dedica os Capítulo VII e VIII à Anunciação do Anjo Gabriel à Virgem Maria, iniciando com 
um episódio retirado do Antigo Testamento com o qual estabelece um paralelo. Trata-se de 
uma alusão a Abraão que querendo encontrar uma mulher para seu filho Isaac, chamou o seu 
criado Eliezer e ordenou-lhe que fosse à Mesopotâmia buscar uma donzela com quem Isaac 
se casasse. Junto de uma fonte o criado encontra Rebeca a quem entrega um anel e pulseiras 
em sinal de eleição. Quando a jovem ficou a par do que se passava aceitou regressar com o 
servo de Abraão e casar com Isaac (Gn 24). Em conclusão o autor refere: 

"É Abrahão figura do Padre Eterno, o qual querendo dar uma Esposa a seu querido 
Filho, mandou por paraninfo e mensageiro o glorioso Archanjo S. Gabriel, figurado em 
Eliezer, o qual fallou com a Sacratíssima Virgem Maria, figurada em Rebecca, à qual 
fazia não pequena vantagem em formusura, e honestidade. As arrecadas de oiro, que 
Eliezer poz a Rebecca, com que ella se inclinou, e de boa vontade acceitou o desposório, 
significam, que pelas palavras que a Virgem ouviu ao Archanjo, que do desposório não 
viria damno á sua inteireza, mas que seria mãe juntamente com ser virgem, acceitou a 
embaixada, ficando Deus feito homem, e desposado com a natureza humana."27 

Em nossa opinião importa relevar um aspecto importante desta passagem: as jóias 

25 Cf. MACHADO, Diogo Barbosa — Bibliotheca Lusitana. Coimbra: Atlântida Editora, 1965, tomo I, 
pp. 691-692. Reprodução fac-similada da edição de 1741. 

26 Ibidem. Para o estudo subsequente utilizámos a seguinte edição: ROSÁRIO, Diogo do — Fios 
Sanctorum ou história das vidas de Christo e sua Santíssima Mãe e dos Santos e suas Festas. Lisboa: Typographia 
Universal, 1869. Vol. I. 

27 Cf. ROSÁRIO, Diogo do — Flos Sanctorum, vol. I, pp. 51-52. 
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oferecidas como prova de eleição podem ser comparar às Maria por vezes ostenta seja sobre 
a cabeça em forma de diadema seja dispersas sobre as vestes. A presença destes ornamentos 
próprios de pessoas de alta condição social podem significar não qualquer ostentação de 
riqueza por parte de Maria ou uma indicação do seu carácter de soberana, mas, simplesmente, 
o sinal da sua eleição por parte de Deus que assim a assinala como Eliezer a Rebeca. Conclui 
este trecho referindo a integridade do voto de virgindade de Maria apesar da sua conceição, 
salientando também o desposório entre Deus e a natureza humana que se encontra simbolizado 
pela presença do tálamo nas pinturas relativas ao tema, elemento simbólico de grande impacto 
nas pinturas da Anunciação, como termos oportunidade de constatar. 

ALONSO DE VILLEGAS (1534-1615) 

Este teólogo espanhol, natural de Toledo, escreveu uma vida dos Santos intitulado Fios 
Sanctorvm y historia general en que se escrive la Vida de la Virgen Sacratíssima, Madre de 
Dios, v Senora Nuestra, y las de los Santos antiguos [...]28, onde descreve o longo percurso 
apresentando os motivos para que Deus tenha encarnado, passando pelas histórias do Antigo 
Testamento, preocupando-se em referir o rei David como o primeiro da ilustríssima linhagem 
de Cristo 29 e repetindo a história de Joaquim e Ana, pais da Virgem Maria, num relato que 
segue de muito perto os Evangelhos Apócrifos, aborda o nascimento da Virgem e a sua 
educação no templo30. 

Por fim, no Capítulo VII e VIII, relata os acontecimentos ligados à Anunciação do Anjo 
São Gabriel à Sagrada Virgem, estabelecendo diversas analogias com figuras do Antigo Tes
tamento. Do seu longo relato reproduzimos alguns excertos que se mostram mais significativos 
para a iconografia da Anunciação. Em primeiro lugar, refere que milhares de Anjos, seguem 
Gabriel depois deste ter sido enviado por Deus, facto com implicações iconográficas, como 
sabemos: 

"[...] Viendo salir a San Gabriel de la Sala, y Consistório de la Santíssima Trindad, y que 

28 Utilizaremos a seguinte edição, da qual apresentamos o tíluto completo: VILLEGAS, Alonso de — 
Fios Sanctorvm y historia general en que se escrive la Vida de la Virgen Sacratíssima, Madre de Dios, y Senora 
Nuestra, y las de los Santos antiguos, quefueram antes de la venida de Nuestro Salvador ai Mundo: Collegidas 
assi de la Divina Escritura, como de lo que escriven acerca desto los Sagrados Doctores, y otros Autores 
graves, y fidedignos. Ponese al fin de cada Vida alguna Doctrina moral ai propósito de lo contenido en ella, con 
diversos Exemplos, y Historias de algunas Devotas Imagenes, y Festividades principales, que de la Virgem 
Maria, celebra la Iglesia. Puesto en este estilo grave, y compendioso. Barcelona: Imprenta de Vicente Surià, 1692. 

29 Ibidem, p. 9 
30 Ibidem, pp. 29-37. 
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lleva nombramiento, esto es resolucion, del medio que Dios busco, para el remédio de 
stos dos danos, van millares de Angeles con él hasta ver donde llega: y viendole entrar en 
el aposento de la Virgen, quedanse a la puerta. Y alli estan atentíssimos, mirando lo q la 
Virgen diria, y haria oida la embaxada. Senala el Evangelista la Ciudad q fue Nazareth, 
en la Província de Galilea. Nazareth, significa flor, cosa era conveniente, que la flor, y 
hermosura, que es el Verbo Eterno.fuesse concebida en Pueblo que se llamasse flor." 3I 

Temos uma nova confirmação que a embaixada do Anjo Gabriel ocorreu acompanhada 

de millhares de anjos. Ainda que esta não seja uma situação muito corrente no caso português, 

registamos a pintura da Anunciação de Frei Carlos do MNAA, em Lisboa, que efectua uma 

narração quase «literal» do presente relato: só Gabriel entra nos aposentos de Maria e os 

anjos acompanhantes, neste caso, apenas são três, ficaram à porta, do lado de fora, atentos ao 

que a Virgem diria. 

Partilha da opinião que o Mistério da Encarnação foi algo que permaneceu oculto ao 
demónio apresentando as devidas justificações e mais adiante alude ao momento em que 
decorre a Anunciação, ao aspecto que apresentava o Anjo e à ocupação de Maria: 

"Entro el Angel en el aposiento de la Virgen, y senala San Agustin, que fue en forma 
humana de Mancebo resplandeciente en el rostro, honesto en su trage,venerable en su 
passo, y terrible en su aspecto. Fue quando anochecia, à la hora que por este respecte se 
tane la campana que llaman Ave Maria: estava la Virgen puesta en oracion, y en el mas 
subido grado de contemplacion, que pura criatura pudo tener, Y como afirma San 
Ambrósio, leyendo, y meditando la Prophecia de Isayas, que dize, vna Virgen concibirà, 
y parirá, al que sera, y se llamará Dios connosotros. Confirma esto San Augustin, que 
dize de la Virgen, que era muy leyda en los Prophetas, y los entendia muy bien." 32 

De novo se refere a ocorrência da Anunciação durante a noite, tendo o Anjo aparecido 
de rosto resplandescente e honesto no seu traje. Confirma a tradição de Maria se encontrar a 
1er a profecia de Isaías referete à virgem que conceberá. Maria estava absorvida na mais 
profunda meditação sobre a condição de bem-aventurada daquela mulher que viria cumprir a 
promessa quando o Anjo entrou colocando-se de joelhos: "Estando en estas meditaciones 
entro el Angel y puesto de rodillas, con semblãte alegre e gozoso le dixo [...]" 33. Enquanto 
apresenta a sua mensagem, o autor não se furta a efectuar constantes referências a passagens 
do AT que têm em Maria o seu cumprimento ou lhe são directamente aplicadas: 

"Poço ha Senora, que dezeavades ver, y servir; à aquella donzella, de que habla Isaías 
que ha de concebir, y parir, permaneciendo donzella, pues yo os digo que vos sois ella. 
[...] Tambien os acordad Senora que dize el mismo Dios, en los cantares, yo soy flor dei 

31 VILLEGAS, Alonso de — Fios Sanctorvm, p. 48. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem, p. 49. 
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capo, no dize q es flor de huerto porq el huerto labrase, cavase, y cultivase. Mas el capo 
no se cultiva, no se cava, ni labra, de solo el rocio dei Cielo produze flores. Assi vos 
Virgen sacratissima, sereis tierra biendita, no labrada, ni tocada, sino q solo con el rocio 
dei Cielo, aveis de produzir vna flor hermosa, y bella, q es el hijo de Dios, de quien sereis 
madre."34 

Maria é apresentada como aquela donzela que dará cumprimento à profecia de Isaías, 
mas também como a terra não arada, nem cavada que conta, apenas, com o orvalho do céu 
para produzir formosas flores. De forma subjacente existem nas palavras colocadas na boca 
do Anjo anunciador uma alusão à virgindade de Maria, tornada fecunda pelo orvalho caído 
do céu, paralelo que se pode estabelecer tanto com o sinal do velo de Gedeão (Jz 6, 36-40), 
onde o orvalho é utilizado como matéria da prova pedida, mas também com a suplica de 
Isaías: "Destilai, ó céus, lá das alturas o orvalho e que as nuvens façam chover a justiça. 
Abra-se a terra para que floresça a salvação, e gemine igualmente a justiça.'''' (Is 45, 8). Na 
Vulgata este versículo inicia com as palavras: «Rorate caeli desuper...» veremos como a 
inicial «R» foi utilizada em pinturas da Anunciação, como inicial do livro em cuja leitura 
Maria se ocupa, fazendo alusão exactamente a esta passagem de Isaías, aplicada 
simbolicamente a Maria. Nesta longa narrativa sobre as circunstâncias que envolveram a 
Anunciação, não ficaram ausentes a relação antitética entre Eva e Maria, nem uma referência 
à data, ao momento da concepção e à atitude tomada por Maria na sua resposta ao Anjo: 

"Para dar la Virgen el consentimiento, siendo ya el punto de la media noche, començó de 
dia Viernes veynte, y cinco de Março dia en que Eva oyò la Serpiente, y fue vencida, 
humilló su rostro hasta el suelo, y juntas las manos dixo: he aqui la esclava dei Senor, 
Sea hecho en mi segundo tu palabra. Grandes virtudes descubrió la Sagrada Virgen, en 
estas palabras: particularmente resplandesciò aqui su humildad, en conceder con lo que 
se dezia: porque aunque San Iuan Bautista mostro humildad, escusandose de Bautizar a 
Christo, y San Pedro de que le lavasse los pies, en aceptar la Virgen como à cepta, 
muestra mas humildad: porque diziendole el Angel que Dios la escogia por Madre, ella 
dize, que quiere ser esclava [...]. Al mismo tiempo que acabo de pronunciar estas palabras, 
las três Divinas personas (aunque particularmente se atribuye ai Espirita Santo) formaron 
de la sangre puríssima de las entrarias de la Virgen, vn pequeno cuerpo. Y las mismas três 
Divinas personas (aunque en particular se atribuye ai Padre) criaron vna alma racional, 
que infundieron en aquel cuerpo: y la segunda persona vniò á si en vnidad de persona, 
aquella naturaleza humana." 35 

Neste trecho encontramos diversos conceitos que tomaram expressão plástica em 
representações do Mistério da Anunciação-Encarnação. Assim, presenciámos uma referência 
ao dia da Anunciação, que se refere ser o mesmo em que Eva desobedeceu, é dada uma 

34 VILLEGAS, Alonso de — Fios Sanctorvm, p. 50. 
35 Ibidem, p. 53. 
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indicação quanto ao facto de Maria ter posto as mãos ao dar a sua resposta ao Anjo (o que 
difere de outras versões que referem que Maria abriu as mãos ao alto), mas neste caso acentua-
se grandemente a virtude da humildade de Maria não só através da alusão a ter colocado o 
rosto no chão como ao facto de se ter considerado escrava quando é escolhida para ser elevada 
acima dos anjos, como Mãe de Deus. Por fim, refere-se, com precisão, que a Encarnação 
sucede logo que Maria acaba de pronunciar as palavras de consentimento. 

A propósito do texto acabado de transcrever importa fazer duas considerações que nos 
parecem associadas de forma directa com determinados «pormenores» da Anunciação que 
podem, à primeira vista, parecer simples opções plásticas dos pintores, mas que, quanto a nós 
possuem um profundo simbolismo, podendo este ser compreendido ao percebermos a 
mentalidade reinante nos fiéis através do texto deste Flos Sanctorum. Em primeiro lugar, 
salientamos a forma vincada com que se releva a humildade de Maria. De facto, esta é uma 
das virtudes demonstradas pela jovem Anunciada à qual os pintores não ficaram insensíveis 
procurando transmitir aos fiéis essa noção através de uma postura caracterizada pelos braços 
cruzados sobre o peito, olhar baixo e cabeça inclinada que, normalmente, associamos a uma 
das laudabili conditioni: a Humilitatio. Além desta, existe todavia uma outra forma de exprimir 
esta mesma virtude e que, sendo usada por vezes pelos nossos pintores quinhentistas, não tem 
sido abordada: referimo-nos às pinturas onde Maria é representada, não de joelhos, mas sentada 
sobre o pavimento. Segundo referem E. Panofsky e Manuel Trens esta é a atitude da Virgem 
da Humildade, a que já anteriormente nos referimos 36. 

Perante a forma insistente como é colocada em evidência esta virtude de Maria que 
sendo escolhida para mãe do Filho de Deus se intitula a si mesma como «serva», é 
compreensível que esta mesma virtude transpareça em grande parte das pinturas, através de 
uma iconografia apropriada. Em segundo lugar, chamamos a atenção para o facto de ser dito 
que por acção divina se formou do sangue puríssimo de Maria um pequeno corpo. O sangue 
referido a que se alude, parece-nos constituir uma alusão a uma realidade mais profunda e 
não, apenas, uma simples forma de referir que Deus toma a nossa carne, assumindo a condição 
humana. Em nossa opinião, pode existir uma associação directa ao sangue de Cristo, derramado 
sobre a Cruz, ao consumar a obra redentora pois com essa finalidade encarna no seio de 
Maria. Este complexo de realidades poderá justificar o facto das cortinas e da colcha do 
tálamo, símbolo da união conjugal, sejam, na maior parte das representações da Anunciação, 
pintadas de vermelho. 

36 Cf. PANOFSKY, Erwin — Los Primitivos Flamencos, pp. 252, 259; TRENS, Manuel — Maria. 
Iconografia de la Virgen en el arte espanol, p. 446. 
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A mesma época em que os pintores portugueses, ou residentes em Portu
gal, realizavam grandes retábulos com programas iconográficos de temática 
mariana, entre os quais a Anunciação era um dos mais representados, aquém 
e além fronteiras, a mesma mentalidade cristã impregnava o campo literário 
secular, manifestando o mesmo apreço pelo tema e revelando que o culto, 

os atributos e as considerações que envolviam a Mãe do Filho de Deus Encarnado não eram 
manifestações exclusivas das «Belas Artes» ou do campo estritamente religioso. 

Constataremos, através de uma breve passagem por alguns textos escritos por autores 
diversos, em contextos diferenciados e com finalidades não litúrgicas ou doutrinais, por isso 
lhe chamamos seculares, que a época quinhentista produziu obras, fora do âmbito estritamente 
religioso, que exprimem o mesmo tipo de influência, de imagens e de símbolos verificados 
no campo da pintura relativamente ao tema da Anunciação, o que comprova tratar-se de uma 
sociedade fortemente marcada pela mesma espiritualidade e pelos mesmos conceitos relativos 
à Mãe de Jesus e ao Mistério da Encarnação. Uma vez que este item não constitui propriamente 
uma «fonte literária» faremos, unicamente, uma breve apresentação de alguns textos sem 
necessidade de efectuar grandes notas ou comentários. 

GIL VICENTE (1465-1539 ?) 

Do «pai» do teatro português os Mistérios da Virgem, mais conhecido como Auto da 
Mofina Mendes, revela em determinadas passagens como muitos aspectos que temos vindo a 
referir aplicados a Maria estavam realmente entranhados no espírito da época '. Entre eles 
destacamos Maria acompanhada de quatro Damas (Virtudes), a saudação Domine labia mea, 
a referência aos oráculos sibilinos profetizando que Deus será humanado, a passagem do 
profeta Isaías alusiva à concepção de uma virgem, símbolos como a sarça de ardente, diversas 
passagens do Cântico dos Cânticos aplicadas a Maria (Porta do Céu, Lírio Gracioso, 
Tabernáculo, Jardim Jechado, Civitas Dei) e, ainda, Maria como a Nova Eva2: 

1 Agradecemos a indicação do Auto de Mofina Mendes com alusões directas ao tema da Anunciação ao 
Prof. Doutor José Adriano de Freitas Carvalho e Prof. Doutor José de Sá Fardilha, da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto. 

2 A transcrição que se segue foi efectuada a partir de MARQUES, Braga, org. — Gil Vicente. Obras 
completas. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1942, vol. I, pp. 132-141. 
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[...] A qual obra he chamada 
os mysterios da Virgem; 

que entrará accompanhada 
de quatro Damas, com quem 
de menina foi criada. 
A hua chamão Pobreza, 
outra chamão Humildade; 
[...] A outra, terceira delias, 
chamão Fé por excellencia; 

á outra chamão Prudência. 
E virá a Virgem com ellas, 
co mui fermosa apparencia. 
[...] Antes disto que dissemos, 
virá com musica orphea 
Domine labia mea, 
e Venite adoremus 
vestido com capa alhea. 

Depois de entrar a Virgem «vestida como uma rainha», todas se sentam acompanhadas 

de quatro anjos com música. Cada uma delas começa a estudar pelo seu livro (oráculos 

sibilinos) e inicia-se um diálogo entre Nossa Senhora e as quatro Damas: 

Virgem: Que ledes minhas criadas? 
Que achais escrito hi? 

Prudência: Senhora eu acho aqui 
grandes cousas innovadas, 
e mui altas pêra mi. 
Aqui a Sibylla Cimeria 
dis que Deos será humanado 
de hua virgem sem peccado, 
que he profunda materia 
pêra meu fraco cuidado. [...] 

Humildade: E o propheta Isaias 
falia nisto também ca: 
eis que a Virgem conceberá, 
e parirá o Messias, 
e frol virgem ficará. [...] 

Prudência: Rubum quem viderai Moïsem 
sarça, que no ermo estava, 
sem lhe pôr lume ninguém; 
o fogo ardia mui bem, 
e a sarça não se queimava. 

Humildade: Aqui a chama Salomão 
tota pulchra arnica mea, 
et macula non est in te. 
E dia mais, que he porta coeli 
[...]pulchra utlilium gracioso, [...] 

Prudência: Et acies ordinata, 
fermosa filha d'elrei 
de Jacob, et tabernacula 
speculum sine macula 
ornata civitas Deis. 

Fé: Mais diz ainda Salomão: 
Hortusconclusus, [...] 

Prudência: He tão zelozo o Senhor, 
que quererá o seu estado 
dar ao mundo per favor, 
por hua Eva peccador, 
hua virgem sem peccado. 

A própria Virgem Maria encerra o diálogo desejando ver tão preciosa senhora onde 

tanto bem se encerra e servi-la como escrava para que vendo-a a ela se visse o céu e as 

virtudes da terra. Entra, em seguida, o Anjo Gabriel tendo início a cena da Anunciação. A 

cada expressão do mensageiro divino, a Virgem pede conselho a uma das Virtudes, dando 
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lugar a uma troca de argumentos e a um tipo de narrativa que corresponde, com toda a 

fidelidade, a uma verdadeira explicação do episódio onde se encontram presentes os mesmos 

elementos simbólicos das pinturas. Por este motivo achamos importante transcrever, na íntegra, 

o diálogo de modo a poder estabelecer-se um paralelismo com os elementos simbólicos das 

pinturas a analisar no Capítulo IV. 

"Gabriel: Oh! Deos te salve Maria, 
cheia de graça graciosa, 
dos peccadores abrigo! 
goza-te com alegria, 
humana e divina rosa, 
porque o Senhor he contigo. 

Virgem: Prudência, que dizeis vós? 
que eu muito turbada sam; 
porque tal saudaçam 
não se costuma antre nós. 

Prudência: Pois que he auto do Senhor, 
senhora, não esteis turbada; 
tornae em vossa color, 
que, segundo o embaixador, 
tal se espera a embaixada 

Gabriel: O Virgem, se ouvir me queres, 
mais te quero inda dizer. 
Benta es tu em mereceres 
mais que todas as mulhers, 
nascidas e por nascer. 

Virgem: Que dizeis vós Humildade; 
que este verso vai mui fundo, 
porque eu tenho per verdade 
ser em minha calidade 
a menos cousa do mundo? 

Humildade: O anjo, que dá o recado, 
sabe bem disso a certeza. 
Diz David no seu tractado, 
qu'esse espirito assi humilhado 
he cousa que Deos mais preza. 

Gabriel: Alta Senhora, sab'ras, 
que tua sancta humildade 
te deu tanta dignidade, 
que hum filho conceberás 
da divina Eternidade. 
Seu nome, será chamado 
Jesu e Filho de Deos; 
e o teu ventre sagrado 
ficará horto cerrado; 
e tu — Princeza dos Ceos. 

Virgem: Que direi, Prudência minha? 
a vós quero por espelho. 

Prudência: Segundo o caso caminha, 
deveis, Senhora Rainha, 
tomar com o Anjo conselho. 

Virgem: Quomodofiat istud, 
quoniam virum non cognosco? 
porque eu dei minha pureza 
ao Senhor, e meu poder, 
com toda a minha firmeza. 

Gabriel: Spiritus sanctus superneniet in te; 
e a virtude do Altíssimo, 
Senhora te cubrirá; 
porque seu filho será, 
e teu ventre sacratíssimo 
per graça conceberá. 

Gabriel: Porque tanto isto não peses, 
nem duvides de querer, 
tua prima Elisabeth 
he prenhe, e de seis meses. 
E tu, senhora, has de crer, 
que tudo a Deos he possível, 
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Virgem: Fé, dizei-me vosso intento, 
que este passo a vós convém. 
Cuidemos nisto muito bem, 
porque a meu consentimento 
grandes dúvidas lhe vem. 
Justo he que imagine eu, 
e que este muito turbada. 
Querer quem o mundo he seu 
sem merecimento meu, 
entrar em minha morada; 
e hua summa perfeição, 
de resplandor guarnecido, 
tomar pêra seu vestido 
sangue do meu coração, 
indigno de ser nascido! 
E aquelle que occupa o mar, 
enche os ceos e as profundezas, 
os orbes e as redondezas; 
em tão pequeno lugar 
como poderá estar 
a grandeza das grandezas! 

e o que he mais impossível, 
lhe he o menos de fazer. 

Virgem: Anjo, perdoae-me vós, 
que com a Fé quero fallar. 
Pedirei sinal aos Ceos. 

Fé: Senhora, o poder de Deos 
não se ha de examinar. 
Nem deveis de duvidar, 
pois sois delle tão querida 

Gabriel: E d'abinicio escolhida: 
e manda-vos convidar; 
pêra madre vos convida. 

Virgem: Ecce ancilla Domini, 
faça-se sua vontade 
no que sua Divindade 
mandar que seja de mi, 
e de minha liberdade." 

Como nos apercebemos, a riqueza de símbolos permanece tão intensa como aquela 
que existe nas pinturas. Aqui se refere o rei David, o voto de castidade de Maria, a concepção 
virginal, a humildade de Maria que se considera indigna de conter no seu seio aquele que 
occupa o mar, enche os ceos e as profundezas, além de outros aspectos antes referidos. 

SÁ DE MIRANDA (1481-1558) 

Entre as Canções de Sá de Miranda seleccionámos duas onde se utilizam as mesmas 
figuras simbólicas e deixam transparecem conceitos similares aos que vimos nos textos 
litúrgicos e outros abordados nos itens anteriores. Da primeira, intitulada A Festa da 
Anunciação de Nossa Senhora, extraímos os versos que nos parecem mais significativos para 
comprovar os nossos objectivos 3. 

3 Citámos a partir de MIRANDA, Francisco Sá de — Obras completas. Organização de Rodrigues 
Lapa. 5a edição revista. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 2003, vol. II, pp 8-10. 
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Dia gracioso e claro, 
prometido de tanto 
tempo à gente, por Deus escolhida 
para ser nosso amparo! 
Ah! mistério tam santo 
que nos tolheu a morte e deu a vida, 
mercê não merecida 
que o entendimento abate! 
Celeste mensagem, 
que ao longo do cativeiro 
nos trouxe hoje do Céu um tal resgate! 
Sejais na minha ajuda, 
socorrei em tal pressa a língua muda! 

Virgem sagrada e pura, 
que a natureza esmalta, 
e tanto atras de si deixou, 
perfeita criatura 
posta em parte tam alta 
que nunca culpa algiia lá chegou; 
conosco conversou 
no mundo por seu meo 
o verbo divinal; 
por nós feito mortal, 
co' a cruz às costas de tam longe veo 
e com tais armas sós 
tais inimigos venceu só para nós! 

Fizera-se tirano 
a cabeça da enveja 
(Não sei o que em logo entrando digo) 
do novo estado humano, 
que, d'altivez sobeja, 
tantos dos seus perdera ali consigo 
um ódio tam antigo, 
de hornada em jornada 
que avante cada hora ia. 
Quem remédio i poria 
senão quem por nós fez tudo de nada? 
Na culpa entrou mulher 
assi convinha no remédio ser. 

Foi o Primeiro Adão 
de limo virgem feito, 
inspirando-lhe ali divino esp'rito. 
Assi estava em rezão 
que est'outro mais perfeito 
de ventre virginal saía bendito, 
isento do delito 
em que a serpente antiga 
a todos envolvera. 
O Céu, que Eva perdera, 
quem no-lo abriu ficou fora de briga; 
foi-lhe entregue hoje a chave, 
foi-lhe o nome mudado de Eva em Ave." 

Muitos destes versos contêm elementos simbólicos que se encontram em perfeita 
conformidade com outros textos escritos estritamente para funções litúrgicas. Aqui se refere 
a promessa de Deus e o longo cativeiro da humanidade que no dia da Anunciação vê o seu 
resgate. Apresenta ainda uma reflexão antiga: por uma mulher entrou o pecado, por isso o 
remédio deveria seguir um processo inverso onde a mulher fosse também protagonista. Depois 
de ressaltar a pureza de Maria centra a sua atenção em Cristo que transporta de tão longe a 
cruz às costas e, unicamente com tais «armas» vence os inimigos, unicamente para nós, 
evidenciando uma ligação entre a Encarnação e o modus faciendi da Redenção. Por fim, 
estabelece o tradicional paralelismo entre o primeiro Adão feito da terra virgem e o segundo 
Adão formado no ventre virginal de Maria. Na mesma linha de pensamento, compara Eva 
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que para nós perdeu o céu com Maria que no-lo restituiu, numa relação antitética baseada no 
anagrama entre as palavras Eva e Ave, aspecto este em conformidade com muitos textos 
oriundos da Patrística, como tivermos oportunidade de analisar e que tem a correspondente 
figuração em algumas pinturas da Anunciação. 

Ainda de Sá de Miranda transcrevemos um excerto da sua Canção a Nossa Senhora, na 
qual transparecem algumas figuras e símbolos, que têm sido associados a Maria, mostrando 
como, de facto, na religiosidade popular, eram vulgares e perfeitamente compreensíveis. 

"Virgem fermosa, que achastes a graça 
perdida antes por Eva, onde não chega 
o fraco entendimento, chegue a fé. 
Coitada desta nossa vista cega, 
que anda apalpando pela névoa baça, 
e busca o que ante si tendo não vê. [...] 

Virgem, nossa esperança, um alto poço 
de vivas águas, que contino corre, 
Em que se matam pêra sempre as sedes; 
não de Nembrot, mas de David a torre 
donde socorro espero ao meu destroço, 
assi tam perseguido como vedes; [...] 

Virgem perfeita, e do Sacrário santo 
porta que Ezequiel cerrada via, 
à parte que responde ò Oriente; 
alto silvado, que todo ele ardia 
sem ofendido ser tanto nem quanto, 
e foi tal testemunha ali presente: 
velo de Gedeão, divinamente, 
e divino sinal 
do orvalho celestial, 
que, tudo o mais enxuto, ele só sente: 
Semhora, que podeis, em tal afronta 
restituí-me a mim, 
antes do fim, que o sol vai-se e transmonta. 

Virgem, horto precioso, alto e defeso 
rico ramo do tronco de Jessé, 
que floresceu tam milagrosamente, 
custódia preciosíssima da Fé, 
que vós só toda tivestes em peso 
tendo um e o outro Sol sua luz ausente 

Também nesta Canção deparamos com uma linguagem figurada com nítidas ligações à 
representação do tema. Sá de Miranda fala de Maria como a antítese de Eva que recuperou a 
graça por ela perdida, como Sacrário santo, porta fechada de Ezequiel, compara-a com a 
sarça [de Moisés] que ardia sem se consumir, ao velo de Gedeão, só ele afectado pelo orvalho, 
ao poço de águas vivas e torre de David, horto [fechado] e Árvore de Jessé da qual haveria de 
brotar Aquele que fora anunciado pelos profetas e aguardado pelo povo inteiro. Como se vê, 
mantêm-se grande parte dos elementos simbólicos consagrados pelos textos litúrgicos 
transpostos, como sabemos, para o campo da pintura. 
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Luís DE CAMÕES (15257-1580) 

De Luís de Camões reproduzimos quatro sonetos, dedicados à Virgem Maria, onde são 
feitas diversas alusões às virtudes manifestadas na Encarnação4: 

LXXXXVII 
Para se namorar do que criou, 
Te fez Deos, Sacra Fénix, Virgem Pura. 
Vede que tal seria esta Feitura 
Que para si o seu Feitor guardou! 

No seu alto conceito te formou 
Primeiro que a primeira criatura; 
Para que única fosse a compostura 
Que de taõ longo tempo se estudou. 

Naõ sei se digo em tudo quanto baste 
Para exprimir as raras calidades 
Que quis criar em ti quem tu criaste. 

Es Filha, Mãy, & Esposa: & se alcançaste 
Huma só, três taõ altas dignidades, 
Foy porq a Três de Hu só tanto agradaste. 

Lxxxxvm 
Dece do Ceo immenso Deos benino, 
Para encarnar na Virgem Soberana. 
Porque dece divino a cousa humana? 
Para subir o humano a ser divino. 

Poys como vem taõ pobre, & e taõ Minino, 
Rendendose ao poder da maõ tirana? 
Porque vem receber morte inhumana 
Para apagar de Adaõ o desatino. 

He possível que os dous o fructo comem 
Que de quem lhes deu tanto foy vedado? 
Si, porque o próprio ser de Deoses tomem. 

E por esta razão foi humanado? 
Si; porque foi com causa decretado, 
Se quiz o homem ser Deus, que Deus fosse homem. 

4 A transcrição destes Sonetos, foi efectuada com base na edição: RIMAS várias de Lvis de Camões 
comentadas por Manuel de Faria e Sousa. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1972, Primeira parte, 
Tomos I e II, pp. 313-316. Reprodução fac-similada da edição de 1685. 
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LXXXXIX 
Dos Ceos á terra dece a mór Belleza; 
Unese á nossa carne, & a faz nobre: 
E sendo a humanidade de antes pobre, 
Hoje subida fica a mór riqueza. 

Busca o Senhor mães rico a mór pobreza; 
Que como ao mudo o seu amor descobre, 
De palhas vis o corpo tenro cobre, 
E por ellas o mesmo Ceo despreza. 

Como? Deos em pobreza á terra dece? 
O que he mães pobre tanto lhe contenta 
Que este somente rico lhe parece. 

Pobreza este Presépio representa; 
Mas tanto por ser pobre ja merece, 
Que quanto mães o he, mães lhe contëta. 

C 
Porque a tamanhas penas se offrece 
Por o peccado alheo, & erro infano, 
O Trino Deos? Porque o sogeito humano 
Naõ pode c'o castigo que merece. 

Quem padecerá as penas que padece? 
Quem sofrerá deshonra, morte, & dano? 
Quem será, senaõ for o Soberano 
Que reyna, & servos manda, & obedece? 

Foy a força do homem taõ pequena 
Que naõ pode soster tanta aspereza, 
Poys naõ sosteve a Ley que Deos ordena. 

Mas sofrera aquella immensa Fortaleza 
Por amor puro: que a mortal fraqueza 
Foy para o erro, & naõ ja para a pena. 

Camões apresenta como ideia central os motivos pelos quais Deus se fez homem, 
referindo o desatino de Adão como causa e a morte inhumana com que irá resgatar a 
humanidade. Deparamos, pois, com uma alusão ao binómio Encarnação-Redenção que estará 
presente, nas pinturas, com grande frequência e por meio de variados elementos simbólicos. 
Refere ainda, de forma muito poética o facto de uma só das pessoas da Santíssima Trindade 
ter encarnado no seio de Maria. 
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DANTE ALIGHEERI (1265-1321) 

Reservamos para o final alguns versos de Dante Alighieri, o qual apesar de corresponder 
a uma época anterior à de todos os autores até agora apresentados, não se encontra associado 
directamente com a sociedade e a cultura portuguesa da primeira metade de Quinhentos. 
Apesar disso, não podemos deixar de referir a obra de um dos maiores poetas da cristandade, 
escrita numa época de grandes transformações sociais e políticas que começa a dar sinais do 
primeiro Renascimento italiano prefigurando a Idade Moderna. Transformações essas que se 
manifestam igualmente no campo literário e artístico. 

Da obra mais conhecida de Dante, a Divina Comédia, extraímos alguns trechos onde 
registamos alusões referentes à Anunciação5. Assim, no Purgatório, (canto 10,34-43) podemos 
1er: 

L'angel che venne in terra col decreto 
de la molt'anni lacrimata pace, 
ch'aperse il ciel del suo lungo divieto, 
dinanzi a noi pareva si verace 
quivi intagliato in un atto soave, 
che non sembiava imagine che tace. 

Giurato si saria ch'el dicesse Ave!; 
perche iv'era imaginata quella 
ch'ad aprir 1'alto amore volse la chiave; 
e avea in atto impressa asta favella 
Ecce ancila Dei, propiamente 
come figura in cera si suggella. 

O Anjo [Gabriel] veio à terra com o decreto de paz por tantos anos anelada. A noção 
que o mensageiro divino era portador de um decreto divino pode ter estado na origem da 
representação da filactéria ou, de forma ainda mais concreta, do documento selado que se 
encontram em raras representações da Anunciação, entre as quais a de Vasco Fernandes, 
aspecto que será objecto de uma análise específica. É ainda referida Maria como aquela que 
abre a porta [fechada de Ezequiel] ao supremo amor, e que se representa em atitude de quem 
tem impressas as palavras [de humildade e aceitação] Ecce ancilla Dei. 

Por sua vez, no Paraíso (canto 32,94-112), Dante faz uma alusão ao tema nos seguintes 
termos: 

5 Para a transcrição dos textos apresentados fizemos uso da edição: OBRAS COMPLETAS de Dante 
Alighieri. Quinta edición, segunda impresión. Madrid: BAC, 2002. 

173 



CAP. 1-1.7. TEXTOS LITERÁRIOS 

E quello amor che primo li discese, 
cantando Ave Maria, gracia plena, 
dinanzi a lei le sue ali distese. 
Rispuosi a la divina cantilena 
da tutte parti la beata corte, 
si ch'ogni vista sen fe' più serena. 
«O santo padre che per me comporte 
l'esser qua giù, lasciando il doce loco 
nel qual tu siedi per eterna sorte, 
qual è quell'angel che con tanto gioco 
guarda ne li occhi la nostra regina, 

innamorato si que par di foco?» 
Cosi ricorsi ancora a la dottrina 
di colui ch'abbelliva di Maria, 
come dei sole stella mattutina. 
Ed elli a me: «Baldessa e leggiadria 
quant'esser puote in angelo ed in alma, 
tutta è in lui; e si volem che sia, 
perch'elli è quelli che porto la palma 
giuso a Maria, quando '1 Figliuol di Dio 
carcar si volse de la nostra salma. 

Existe uma alusão directa à Anunciação ao referir-se ao Anjo que desceu cantando Ave 
Maria gratia plena e que se coloca diante de Maria estendendo as asas e apresentando-lhe a 
palma, «quando o Filho de Deus quis carregar o nosso corpo» 6. De salientar a exclamação 
que alude à bondade de Deus Pai ao enviar o seu Filho para redenção da Humanidade: "Oh 
Pai Santo que por mim suportas estar aqui em baixo deixando o doce lugar em que te sentas 
eternamente." O último canto do Paraíso inicia com uma oração salientando as virtudes de 
Maria (canto 33,1-15): 

Vergine madre, figlia dei tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine físso d'eterno consiglio, 
tu se' colei che 1'umana natura 
nobilitasti si, che '1 suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura, 
Nel ventre tuo si racesse 1'amore, 
per lo cui caldo ne 1'eterna pace 
cosi è germinato questo fíore. 

Qui se' a noi meridiana face 
di caritate, e giuso, intra i mortali, 
se' di speranza fontana vivace. 
Donna se' tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia, e a te non ricorre, 
sua disianza vuol volar sanz'ali. 

Enaltece-se Maria, «filha do seu Filho», a mais humilde e a mais elevada das criaturas 
que de tal modo enobreceu a natureza humana a ponto do Criador se converter em sua criatura. 
Nesta passagem é ainda feita uma alusão ao poder de Maria como medianeira universal ela 
que sendo humana acolheu o Filho de Deus, encontra-se num lugar privilegiado para inter
ceder junto de Deus por todos os que lhe foram entregues como filhos, por Cristo, junto à Cruz. 

6 Verificamos a referência feita à palma apresentada a Maria no momento da Anunciação. Habitualmente 
a palma é símbolo do martírio, sendo por isso utilizada pelo Anjo Gabriel numa «segunda anunciação», a do 
Passamento, ou Dormição da Virgem. Todavia, encontramos o mesmo elemento simbólico em algumas 
(raríssimas) representações da Anunciação- Encarnação, em que o Anjo anunciador transporta uma palma que 
apresenta a Maria, como sucede no conhecido fresco de Piero delia Francesca, em San Francesco, Arezzo, 
talvez pelo facto da palmeira ser tomada como símbolo da vida (da vida eterna no caso do anúncio da morte). 
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2. FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS DA ANUNCIAÇÃO 

EPOis de uma análise, aprofundada na medida considerada necessária, sobre 
as fontes literárias que proporcionaram aos pintores os elementos concretos 
para desenvolverem as suas pinturas, devemos, neste momento, centrar a 
nossa pesquisa sobre a Anunciação em si mesmo. A fase anteriormente 
desenvolvida apresentava-se crucial porque as personagens, os objectos, a 

arquitectura, o espaço físico, o ambiente próprio do anúncio, surgiu a partir das diversas 
fontes analisadas. Com efeito, os símbolos presentes nas pinturas da Anunciação têm a sua 
origem, de forma directa ou indirecta, nos textos apresentados, ou em textos similares, de 
acordo com a ideia de Émile Mâle referida inicialmente. 

Uma vez compreendidos os aspectos extrínsecos, importa passarmos a analisar as 
características intrínsecas, isto é, vermos a Anunciação a partir de dentro, verificar que a sua 
redacção corresponde a uma estrutura literária que segue um esquema comum a outros tipos 
de anúncios e compreender as implicações deste facto, tanto no campo teológico como, 
principalmente, no campo artístico. Parece-nos importante sublinhar este aspecto, pois, como 
veremos, a própria estrutura literária da Anunciação foi utilizada por São Lucas com a intenção 
de reforçar elementos fulcrais da mensagem. Existe, portanto, uma finalidade teológica 
importante ao colocar em paralelo a perícopa da Anunciação com passagens comuns a outros 
relatos de anúncios feitos no Antigo Testamento, aspecto que procuraremos esclarecer. 

Todavia, este processo, que parece restringir-se ao campo literário e exegético, tem 
uma relação directa e muito acentuada com a iconografia, relação esta que nunca, até ao 
momento, vimos equacionada. Daqui resulta o interesse em procedermos ao estudo da estrutura 
literária do relato de São Lucas que descreve a Anunciação, tal como é realizado por diferentes 
autores, analisar o paralelismo estabelecido com outros textos do AT e perceber a finalidade 
subjacente a este recurso literário. O mais importante, porém, é tirarmos conclusões quanto 
ao impacto deste procedimento no campo iconográfico. 
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MPORTA clarificar o que se entende pelo termo Anunciação, uma vez que, 
desse facto, depende um percurso sem ambiguidades. A palavra deriva do 
latim annuntiatio {-onis), que significa «anúncio, mensagem, anunciação, 
notícia». No Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea deparamos 
com a seguinte definição: " 1 - Acto de participar alguma coisa, a alguém; acto 

ou efeito de anunciar; Anúncio, Participação. 2- Mensagem do Anjo Gabriel à Virgem 
participando-lhe que ia ser mãe de Jesus. 3- Festa da Igreja Católica em que se celebra o 
mistério da Encarnação revelado pelo Anjo Gabriel à Virgem" '. Na sua acepção geral o 
vocábulo pode ser aplicado a qualquer tipo de mensagem que se transmite. Porém, dado que 
a nossa pesquisa incide sobre as pinturas portuguesas da primeira metade de Quinhentos, 
subordinadas a um tema religioso específico, será neste contexto que deveremos enquadrar o 
significado do termo Anunciação. 

No Antigo e no Novo Testamento, nos Evangelhos Apócrifos ou, ainda, nos Apócrifos 
do Antigo Testamento, o vocábulo é utilizado ao serem descritos episódios em que um ou 
mais anjos são encarregues da missão de levar determinado anúncio a uma criatura humana, 
comunicando-lhes algumas disposições divinas a seu respeito. 

Os relatos bíblicos de anúncios feitos por anjos, que apresentam semelhanças entre si, 
e que iremos ter em conta, no nosso estudo, a fim de os podermos comparar, são os seguintes: 
no AT o anúncio a Abraão (Gn 17 e 18); a Moisés (Ex 3); a Gedeão (Jz 6) e aos pais de Sansão 
(Jz 13); no NT o anúncio do Anjo Gabriel ao sacerdote Zacarias e à Virgem Maria, que São 
Lucas apresenta no primeiro capítulo do seu Evangelho2. Além destes existem outros anúncios 
que não serão abrangidos pela análise a efectuar: no AT o do nascimento de Ismael (Gn 16,7-
12), o da vocação do profeta Jeremias (Jr 1, 5-10), e dos profetas Ezequiel (Ez 2), e Daniel 
(Dn 10, 9-21); no NT o anúncio de um anjo a José (Mt 1, 20-21), aos pastores na noite de 
Natal (Lc 2, 9-14); novo anúncio a José para tomar o Menino e sua mãe e fugir para o Egipto 
(Mt 2, 13). 

1 ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA/FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN — 
Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea. Lisboa: Editorial Verbo, 2001, p. 275. 

2 Estes relatos de anúncios são os que se encontram descritos com detalhe e que, por isso, permitem 
estabelecer uma analogia entre si. Os restantes anúncios indicados no texto apresentam-se resumidos, por vezes 
a uma simples expressão. Por isso, apesar de serem considerados anúncios, dentro da definição geral, atendendo 
às suas características, não permitem, contudo, efectuar um estudo paralelo, pelo que a eles apenas faremos 
referência em momentos pontuais, mas não serão abrangidos pela análise aqui efectuada. 
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Nos Evangelhos Apócrifos deparamos, igualmente, com o relato de várias anunciações. 
Assim, no Proto-Evangelho de Tiago, um anjo aparece a Ana, a futura mãe da Virgem Maria, 
mulher estéril e de idade avançada, e comunica-lhe que vai ser mãe (IV, 1). De igual forma, 
um anjo anuncia a Joaquim, marido de Ana, a boa nova da futura maternidade de sua esposa 
(IV, 2). A Anunciação do Anjo Gabriel a Maria encontra-se descrita no cap. XI do mesmo 
apócrifo. Idêntico anúncio feito a Joaquim e a Ana é relatado, também, no Evangelho do 
Pseudo-Mateus (II, 3 ; III, 1 ) e a Anunciação à Virgem Maria surge no cap. IX. Por sua vez, no 
Evangelho da Natividade de Maria temos, de novo, a anunciação a Joaquim e a Ana, 
respectivamente, cap. Ill, 1 e IV, 1; estando a Anunciação do Anjo Gabriel a Maria descrita 
no cap. IX. O Evangelho Arménio da Infância, narra como um anjo aparece a Joaquim e lhe 
anuncia a gravidez de Ana (I, 2). O mesmo anjo aparece a Eleazar, o Sumo Sacerdote, 
anunciando-lhe a visita de Joaquim e ordenando-lhe que receba as suas ofertas (I, 3); 
aparecendo, por fim a Ana (I, 3). A Anunciação é apresentada no capítulo V, 1-9. Finalmente, 
o Evangelho de Taciano, descreve a Anunciação de Gabriel a Maria no cap. Ill, 1-8. 

Como se pode comprovar são diversos os acontecimentos bíblicos ou extrabíblicos, 
que se enquadram dentro do que podemos designar como anúncio ou anunciação e que, no 
presente contexto, adquirem o significado de uma notícia de carácter sobrenatural, transmitida 
por um anjo a determinada pessoa a quem está reservado um papel importante nos desígnios 
divinos. Contudo, para o estudo subsequente, a palavra «Anunciação» (com «A» maiúscula) 
será utilizada, sempre e exclusivamente, referida ao anúncio feito pelo Arcanjo São Gabriel 
à Virgem Maria, tal como é apresentado pelo evangelista São Lucas (Lc 1, 26-38) ou pelos 
Evangelhos Apócrifos. Ficam, portanto, excluídas, desta terminologia, as restantes anunciações, 
bíblicas ou extra bíblicas, supracitadas, escritas sempre com «a» minúscula. 

Como sinónimo do termo «Anunciação» serão utilizadas as expressões «Saudação 
Angélica» e «Colóquio Angélico». 

De forma a proporcionarmos uma visão geral sobre a Anunciação e as outras anunciações, 
nos textos bíblicos e nos apócrifos, discriminámos no Quadro III, da página seguinte, os 
diferentes anúncios identificando, em cada caso, o anjo anunciador, a personagem a quem se 
dirige e o texto onde é narrado o episódio. 
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QUADRO III 

ANTIGO TESTAMENTO NOVO TESTAMENTO 

Anjo Personagem Fonte Anjo Personagem Fonte 

Gabriel Agar Gn 16, 7-12 Anjo do Senhor José Mt 1,20-21 

Anjo do Senhor Abraão Gnl7;18 » José Mt2,13 

» Moisés Ex3 Gabriel Zacarias Lc 1,5-25 

» Gedeão Jz6 Gabriel Maria Lc 1,26-38 

» Manoé e esposa J z l3 Anjo do Senhor Pastores Lc 2, 9-14 

» Jeremias Jr 1,5-10 

» Ezequiel Ez2 

» Daniel Dn 10, 9-21 

EVANGELHOS APÓCRIFOS 

Anjo Personagem Fonte 

Anjo do Senhor Ana Proto-Evangelho de Tiago IV, 1 

» Joaquim Proto-Evangelho de Tiago IV, 2 

Anjo do Senhor Maria Proto-Evangelho de Tiago XI 

» José Proto-Evangelho de Tiago XIV, 2 

» Ana Evangelho do Pseudo Mateus II, 3; III, 5 

» Joaquim Evangelho do Pseudo Mateus III, 1-3 

Anjo do Senhor Maria Evangelho do Pseudo Mateus IX 

» José Evangelho do Pseudo Mateus XI; XXV 

» Joaquim Evangelho da Natividade de Maria III, 1-4 

» Ana Evangelho da Natividade de Maria IV, 1-2 

Gabriel Maria Evangelho da Natividade de Maria IX, 1-4 

Anjo do Senhor José Evangelho da Natividade de Maria X, 2 

Joaquim Evangelho Arménio da Infância I, 2 

Eleazar Evangelho Arménio da Infância I, 3 

Ana Evangelho Arménio da Infância I, 3 

José Evangelho Arménio da Infância VI, 11 

Zacarias Evangelho de Taciano II, 6-15 

Gabriel Maria Evangelho de Taciano III, 1-8 

Anjo do Senhor José Evangelho de Taciano V, 36-37 

» Pastores Evangelho de Taciano VI, 1-6 

Síntese dos relatos dos diversos anúncios feitos por anjos nos textos bíblicos e nos apócrifos 
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* * * 

Entre todas as páginas da Bíblia, talvez não exista um episódio que tenha atraído tanto 
as atenções, como acontece, de forma muito singular, com o relato da Anunciação. Estudos 
exegéticos, comentários, meditações, sermões, poemas, peças musicais e teatrais e obras de 
arte, são alguns exemplos, dos géneros literários e artísticos que, sob diferentes perspectivas, 
abordaram o Mistério da Anunciação. Que terá de tão extraordinário esse texto, de apenas 
doze versículos, para atrair, durante séculos e com tanta intensidade, gente das mais variadas 
culturas, profissões e estratos sociais? Será apenas pela beleza e simplicidade do relato? Será 
pelo inusitado colóquio entre uma criatura celeste e uma jovem? Ou pela delicadeza do 
acontecimento? Além destes motivos que, sem dúvida, constituem razões válidas, mas de 
carácter secundário, existe, em nossa opinião, um motivo mais importante para tão grande 
interesse, e que não encontra paralelo em todos os outros anúncios: numa perspectiva cristã 
essa narrativa descreve o acontecimento pelo qual Deus dá início à Redenção da Humanidade, 
através do mistério da Encarnação de seu Filho, Jesus Cristo. O alcance deste acontecimento 
ímpar explica, também, a razão de tratados exegéticos, análises e interpretações realizadas, 
desde os primórdios do cristianismo, sobre a perícopa da Anunciação. O volume de estudos e 
publicações comprova que não se trata, apenas, de um belo texto, em termos literários, mas 
da narrativa de um acontecimento de carácter transcendental com enormes repercussões. 

Maria, uma jovem, pobre e humilde, vivendo numa povoação insignificante recebe a 
embaixada de um Anjo que lhe revela ter sido escolhida por Deus para mãe de seu Filho. 
Atendendo a esta maternidade divina, a jovem foi cheia de graça, desde o seu nascimento, 
por um desígnio de salvação predestinado por Deus, em função da espécie humana, segundo 
o dogma definido pela Igreja. O momento da Encarnação, em que o divino se encerra nos 
limites do humano, em que se dá um contacto real entre o céu e a terra, era aguardado, pelo 
povo de Israel, com imensa espectativa, ao longo de muitas gerações. O nascimento deste 
Menino, filho de Deus e filho de Maria, marcou, de forma indelével, a História da Humanidade: 
o antes e o depois de Cristo. 

Não será, pois, de admirar que, numa sociedade marcada, durante séculos, por uma 
cultura e mentalidade cristãs, o episódio da Saudação Angélica tenha atraído a atenção não 
apenas dos crentes, mas, também, dos artistas, nomeadamente, dos pintores, que transformaram 
o tema do Colóquio Angélico num dos mais representados em toda a História da Arte. O 
número incontável de pinturas realizadas, não só contribuiu para a divulgação do Mistério da 
Anunciação, como também fomentaram a devoção dos fiéis para com aquela jovem que 
Deus escolhera para Sua Mãe e legaram à posterioridade magníficas obras-primas. 
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2.1.1. Estrutura literária 

Ao longo da Bíblia verificamos existirem de dois géneros de anúncios: 

ANÚNCIOS DE NASCIMENTO ' —Os que referem o nascimento de uma criança, que ocorre 
em condições biológicas desfavoráveis por parte dos seus progenitores, (devido à idade 
avançada ou esterilidade), sendo a situação de Maria uma excepção. Em todos os casos, 
existe sempre uma intervenção divina, de forma a ultrapassar as causas impeditivas da gravidez, 
tornando possível a concepção de um filho. Por esse motivo, são designados por anúncios de 
nascimentos maravilhosos. Os exemplos que apresentaremos são: o anúncio a Abraão 
(nascimento de Isaac, primeiro anúncio: Gn 17, 1-6. 15-19; segundo anúncio: Gn 18,1-3. 9-
14), aManoé e sua esposa (nascimento de Sansão: Jz 13,2-14.17-22), a Zacarias (nascimento 
de João Baptista: Lc 1, 5-20) e a Maria (nascimento de Jesus: Lc 1, 26-38). 

ANÚNCIOS DE VOCAÇÃO 2 —Aqueles que se referem à vocação de personagens que, 
sendo eleitas por Deus, terão uma missão especial no seu plano salvífico. Por isso, Deus os 
envia para actuarem ao serviço do povo eleito, com uma tarefa de grande envergadura, na 
qual transparece a acção divina por detrás dos acontecimentos. Apresentaremos o caso da 
vocação de Moisés (Ex 3, 1-12; 4, 1-7) e de Gedeão (Jz 6, 11-24). 

Estes anúncios, mesmo dentro do tipo específico a que pertencem, apresentam diferenças 
no que respeita ao conteúdo da mensagem, pois cada um deles diz respeito a uma pessoa 
concreta, num contexto específico, com a sua própria história pessoal e que irá ter uma missão 
singular nos planos divinos. Portanto, o conteúdo do anúncio varia conforme a finalidade da 
missão destinada a cada interveniente. Todavia, ao analisarmos os relatos dos vários anúncios, 
ao nível da sua estrutura literária, verificamos que as diversas etapas narrativas se desenvolvem 
segundo um esquema muito semelhante. Esta constatação levou alguns autores a 
considerarem existir um modelo literário próprio destes anúncios, designado por padrão 
das anunciações3. Orientando-se por esse padrão, os diversos escritores sagrados redigiram 
quer os relatos dos anúncios de nascimento quer os de vocação, como passaremos a analisar. 

1 Assim designados por POTTERIE, Ignace de la — Maria en el mistério de laAlianza. Madrid: BAC, 
1993, p. 34. 

2 Ibidem, p. 36. 
3 Cf. BROWN, Raymond E. [et al.] — Maria en el Nuevo Testamento. 3a ed. Salamanca: Ed. Sigueme, 

1994, pp. 113-116; MUNOZ IGLESIAS, Salvador — Los Evangelios de la Infância, II-Los anúncios angélicos 
prévios en el Evangelio lucano de la infância. Madrid: BAC, 1986, pp. 149-151; LEGRAND, Lucien — 
L'Annonce a Marie. Paris: Lés Éditions du Cerf, 1981, pp. 96-101 ; FIORES, Stefano de; MEO, Salvatore, dir. 
— Nuevo Diccionario de Mariologia, p. 146. 

181 



CAP. I - 2.1. A ANUNCIAÇÃO E OUTRAS ANUNCIAÇÕES 

Para o exegeta e teólogo espanhol Guilhermo Pons o esquema dos anúncios consta de 
cinco elementos4: 

Io- Aparição angélica; 
2o- Reacção de temor ou dúvida por parte da pessoa que recebe o anúncio; 
3o- Manifestação de uma mensagem por parte do anjo; 
4o- Dificuldade expressa pelo destinatário do anúncio; 
5o- A promessa de um sinal divino que confirma o cumprimento do anúncio. 

Por sua vez, Anacleto de Oliveira refere que os vários anúncios de nascimentos 
encontram-se unidos por um esquema comum de cinco pontos, salientando o elemento cen
tral, a mensagem, com o anúncio propriamente dito, subdividido em três partes. Conclui, 
ainda, que, exceptuando a explicação do nome, tudo o resto aparece no texto de S. Lucas 5. 
Utilizando os mesmos termos do autor, podemos esquematizar a sua ideia da seguinte forma: 

Io- Aparição do mensageiro divino; 
2o- Perturbação da pessoa que recebe a mensagem; 
3o- Mensagem divina: 

a) Anúncio da gravidez e do nascimento; 
b) Indicação do nome da criança e da respectiva etimologia; 
c) Apresentação da missão futura da criança; 

4o- Objecção da pessoa que recebe a mensagem; 
5o- Confirmação da mensagem através de um sinal. 

Jean-Paul Michaud, sacerdote, exegeta e professor do Novo Testamento na Universidade 
de Ottawa, apresenta os anúncios celestes da seguinte forma: 

"Estas aparições, embora obedecendo a uma ordem determinada e com acentos tónicos 
diferentes, contêm os seguintes elementos: a aparição do «Anjo do Senhor», a perturbação 
do vidente, a mensagem do enviado celeste, uma objecção, um sinal e, muitas vezes, 
quando se trata do anúncio de um nascimento, a indicação do nome. Com efeito, o objecto 
do anúncio pode ser o nascimento de um filho [...], ou o anúncio de uma missão [...]"6. 

4 Cf. PONS, Guillermo — La Madre dei Salvador. Madrid: BAC, 1995, p. 25. 
5 OLIVEIRA, Anacleto de — O «Assombramento» de Maria na Anunciação (Lc 1, 26-38). Didaskalia. 

30 (2000) 39. 
6 MICHAUD, Jean-Paul — Maria dos Evangelhos. Lisboa: Difusora Bíblica, 1995. Cadernos Bíblicos, 

48, p. 17. 
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Dispondo, de forma esquemática, os elementos descritos chegamos à seguinte estrutura: 

Io- Aparição do «Anjo do Senhor» 7; 
2o- Perturbação de quem recebe o anúncio; 
3o- Mensagem do enviado celeste: 

a) Indicação do nome (no caso de se tratar de um nascimento); 
4o- Objecção; 
5o- Apresentação de um sinal. 

Para Ave Apiano Caprettini, investigador do «Centro di ricerche semiotiche» de Turim, 
o esquema do anúncio a Zacarias e a Maria divide-se em duas partes, cada uma delas composta 
de 4 elementos, sendo a primeira, indubitavelmente de proveniência veterotestamentária8.0 
esquema proposto é o seguinte: 

A) Io- Aparição de um anjo; 
2o- Anúncio do nascimento de um filho; 
3o- Imposição do nome; 
4o- Revelação do seu futuro pré-determinado. 

B) 5o- Dúvida manifestada pelo destinatário da mensagem; 
6o- Explicação que dissipa a dúvida; 
7o- Sinal de Deus que confirma a explicação; 
8o- Aceitação plena da pessoa que recebe o anúncio. 

Em relação ao esquema proposto por A. Caprettini, chamamos a atenção para o facto 
de não estar indicado um elemento muito importante, que é incluído por todos os outros 
autores no padrão dos relatos de anúncios. Referimo-nos, concretamente, à reacção manifestada 
pela pessoa logo que se dá a aparição do anjo. Por outro lado, consideramos que os elementos 
2o, 3o e 4o são, apenas, subdivisões de um único item: a apresentação da mensagem por parte 
do anjo, enquanto os elementos 6o e 7o constituem duas partes de um só ponto: a resposta do 
anjo com indicação do sinal. Por fim, o 8o elemento apenas se verifica no caso de Maria, pelo 
que não se pode considerar uma constante própria de todos os anúncios. 

7 No AT muitas vezes o Anjo do Senhor identifica-se com o próprio Deus, tal como acontece em Ex 3, 
2-6 (vocação de Moisés) onde o escritor sagrado usa de forma indiferente as duas expressões. Casos semelhantes 
acontecem em Gn 16, 7; 21. 17; 31. l l ;Ex 14. 9; 23. 20; 32. 34; Jz 13, 18-23. Trata-se da aspecto exterior da 
aparição, uma teofania: manifestação visível, mediante a qual Deus se revela aos homens. 

8 Cf. CAPRETTINI, Ave Appiano — Leitura deli 'Annunciazione fra semiótica e iconografia. Torino: 
G. Giappichelli Editore, 1979, pp. 79, 105-109. 

183 



CAP. I - 2.1. A ANUNCIAÇÃO E OUTRAS ANUNCIAÇÕES 

Atendendo a estas considerações, reformulámos o esquema anterior a fim de o 
uniformizar com os que temos apresentado, procurando não nos afastarmos do pensamento 
do seu autor. Se introduzirmos o elemento em falta (o 2o) e reagruparmos os que consideramos 
serem subdivisões dos mais importantes, obtemos o seguinte resultado: 

Io- Aparição de um anjo; 
[2 o- Reacção da pessoa]; 
3o- Apresentação da mensagem: 

a) Anúncio do nascimento de um filho; 
b) Imposição do nome; 
c) Revelação do seu futuro pré-determinado; 

4o- Dúvida manifestada pelo destinatário da mensagem; 
5o- Resposta do anjo: 

a) Explicação que dissipa a dúvida; 
b) Sinal de Deus confirma a explicação; 

6o- Aceitação plena da pessoa que recebe o anúncio (apenas no caso de Maria). 

No livro Maria en elNuevo Testamento, da responsabilidade de vários autores, é proposto 
um padrão das anunciações, constituido por cinco elementos, estando o elemento central 
subdividido em quatro partes9: 

Io- Aparição do anjo do Senhor (ou o próprio Senhor); 
2o- Reacção de temor, à qual por vezes o anjo replica «não temas»; 
3o- Anúncio do nascimento de um filho: 

a) Chamamento por nome ou título; 
b) A mulher conceberá (ou já concebeu) e dará à luz um filho; 
c) Imposição do nome à criança, por vezes com etimologia; 
d) Apresentação dos feitos futuros da criança; 

4o- A pessoa a quem se dirige o anúncio objecta: «como?»; 
5o- Dá-se um sinal que tranquiliza o beneficiário. 

Este esquema apresenta grandes semelhanças com os dois primeiros que apresentámos, 
nomeadamente o de Guilhermo Pons, se exceptuarmos as subdivisões do elemento central, e 
também com o de Anacleto de Oliveira. 

9 Cf. BROWN, Raymond E. [et al.] — Maria en el Nuevo Testamento, pp. 113-116. 
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Raymond Brown, um dos signatários da obra supracitada, insiste neste mesmo esquema, 
numa outra publicação, onde apresenta o elemento central, referente à mensagem transmitida 
pelo anjo, subdividido não em quatro, mas em oito partes, salientando o facto de que é apenas 
a Anunciação a Maria, que cumpre, de forma exacta, todos os pontos em que se subdivide o 
anúncio da mensagem 10: 

Io- Aparição do anjo; 
2o- Reacção da pessoa que recebe o anúncio; 
3o- Apresentação da mensagem divina: 

a) A pessoa é chamada pelo seu nome; 
b) Expressão que descreve o receptor da mensagem: 
c) O anjo apazigua a pessoa: «Não temas»; 
d) Uma mulher concebeu/vai conceber; 
e) Uma criança vai nascer; 
f) Nome que será dado à criança; 
g) Etimologia do nome; 
h) Missão futura da criança; 

4o- Objecção por parte de quem recebe o anúncio; 
5o- Sinal que tranquiliza a pessoa. 

Não restam dúvidas de que existe uma grande conformidade entre os elementos 
fundamentais dos esquemas propostos, pelos diversos autores, para a estrutura interna dos 
anúncios de nascimento e de vocação. Tendo em conta esta consonância, considerando apenas 
os elementos essenciais, ou seja, sem as divisões internas, e excluindo a resposta que Maria 
dá ao Anjo, a qual constitui, efectivamente, uma excepção no panorama das anunciações em 
questão, não podendo, pois, ser considerada uma constante, é possível esquematizar a estrutura 
básica do padrão das anunciações por meio de cinco elementos principais: 

Io- Aparição do anjo; 
2o- Reacção da pessoa que recebe o anúncio; 
3o- Anúncio da mensagem do anjo; 
4o- Objecção ou dúvida colocada pela pessoa interpelada; 
5o- Resposta do anjo com a apresentação de um sinal que confirma a mensagem. 

10 Cf. BROWN, Raymond E. — The Birth of the Messiah. A Commentary on the Infancy Narratives in 
Matthew and Luke. London: Chapman, 1977, p. 156, apud LEGRAND, Lucien — L'Annonce a Marie. Paris: 
Éditions du Cerf, 1981. Lectio Divina, 106, p. 90. Relativamente a esta observação de R. Brown, temos uma 
objecção a fazer, pois, não vemos como é que a alínea g) Etimologia do nome, é verificada nas palavras que o 
anjo Gabriel dirige a Maria. 
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Para confirmar como os escritores sagrados seguiram de perto este esquema literário, 
elaborámos um quadro ", Quadro IV, colocando em paralelo as passagens correspondentes 
de cada um dos anúncios sujeitos a análise, independentemente do tipo a que pertencem, 
estabelecendo algumas subdivisões de acordo com a sua especificidade 12. Constatámos que 
a estrutura literária dos vários relatos é muito semelhante, apesar de existirem pequenas 
diferenças pontuais, quanto a nós, pouco significativas. Confirma-se, portanto, o facto de São 
Lucas ter seguido o esquema veterotestamentário, próprio do relato das anunciações, para 
redigir o anúncio do Anjo Gabriel a Maria 13. 

QUADRO IV 

Nascimento 
de Isaac 
(Génesis) 

Vocação 
deMoisés 
(Êxodo) 

Vocação 
de Gedeão 

(Juízes) 
Nascimento 
de Sansão 

(Juízes) 

Nascimento 
deJoão 
(Lucas) 

Nascimento 
de Jesus 
(Lucas) 

Io- Aparição 
17,1 
18,1 

3, 2-6a 6,12 13,3.9 1,11 1,28 

2o- Reacção 
17,3 
18,2 

3,6b 6, 22-24 13, 20-22 1, 12 1,29 

3o- Mensagem 
17, 15-16 

18,10 
3,7-10 6,14 13,2-5 1,13-17 1,30-33 

4o- Objecção 
17, 17 

18,10-12 

3,11. 13 
4, 1. 10. 13 

6,15 13,17 1,18 1,34 

5o- Resposta e 
sinal 

17, 19-20 
18, 13-14 

3,12 

4,2-9. 17 
6, 16-21 

13, 13-14. 18 

13,20 
1, 19-20 1,35-37 

Quadro ilustrativo da estrutura literária vetero e neo-testamentária das anunciações 

11 Quadro adaptado de LEGRAND, Lucien — L'Annonce a Marie, p. 99. Os números referem-se aos 
capítulos e versículos dos livros indicados entre parêntesis. 

12 Este paralelismo entre as várias passagens Micas referentes aos diversos tipos de anúncios é efectuado 
com o recurso a um longo conjunto de citações bíblicas, que ocupam várias páginas. Achámos que a sua 
apresentação no corpo do texto, iria quebrar a sequência da apresentação, sem que, em contrapartida, aportasse 
novidade para o assunto em questão. Por esse facto, e, sem que isto signifique qualquer falta de exigência ou 
menosprezo pelo tratamento do assunto, optámos por não transcrever as parragens bíblicas indicadas. 

13 Porém, esta conclusão não reúne a unanimidade dos exegetas. Por exemplo, Graystone contrapõe 
salientando que S. Lucas não seguiu nenhum género literário já existente e que os diálogos decorrem de uma 
forma lógica e natural, segundo a psicologia própria de cada caso. Contudo, parece-nos que, depois de 
constatarmos a semelhança entre a estrutura literária dos diversos anúncios, a posição daquele autor é pouco 
consistente. Por outro lado, relativamente à «lógica» que diz existir nos diálogos, vamos ver como, no caso da 
Anunciação, a questão colocada por Maria é tudo menos lógica. Para além de outros elementos, este confirma 
a existência de uma construção literária adaptada ao padrão das anunciações. Cf. GRAYSTONE, Geoffrey. — 
Virgin of all Virgins. The interpretation of Luke 1, 34. Roma: [s. n.], 1969, pp. 68-77, apud LEGRAND, Lucien 
— L'Annonce a Marie, p. 96. 
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Após termos chegado à conclusão de que o padrão das anunciações é composto por 
cinco elementos, achamos ser este o momento indicado para referir outro tipo de esquema, 
divulgado por Michael Baxandall14. Este autor, citando o pregador franciscano Fra Roberto 
da Lecce (séc. XV), descreve cinco condições louváveis reconhecíveis em Maria durante o 
Colóquio Angélico, o último dos três mistérios em que dividiu a Anuncição e que os pintores 
utilizaram frequentemente ao representarem o episódio da Anunciação. Os dois esquemas, 
que iremos comparar, posteriormente, são constituídos por cinco elementos e estamos convictos 
que as atitudes respeitantes a Maria, apresentadas por Baxandall, surgem intimamente ligadas 
ao padrão das anunciações que acabámos de apresentar 15. 

* * * 

Para concluir este estudo sumário sobre o esquema literário próprio dos relatos de 
anúncios, vamos passar do geral para o particular, centrando a análise, apenas, na estrutura 
do texto que descreve a Anunciação. Para o efeito, vamos baseando-nos em cinco autores que 
investigaram o assunto e revelam alguns aspectos inovadores e complementares 16. 

François Bovon é, de todos, o que propõe a estrutura mais simplificada, a qual não 
difere do padrão das anunciações17: 

Io- Aparição do mensageiro divino; 
2o- Turbação da pessoa visitada; 
3o- Entrega da mensagem; 
4o- Argumentos da pessoa visitada; 
5o- Confirmação da mensagem por um sinal. 

14 Cf. BAXANDALL, Michael — Pintura y vida cotidiana en el renascimiento. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 2000, p. 71. 

15 Esta relação será analizada detalhadamente na secção 3.2. e, para ela chamamos desde já a atenção, 
pois o conjunto de cinco elementos apresentados por Baxandall, a que nos referimos, será melhor entendido, 
tendo presente este padrão das anunciações que acabámos de apresentar. Esta associação, que vínhamos 
desenvolvendo desde os primeiros tempos do nosso trabalho de investigação, foi, posteriormente, confirmada 
por uma publicação consultada na biblioteca da Pontifícia Facoltà Teológica «Marianum», e que até ao momento 
constitui a única referência escrita sobre o assunto: Cf. CAPRETTINI, Ave Appiano — Leitura 
dell'Annunciazione, pp. 79-80. 

16 Os autores referidos são os seguintes: François Bovon, licenceado em teologia, doutorado pela 
Universidade de Basileia, professor de teologia na Universidade de Genebra; Lucien Legrand, sacerdote e 
professor do Novo Testamento em Bangalore; Augustin George, sacerdote, exegeta, professor na Universidade 
Católica de Lyon, eleito em 1972 presidente da Associação dos exegetas católicos franceses, Ignace de la Potterie, 
Sacerdote Jesuíta, biblista, professor no Pontifício Instituto Bíblico de Roma e Jean Paris, Historiador de Arte , 
doutorado em Estética. 

17 BOVON, François — El Evangelio segun San Lucas. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1995, vol. l,p.97. 
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Para Lucien Legrand, a perícopa da Anunciação desenvolve-se de acordo com o seguinte 
esquema l8: 

Io- Envio do mensageiro (Lc 1, 26); 
2o- Descrição do destinatário (Lc 1, 27); 
3o- Saudação (Lc 1, 28); 
4o- Primeira reacção (Lc 1, 29); 
5o- Primeira parte da mensagem (Lc 1, 30-33); 
6o- Segunda reacção (Lc 1, 34); 
T- Segunda parte da mensagem (Lc 1, 35-37); 
8o- Resposta de Maria (Lc 1, 38a); 
9o- Partida do Anjo (Lc 1, 38b); 

Analisando estes elementos, o autor reconhece existir uma certa simetria na sua estrutura, 
tendo em conta que ao envio do Anjo (Io) corresponde a sua partida (9o); à descrição do 
destinatário (2o) a sua resposta (8o); a primeira reacção (4o) é condizente com a segunda 
reacção (6o). Verifica-se, ainda, que a primeira reacção de Maria antecede a primeira parte da 
mensagem do Anjo, da mesma forma que a segunda reacção antecede a segunda parte da 
mensagem. Atribuindo letras aos elementos equivalentes, o autor destaca, de uma forma mais 
nítida, a referida simetria: 

Io- Envio do mensageiro (Lc 1,26) A 
2o- Descrição do destinatário (Lc 1, 27) B 
3o- Saudação (Lc 1, 28) C 
4o- Primeira reacção (Lc 1,29) D 
5o- Primeira parte da mensagem E 

«tu achaste graça» (Lc 1, 30) E a) 
«Eis que conceberás» (Lc 1,31) E b) 
Primeira descrição do Menino (Lc 1, 32-33) E c) 

6o- Segunda reacção (v. 34) (Lc 1, 34) D' 
7o- Segunda parte da mensagem E' 

«o Espírito Santo virá sobre ti» . . . .(Lc 1, 35a) E' a) 
Segunda descrição do Menino (Lc 1, 35b) E' c) 
«Também Isabel [...] concebeu . . . .(Lc 1, 30) E' b) 
«nada é impossível» (Lc 1, 37) F 

8o- Resposta de Maria (Lc 1, 38a) B' 
9°- Partida do anjo (Lc 1,38b) A 

18 Cf. LEGRAND, Lucien — L'Annonce a Marie, pp. 49-50. A inclusão dos versículos neste esquema 
prende-se com a necessidade de proceder à identificação das passagens na sistematização da «simetria». 
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Apesar da evidente simetria, Legrand reconhece que em determinadas partes ela não se 
verifica pois os elementos C e F não têm correspondência, e os que compõem as duas partes 
da mensagem não figuram pela mesma ordem. Mesmo assim, consideramos que se trata de 
uma análise e inovadora, ao pôr em evidência a simetria do texto em questão. 

Importa salientar que, em nossa opinião, está implícito, neste esquema, o padrão das 
anunciações, formado por cinco elementos, anteriormente apresentado. Assim, os dois 
primeiros itens deste esquema (o envio do Anjo e a descrição do destinatário da mensagem), 
constituem o preâmbulo do anúncio, uma montagem do cenário, chamemos-lhe assim, onde 
se irá desenrolar o Colóquio Angélico. Como tal, pensamos que, em rigor, não deverão ser 
incluídos no esquema do padrão das anunciações, pois não fazem parte do anúncio 
propriamente dito, pois este tem início com a saudação do Anjo. Por outro lado, o oitavo 
ponto apenas se verifica no caso da Anunciação do Anjo Gabriel a Maria, que corresponderá 
ao sexto elemento a que nos referimos a propósito do esquema de Ave A. Capretini. Lucien 
Legrand optou por apresentar a partida do Anjo que, em todos os anúncios considerados, 
apenas se verifica no caso de Maria e, de forma análoga, com Abraão 19. Não há, portanto, 
alterações significativas que ponham em causa as conclusões a que chegámos até ao momento. 

Por sua vez, Ignace de la Potterie apresenta o relato da Anunciação composto por três 
elementos [Quadro V] 20. Depois de uma introdução onde tem lugar a apresentação das 
personagens e a descrição sumária do contexto (Lc 1, 26-27), surge o Colóquio Angélico 
dividido em três secções: I-II-III. No interior de cada uma alternam entre si as palavras do 
Anjo e a reacção de Maria, respectivamente: A-B; A'-B' ; A"-B". Na saudação inicial distingue 
duas partes: "Salve cheia de graça" (a); "o Senhor está contigo" (b). Na primeira, o Anjo 
utiliza a designação CHEIA DE GRAÇA que tem continuidade no primeiro anúncio: "[...] pois 
achaste GRAÇA diante de Deus" (a') como se salienta a vermelho. Na segunda, o Anjo utiliza 
a fórmula: "O Senhor está CONTIGO", que se prolonga, em duas ocasiões, no segundo anúncio 
do anjo: "O Espírito Santo virá SOBRE TI [...] estenderá SOBRE TI a sua sombra" (b'), sublinhados 
a verde. Considera, ainda, outras relações complementares ou de simetria: no primeiro anúncio 
(A'), fala-se da maternidade divina de Maria: "Hás-de conceber no teu seio e DAR À LUZ UM 
FILHO" que tem paralelo com a indicação da maternidade de Isabel: "Também a tua parente 
Isabel CONCEBEU UM FILHO [...]", sublinhado a azul no esquema; a indicação do nome no 
primeiro anúncio é completada com a sua filiação divina: "[...]vai chamar-se FILHO DO 

ALTÍSSIMO", tem uma correspondência simétrica no segundo anúncio: "[...] será chamado 
FILHO DE DEUS", tal como se assinala pelo traço amarelo. Por fim, salienta o paralelismo 

19 "Deus desapareceu de junto de Abraão" (Gn 17,22); "Os homens levantaram-se e partiram" (Gn 18,16). 
20 Cf. POTTERIE, Ignace de la, S. I. — Maria en el Mistério de laAlianza. Madrid: BAC, 1993, pp. 38-41. 
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entre a concepção de Maria, que sendo VIRGEM conceberá no seu seio, embora sem intervenção 
humana, e Isabel, que sendo ESTÉRIL e de idade avançada, concebeu um filho. 

QUADRO V 
■ 

A ANUNCIAÇÃO A MARIA 

(Lc 1, 2627) Introdução Missão do anjo Gabriel 

ÇA J Saudação 0 ANJO 

(a) Salve, Ó CHEIA DE GRAÇA 

(Lc 1, 2829) n T ) Perturbação de A 

(b) 0 Senhor está CONTIGO \ 

(Lc 1, 2829) n T ) Perturbação de A íaria Ao ouvir estas palavrasA \ 
ela perturbouse \ ) 

U\\ Anunciação (1) 0 ANJO 

(a') . . . pois achaste GRAÇA / \ 
diante de Deus \ 

II Hásde conceber no teu seio \ 
(Lc 1, 3034) e DAR À LUZ UM FILHO, \ 

/ a o qual porás o nome de Jesus. \ 
Será grande e vai chamarse \ 

[B'J Interpelação 
FILHO DO ALTÍSSIMO \ 

[B'J Interpelação \ 
MARIA yf 

Como será isso, y y 
se eu não conheço homem? S / 

, (pois SOU VIRGEM?) / / 

[AjAnunciação (2) MD ANJO x./ [AjAnunciação (2) 
\ (b') 0 Espírito S a n t o / y/ 
\ virá SOBRE T\/ / \ 
\ e a força do Altíssima \ 

III \ estenderá SOBRE Tiyíi sua s o m b r a \ 
(Lc 1, 3538b) 

\ 

Por isso, aquele que vai nascer \ 
é Santo e será chamado \ 
FILHO DE DEUS \ 

(Sinal) \ i Também a tua parente I s a b e l ^ ^ ^ 
\ C O N C E B E U U M F I L H O . . . ^ s ^ 

aquela a quem chamavam 
ESTÉRIL. ^ — 

[B'l Aceitação MARIA 

Eis a serva do Senhor, 
façase em mim 
segundo a tua palavra. 

(Lc 1, 38c) Conclusão E o anjo retirouse de junto dela. 

Esquema da Anunciação a Maria proposto por Ignace de la Porterie 
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A maneira inusitada de apresentar este esquema, não impede que nele possam ser 
detectados os mesmos cinco elementos que formam o padrão das anunciações que temos 
considerado. Assim, na secção I, a Saudação (A) corresponde à Aparição do Anjo (Io elemento) 
e a Perturbação de Maria (B) é perfeitamente equivalente ao segundo elemento: A reacção 
da pessoa que recebe o anúncio. Na secção II, a Anunciação-1 (A') condiz com o Anúncio da 
mensagem do Anjo (3o elemento), enquanto a Interpelação (B') equivale à Objecção 
apresentada pela pessoa interpelada (4o elemento). Por fim, a secção III apresenta a 
Anunciação-2 (A") e o Sinal que correspondem ao 5o elemento: A resposta do Anjo e 
apresentação de um sinal que confirma a mensagem. Querendo considerar ainda o 6o elemento, 
tal como o definimos para o caso da Anunciação, então ele está presente também na secção 
III: Aceitação (B"). 

Por sua vez, Augustin George apresenta uma estrutura literária, formada por oito 
elementos, muito semelhante à de Ignace de la Potterie21: 

Io- Apresentação da cena; 
2o- Saudação do Anjo; 
3o- Reacção de Maria; 
4o- Mensagem do Anjo; 
5o- Pergunta de Maria; 
6o- Continuação da mensagem; 
T- Sinal dado pelo Anjo; 
8o- Partida do Anjo. 

Podemos tranpor para este esquema o mesmo raciocínio estabelecido para o de Ignace 
de la Potterie, pois também aqui existe a mesma Introdução (Apresentação da cena) e a 
Partida do Anjo. De igual modo, a mensagem do Anjo é desdobrada em duas partes: 
continuação da mensagem e sinal dado pelo Anjo, que, no fundo, constituem o 5o ponto do 
padrão das anunciações. 

Por fim, Jean Paris, esquematiza a perícopa da Anunciação da seguinte forma 22: 

Io- Salutatio: o Anjo aparece e saúda Maria; 
2o- Conturbado: reacção inicial de Maria perante a saudação do Anjo; 

21 Cf. GEORGE, Augustin — Para 1er o Evangelho segundo S. Lucas. 2a ed. Lisboa: Difusora Bíblica, 
1990. Cadernos Bíblicos, 1, pp. 14-15. 

22 Cf. PARIS, Jean — L'Annonciation. [SA.]: Éditions du Regard, 1997, pp. 14-15. 
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3o- Annuntiatio: mensagem essencial do anjo, dividida em duas partes: 
a— Annuntiatio humanitatis; 
b— Annuntiatio divinitatis; 

4o- Quomodo: resposta à questão de Maria; 
5o- Acceptatio: representa a decisão final de Maria: "Eis a serva do Senhor". 

Chama-se a atenção para o elemento intermédio que Jean Paris subdividiu, em duas 
partes, com base nas palavras do Anjo Gabriel: uma respeitante à natureza humana de Jesus 
(pois o Anjo refere: Hás-de conceber no teu seio e dar à luz um filho, trata-se, portanto, de 
alguém com natureza humana) e outra à sua natureza divina (que se deduz da expressão: Será 
grande e chamar-se-à Filho do Altíssimo). Além disso, merece ser realçado outro aspecto 
que se reveste de alguma originalidade. Referimo-nos ao 4o ponto designado por quomodo. 
De facto, esta foi a questão colocada por Maria: quomodo fiet istud quoniam virum non 
cognosco (Lc 1, 34). Porém, neste mesmo elemento, o autor englobou tanto a objecção de 
Maria como a resposta do anjo, que normalmente são considerados separados (o 4o elemento 
corresponde à objecção colocada pela personagem e o 5o a resposta do Anjo, onde é concluído 
o anúncio e apresentado um sinal). Todavia, na síntese de Jean Paris não foi considerada a 
indicação do sinal. Também neste esquema, apesar destas pequenas divergências, continua a 
manter-se, quanto a nós, a estrutura básica do padrão das anunciações. 

* * * 

Após a análise efectuada, podemos, em síntese, enunciar três conclusões: 

1- Aperícopa da Anunciação obedece a um esquema literário utilizado pelos escritores 
do AT, quer em relatos de anúncios de nascimento, quer de vocação; 

2- São Lucas atribui a esta construção veterotestamentária um importante significado 
teológico procurando acentuar a mensagem do Anjo Gabriel23; 

3- A estrutura simétrica existente nos esquemas propostos por Lucien Legrand e Ignace 
de la Potterie, confirma que o relato do episódio da Anunciação não resultou de uma redacção 
expontânea, mas, de forma consciente e voluntária, São Lucas ordenou os vários elementos 
procurando salientar determinados aspectos da mensagem. Com o mesmo objectivo recorreu, 
com frequência, a constantes passagens do AT. 

Estes artifícios têm implicações ao nível da interpretação do texto da Anunciação, mas, 
também, em termos iconográficos, como teremos oportunidade de ver. 

Ver a este respeito LEGRAND, Lucien — L'Annonce a Marie, p. 50. 

192 



CAP. I - 2.1. A ANUNCIAÇÃO E OUTRAS ANUNCIAÇÕES 

2.1.2. Anunciação: anúncio de nascimento ou de vocação? 

Até ao momento, temos considerado, por metodologia, a Anunciação do Anjo Gabriel 
a Maria enquadrada no âmbito dos anúncios de nascimento. Porém, em face das semelhanças 
que se verificam entre a Saudação Angélica e os relatos de vocação, pode surgir a seguinte 
interrogação: o relato da Anunciação corresponderá, efectivamente, ao anúncio de um 
nascimento? Não pretendemos alongar-nos neste assunto, mas também não podemos alhear-
nos dele, pois trata-se de um aspecto importante, não apenas para a interpretação do texto de 
Lucas (1, 26-38), como poderá, eventualmente, ter reflexos na iconografia da Anunciação. 

É inegável que a mensagem central da perícopa da Anunciação é, claramente, o anúncio 
de um nascimento, pois, tal como outros relatos veterotestamentários, diz respeito ao 
nascimento de um menino, em condições excepcionais. Neste caso, trata-se, nada menos, que 
o nascimento do próprio Filho de Deus. Porém, no termo do estudo desenvolvido até ao 
momento, estamos em posse de dados que nos permitem verificar a existência de certos 
indicadores, que nos levam a ser um pouco mais prudentes quanto a classificá-lo de imediato 
como anúncio de nascimento. Com o objectivo de melhor esclarecer o assunto propomos um 
quadro [Quadro VI], onde procedemos a uma análise comparativa entre um anúncio de vocação: 
a de Gedeão (Jz 6, 11-24), o anúncio de um nascimento: o de João Baptista (Lc 1, 5-20) e a 
narrativa da Anunciação (Lc 1, 26-38). Desta forma teremos uma visão de conjunto sobre as 
semelhanças e diferenças entre os três géneros de relatos '. 

Verificamos que, na saudação inicial a Maria, o Anjo substitui o seu nome pelo 
qualificativo: cheia de graça, tal como aconteceu com a saudação feita a Gedeão: valente 
guerreiro. Por outro lado, ambos os anúncios, o Anjo utiliza a mesma expressão: o Senhor 
está contigo, o que se verifica, igualmente, noutros relatos de vocação2. Também a resposta 
de Maria: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, se enquadra melhor 
nos relatos de vocação, como atitude inequívoca da sua vontade de aceitar a missão que o 
Anjo lhe propõe 3. Esta resposta, salvaguardadas as devidas distâncias, tem alguma 
correspondência com a atitude de Gedeão. 

1 Quadro baseado e adaptado de POTTERIE, Ignace De La, S. I. — Maria en el Mistério, p. 37. 
2 Por exemplo quando Deus se dirige a Moisés: "Eu estarei contigo [...]" (Ex 3, 12); a Jeremias: "[...] 

eu estou contigo para te livrar (Jr 1, 8); ou ainda: "[...] far-te-ão guerra, mas não hão-de vencer porque eu estou 
contigo para te salvar" (Jr 1, 19). 

3 Cf. OLIVEIRA, Anacleto de — O «Assombramento» de Maria, p. 43. 
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QUADRO VI 

ANÚNCIO A GEDEÃO ANÚNCIO A ZACARIAS ANÚNCIO A MARIA 

1° Aparição do anjo (saudando) 
0 Senhor está contigo, 
valente guerreiro! 

Aparição do anjo 
Apareceu-lhe o anjo do Senhor, de 
pé, à direita do altar. 

Aparição do anjo (saudando) 
Salve, ó cheia de graça, o Senhor 
está contigo. 

2o Reacção de Gedeão 
Se o Senhor está connosco, 
então porque é que nos 
aconteceu tudo isto? 

Reacção de Zacarias 
Ao vê-lo, Zacarias ficou 
perturbado e encheu-se de temor. 

Reacção de Maria 
Ao ouvir estas palavras, ela 
perturbou-se [...] 

3o Anúncio da mensagem 
Vai com toda a tua força, e 
salva Israel do poder dos 
madianitas; sou Eu que te 
envio. 

Anúncio da mensagem 
A tua súplica foi atendida. Isabel, 
tua esposa, vai dar-te um filho e tu 
vais chamar-lhe João. [...] Pois ele 
será grande [...] 

Anúncio da mensagem 
Achaste graça diante de Deus. Hás-
-de conceber no teu seio e dar à luz 
um filho, ao qual porás o nome de 
Jesus. Será grande [...] 

4o Objecção de Gedeão 
Como salvarei eu Israel? A 
minha família é a mais pobre 
de Manasses, e eu sou o mais 
jovem da casa de meu pai! 

Objecção de Zacarias 
Como hei-de verificar isso, se 
estou velho e a minha esposa é de 
idade avançada? 

Objecção de Maria 
Como será isso, se eu não 
conheço homem? 

5o Resposta do anjo 
Eu estarei contigo e tu hás-de 
derrotar os madianitas, como 
se fossem um só homem. 

(Sinal) 
Se, porventura, mereci o teu 
favor, mostra-me por um sinal 
que és Tu quem fala comigo. 

(o sinal realiza-se) 

Resposta do anjo 
Eu sou Gabriel, aquele que está 
diante de Deus, e fui enviado para 
te falar e anunciar esta Boa-Nova. 

(Sinai) 
Vais ficar mudo, sem poder falar, 
até ao dia em que tudo isto 
acontecer, por não teres acreditado 
nas minhas palavras, que se 
cumprirão na altura própria. 

Resposta do anjo 
O Espírito Santo virá sobre ti e a 
força do Altíssimo estenderá sobre 
ti a sua sombra. Por isso [...]. 

(Sinal) 
Também a tua parente Isabel 
concebeu um filho na sua velhice 
e já está no sexto mês, aquela a 
quem chamavam estéril. 

6o «Aceitação» de Gedeão 
Gedeão erigiu ali um altar 
ao Senhor e chamou-lhe «O 
Senhor é paz». 

Aceitação de Maria 
Eis a serva do Senhor, faça-se em 
mim segundo a tua palavra. 

Quadro comparativo entre dois géneros de relatos e o da Anunciação 
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Por tais motivos, o anúncio da vocação de Gedeão, é apontado por alguns teólogos 
como sendo precisamente o modelo no qual São Lucas se baseou para redigir o texto da 
Anunciação4. Além disso, podem ser consideradas outras afinidades, entre a Anunciação e os 
anúncios de vocação: 1- A expressão com que o Anjo Gabriel tranquiliza Maria: não temas, 
não existe dentro dos anúncios de nascimento do AT, mas é muito utilizada nos relatos de 
vocação. 2- O sentido da objecção "Como será isso se eu não conheço homem?" enquadra-
se melhor dentro do esquema de um relato de vocação que de nascimento 5. Baseando-se 
nestes argumentos, alguns autores inclinam-se a considerar a Anunciação a Maria mais como 
anúncio de vocação que de nascimento6. 

Porém, ao pretendermos ver na perícopa da Anunciação um relato de vocação, 
encontramos dois obstáculos: por um lado, o Anjo não utiliza com Maria a fórmula habitual 
com que, nos anúncios de vocação dos profetas do AT, Deus reveste da sua força o enviado, 
capacitando-o para desempenhar a missão e, por outro lado, também lhe falta o elemento 
essencial próprio do anúncio das vocações proféticas: a fórmula de envio. Noutros relatos de 
vocação Deus ordena: E agora, vai; eu te envio [...] (Ex 3, 10); Vai [...] e salva Israel [...] 
sou eu que te envio (Jz 6,14) ou Vai [...] e diz [...] (Is 6,9). Estas diferenças são suficientes 
para que Salvador Iglesias, professor catedrático de Bíblia no Estudo Teológico do Seminário 
de Madrid, defenda que o relato da Anunciação não possa ser enquadrado dentro dos anúncios 
de vocação7. 

Apesar de tudo, não podemos deixar de assinalar que, se considerarmos a perícopa de 
Lucas enquadrada nos anúncios de vocação, temos que constatar que Maria não seria chamada 
a uma vocação à maneira dos profetas do AT (justificando-se, assim, a ausência da fórmula de 
envio), mas, sim, a uma missão muito particular: a de ser mãe do Filho de Deus 8. 

4 Entre eles, referimos STOCK, Klemens — Die Berufung Marias. Bíblica 61 (1980) 457-491, defen
dendo que o relato da Anunciação não se ajusta aos esquemas de anúncios de nascimento, mas antes, expressa 
um claro paralelismo com o relato de vocação de Gedeão. Idêntica opinião expressa G. M. Soares Prabhu, 
salientando que a perícopa da Anunciação constitui um relato de vocação à maneira do de Gedeão, mas onde o 
anúncio da missão foi substituído pelo anúncio de um nascimento, apud MUNOZ IGLESIAS, Salvador — Los 
evangelios de la infância II, pp. 13, 18-19. A vocação de Gedeão como modelo seguido por S. Lucas para a 
perícopa da Anunciação é igualmente referida por AUDET, J. P. — L'Annonce à Marie. Revue Biblique. 63 
(1956) 355, e por POTTERIE, Ignace De La, S. I. — Marta en el Mistério, pp. 36-38. 

5 Cf. OLIVEIRA, Anacleto de — O «Assombramento» de Maria, p. 43. 
6 Podemos encontrar uma síntese muito clara sobre as diferentes opiniões em torno desta questão em 

MICHAUD, Jean-Paul —Maria dos Evangelhos, p. 31. 
7 Cf. MUNOZ IGLESIAS, Salvador — Los evangelios de la infância. Madrid: BAC, 1986, vol. II, p. 19. 
8 Esta é a opinião de Klemens Stock ao defender que a Anunciação corresponde mais ao relato da 

vocação de Maria para mãe de Jesus, pois, nesta cena, como na seguinte, onde se relata a Visitação (Lc 1,39-56) 
o protagonismo corresponde claramente a Maria. Cf. ob. cit., apud MUNOZ IGLESIAS, Salvador — Los 
evangelios de la infância II, pp. 13, 18-19. 
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Considerando os elementos comuns e as afinidades entre as estruturas literárias dos 
dois géneros de relatos, podemos dizer que, se a narrativa da Saudação Angélica pode ser 
enquadrada, de uma forma natural, dentro dos anúncios de nascimento, bíblicos e extra bíblicos, 
também pode ser colocada em paralelo com os relatos de vocação, em particular com o da 
vocação de Gedeão. Que conclusão podemos tirar? Trata-se de um anúncio de nascimento ou 
de vocação? A opinião de Munoz Iglesias, Léon-Dufour, Lucien Legrand, entre outros, é que 
não se trata de um tipo de anúncio «puro», mas de um relato com características comuns aos 
dois géneros de anúncios: tanto possui elementos de um anúncio de vocação como de um 
anúncio de nascimento. Defendem, portanto, que é mais correcto falar apenas da existência 
de um género de anúncio, de forma indeterminada, sem fazer uma distinção entre anúncios 
de nascimento ou anúncios de vocação9. 

Esta posição, vem esclarecer e encerrar o assunto deste item e leva-nos a concluir que 
a singularidade da Anunciação a Maria revela-se na coexistência do anúncio do nascimento 
de Jesus, com a chamada a uma missão que está implícita nas palavras do Anjo: a de ser a 
Mãe do Verbo Divino. 

De que forma estas considerações se reflectem nas pinturas relativas ao tema? Será que 
o facto da perícopa da Anunciação ser considerada, pelos exegetas e teólogos, como um 
relato com características comuns aos anúncios de nascimento e de vocação, tem consequências 
para a iconografia relativa ao tema? Aparentemente parece que o assunto nada ter a ver com 
as pinturas. Dizemos «aparentemente» porque, em nossa opinião, poderá existir uma relação 
entre o género de anúncio e a iconografia da Anunciação. E dado que não podemos conhecer 
a verdadeira intenção dos pintores formulamos, somente, duas questões que podem abrir 
novos horizontes de investigação e estabelecer uma correspondência entre o campo 
iconográfico e o assunto que acabámos de expor 

As questões são as seguintes: será que quando a figura de Maria é representada num 
espaço restrito e numa atitude hierarquicamente inferior face à preponderância do Anjo, ou 
quando o pintor dá mais relevo à saudação inicial do Anjo Gabriel está a pretender salientar 
o anúncio do nascimento do Verbo de Deus, no qual o mensageiro divino desempenha o 
papel principal e, por isso, o da Virgem é secundarizado? Ou, ao contrário, quando Maria se 
encontra num espaço mais amplo e representada numa posição hierárquica mais solene e 

9 LÉON-DUFOUR, Xavier — Etudes d'Evangile, pp. 77-79, apud LEGRAND, Lucien — L'Annonce 
a Marie, p. 98; OLIVEIRA, Anacleto de — O «Assombramento» de Maria, pp. 39-44. MUNOZ IGLESIAS, 
Salvador — Los evangelios de la infância II, p. 20. 
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superior em relação à do Anjo, ou quando este se ajoelha diante da Virgem Anunciada e são 
evidentes os sinais que o Filho de Deus já encarnou, ou está na iminência de encarnar, 
poderemos dizer que ela ganha protagonismo e que se pretende dar relevo ao anúncio da 
vocação de Maria como Mãe de Jesus e, portanto, co-redentora? 

Estarão, também, associados a estas duas situações a intensidade do culto mariano em 
cada época e o sentido da evolução que a festividade da Anunciação foi tendo ao longo dos 
tempos e dos espaços geográficos ? Se tal aconteceu, podemos assistir ao facto de em épocas 
diferentes ou em determinadas regiões geográficas a mensagem da Anunciação possa ter 
oscilado entre salientar ora o anúncio de nascimento do Filho de Deus, ora a vocação de 
Maria. Teriam os pintores agido em conformidade com estas noções? E, caso tal se tenha 
verificado, pretenderam, conscientemente, fazer prevalecer um tipo de anúncio sobre o outro? 
Ou limitaram-se a seguir a sua própria sensibilidade religiosa e/ou a fazer eco da dimensão e 
da importância do culto prestado a Maria em cada época? 

Não possuimos, neste momento, dados que nos permitam dar uma resposta definitiva. 
Limitamo-nos, portanto, a enunciar estas questões pois o seu desenvolvimento arrastar-nos-
ia para outro tipo de estudo que, tanto quanto é do nosso conhecimento nunca antes foi 
equacionado e, por isso, necessita de grande tempo de estudo e de reflexão no sentido de 
procurar descobrir se existe alguma relação directa entre os anúncios de nascimento e de 
vocação e a iconografia da Anunciação. 

O que podemos afirmar, com segurança, é que São Lucas, para redigir o texto da 
Saudação Angélica fez uso, de forma consciente, de um esquema literário que era utilizado 
quer para os anúncios de nascimentos maravilhosos, quer para os de vocação. Concluímos, 
graças à exegese, que na perícopa da Anunciação existem elementos que são comuns aos dois 
géneros de anúncios. Porém, não é fácil responder até que ponto os pintores tinham 
conhecimento disto e, em caso afirmativo, de que forma o expressaram nas representações da 
Anunciação. Toda esta matéria necessita de uma grande reflexão e de um maior 
amadurecimento, através dum estudo continuado feito unicamente nesse sentido (que não é, 
em todo o caso, o nosso objectivo neste momento), pois constitui um excelente campo de 
investigação, ainda por desbravar. 

Todavia importa salientar que estas considerações relativas ao paralelismo entre o texto 
da Anunciação de Lucas e os relatos veterotestamentários, bem como as respectivas estruturas 
literárias não pertence, apenas, ao campo da exegese, mas, também, em termos iconográficos, 
Com efeito a analogia entre os diversos tipos de anúncios resultou em representações muito 
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semelhantes entre o episódio descrito por São Lucas e outras anunciações veterotestamentárias. 
Apresentamos, como exemplo paradigmático, o célebre retábulo de Nicolas Verdun (Nikolaus 
von Verdun) do Mosteiro de Klosterneuburg, a norte de Viena. Na figura 15 ilustra-se uma 
vista geral do retábulo. Realizado em 1181 possuía inicialmente 45 quadros, dourados e 
esmaltados. Em 1331, foram acrescentados seis quadros resultando no estado final que hoje 

conhecemos. Os quadros representam uma visão geral da ideia da Redenção, segundo uma 
«disposição tipológica», isto é, uma interpretação que apresenta o Novo Testamento 
desenvolvido através do Antigo, salientando, portanto, a ideia que os factos e as pessoas do 
AT são, como que, um presságio que se realiza no NT, através da vida de Jesus. Segundo esta 
concepção, a série central, apresenta, horizontalmente, episódios da vida de Cristo, enquanto 
a de cima e a inferior ilustram cenas do AT. Porém, numa leitura vertical, as três imagens 
constituem uma unidade simbólica ligadas pela referida «disposição tipológica» e assim, são 
apresentados episódios associados pela mesma ideia central. Além disso, a organização dos 
quadros nas séries horizontais ilustram três períodos da história da Redenção: 

Série superior: o período do AT que precede a antiga Lei de Moisés: Ante Legem; 
Série central: o período do NT onde se realiza a Redenção, através de Cristo: Sub Gratia; 
Série inferior: o período do AT onde vigorou a antiga lei de Moisés: Sub Lege10. 

O corpo central, mais estenso, está ladeado por dois volantes dos quais reproduzimos, 
na figura 16, as duas primeiras fiadas verticais da aba esquerda. 

Cf. RÉAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. Antiguo Testamento, p. 101. 
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Fig. 16. Volante esquerdo do «Retábulo de Verdun» (porm.) 
Nicolas Verdun (1181) 
Viena, Mosteiro de Klosterneuburg 
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Como se pode constatar, a primeira linha horizontal, abrangida pela designação de Ante 
Legem ilustra dois episódios: o anúncio de nascimento de Isaac (ANNVNCIATIO YSAAC), feito por 

três anjos a Abraão, junto do carvalho de Mambré que também se encontra representado, 

seguido do nascimento de Isaac (NATIVITAS YSAAC); a série central ilustra, a seguir à denominação 

de Sub Gratia, a Anunciação de Gabriel à Virgem Maria (ANNVNCIATIO DNÏ) e também a natividade 

de Jesus (NATIVITAS DNI). Por fim, na fiada inferior, sob a designação de Sub Lege, observamos, 

em primeiro lugar, o anúncio do nascimento de Sansão (ANNVNCIATIO SAMSON), na sequência da 

qual tem lugar o nascimento do próprio Sansão (NATIVITAS SAMSON). 

Como se pode comprovar a «disposição tipológica» estabelece-se na vertical, em 
primeiro lugar, entre o Anúncio do nascimento de Isaac, a Anunciação do Anjo Gabriel a 
Maria e o Anúncio do nascimento de Sansão. Três dos relatos que podem ser colocados em 
paralelo como acabámos de verificar. 

Por sua vez, na segunda coluna vertical, assiste-se ao paralelismo dos episódios do 

nascimento das três personagens cujo anúncio se tinha ilustrado na série anterior: ao cimo o 

Nascimento de Isaac, ao centro o Nascimento de Jesus e, no painel inferior, o Nascimento de 

Sansão. Verifica-se portanto a importância deste paralelismo, não só em termos teológicos, 

como ao nível da representação iconográfica que justifica o estudo da estrutura literal que foi 

feito. 
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2.1.3. Análise da perícopa da Anunciação 

René Laurentin, entre outros autores, afirma que os dois primeiros capítulos de Lucas 
foram escritos em função de constantes alusões à Sagrada Escritura '. Efectivamente, 
deparamos na narrativa da Anunciação algumas referências a passagens do AT efectuadas por 
São Lucas com objectivos teológicos e doutrinais muito específicos. A concordância 
extraordinária entre os Evangelhos e passagens do AT era encarada como um verdadeiro 
milagre sendo considerada uma das provas da autenticidade dos textos neotestamentários. 
De facto era convicção geral que o Novo Testamento veio cumprir o Antigo Testamento 2. 
Interessa-nos salientar este aspecto, pois, também os artistas, ao representarem o episódio da 
Anunciação, não permaneceram alheios a esta crença e deram expressão a tal mentalidade, 
oriunda da Patrística, segundo a qual o Novo Testamento veio dar cumprimento ao Antigo. 

Nesse sentido, parece-nos crucial efectuarmos uma breve leitura e interpretação do 
texto do Evangelho de São Lucas, onde se narra o Colóquio Angélico (Lc 1,26-38) procurando 
compreender os aspectos em que os pintores mais se fundamentaram para realizarem as suas 
representações, mas chamando, também, a atenção para as passagens onde existe uma 
correspondência com o Antigo Testamento e o modo como, eventualmente, influenciaram a 
iconografia do tema. Não se trata, portanto, de um fazermos trabalho de exegese, mas, 
unicamente, de explorar a perícopa de São Lucas, com o aprofundamento considerado 
necessário, tendo como objectivo compreender o modo como o texto evangélico, as alusões 
veterotestamentárias que contém, os aspectos simbólicos, doutrinais e teológicos, terão 
contribuído para definir e caracterizar a iconografia da Anunciação que, tal como o texto que 
lhe deu origem, está repleta de símbolos que permaneceram, ao longo dos tempos. 

* * * 

Ao longo dos séculos, a Igreja viu, no relato da Anunciação, um texto carregado de 
excepcional importância teológica. É uma síntese de Cristologia, porque apresenta Jesus Cristo 
como o Messias descendente de David, o Salvador e, sobretudo, o Filho de Deus. É também 
um texto fundamental para a Mariologia 3. As considerações sobre a Mãe de Jesus, que 

1 Cf. LAURENTIN, René — Structure et Théologie de Luc l-ll. Paris: Gabalda, 1964, pp. 93-104; 
CAPRElllNI, Ave Appiano—Lettura dell ' Annunciazione. Fra semiótica e iconografia. Torino: G. Giappichelli 
editore, 1979, pp. 103-104. 

2 A concordância entre o AT e o NT foi objecto de um estudo específico no item 1.1.3, pelo que remetemos 
para esse texto outros esclarecimentos. 

3 Efectivamente, a Igreja, com base neste texto estabeleceu a sua doutrina sobre a maternidade divina 
de Maria, a sua concepção virginal, sobre a sua perpétua virgindade. O facto de ser «cheia de graça» levou à 
proclamação do dogma da Imaculada Conceição. 
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decorrem do Colóquio Angélico, têm muita importância, não só para a Teologia e para a 
Mariologia, mas também em termos artísticos, aspecto que nos interessa aqui relevar. Por 
isso, atribuímos grande importância às páginas seguintes onde será feita uma análise dos 
diversos versículos integrantes da perícopa da Anunciação procurando, em cada caso, 
estabelecer a respectiva associação com aspectos iconográficos, retirando, igualmente, 
conclusões de modo a facilitarem uma correcta interpretação dos elementos simbólicos 
presentes nas pinturas da Anunciação. 

Atendendo à importância da versão latina, a cujas expressões faremos referência em 
determinadas ocasiões, decidimos transcrever, a par das passagens extraídas da Bíblia Sagrada, 
os textos correspondentes da Vulgata. A fim de facilitar posteriores referências incluimos, 
também, a indicação dos respectivos versículos. Por outro lado, para permitir comparar, mais 
facilmente, a apresentação que se segue com assunto exposto no item 2.1.1, subdividimos o 
texto de São Lucas de forma coerente com o padrão das anunciações, no qual considerámos 
o 6o ponto dado que ele tem pleno cabimento no caso da Anunciação de Gabriel a Maria. 
Podemos, assim, acompanhar, a par e passo, a correspondência entre o texto e o esquema 
anteriormente proposto. 

Io- APARIÇÃO DO ANJO GABRIEL 

"No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, 
chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa 
de David; e o nome da Virgem era Maria" — "/n mense autem sexto missus est angélus 
Gabrihel a Deo in civitatem Galilaeae cui nomen Nazareth ad virginem desponsatam 
viro cui nomen erat loseph de domo David et nomen virginis Maria." 
(Lc 1,26-27). 

No sexto mês... 

Não existe uma referência directa à hora, ao dia, mês ou ano em que teve lugar a 
Anunciação. A narrativa refere apenas que foi no sexto mês. Esta indicação não pretende 
situar-nos no calendário da época, mas, tal como o Anjo Gabriel irá referir posteriormente, 
tratava-se do sexto mês da gravidez de Isabel. Há pois, uma relação estabelecida entre a 
figura de João Baptista, o percursor do Messias, e o próprio Jesus. E, de facto, graças a esta 
indicação, a Igreja determinou a festa do nascimento de São João Baptista. 
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Mas porquê, exactamente, o sexto mês? Lucien Legrand vê nesta indicação uma provável 
referência ao momento em que, segundo uma antiga concepção, a criança começava a mo ver
se no seio de sua mãe, o que ocorria, precisamente, ao sexto mês 4. Com tal pressuposto, esta 
indicação é introduzida tendo em vista o versículo 44, no qual se refere que quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, o seu filho, João, saltou de alegria no seu seio (Lc 1,44). A alusão 
ao sexto mês poderá, ainda estar ligada ao dia da criação de Adão (ao sexto dia) e ao dia da 
Paixão de Cristo (à sexta feira) que desde os primórdios do cristianismo se crê terem ocorrido 
no mesmo dia da Anunciação, aspecto que será devidamente analisado. 

Apesar dessa referência ao sexto mês, não é fornecida uma indicação concreta que 
permita situar o dia da embaixada do Anjo Gabriel. Todavia, no Evangelho Arménio da 
Infância, encontramos uma data precisa para o acontecimento. No final de um longo diálogo 
entre o Anjo e a jovem Maria, o relato conclui assim: "A embaixada do anjo portador da boa 
nova a Maria, teve lugar no dia 15 de Nisan, que corresponde ao dia 6 de Abril, quarta-feira, 
à hora terceira" {Evangelho Arménio da Infância V, 9)5. Não obtante a ausência de dados por 
parte dos Evangelhos canónicos e de outros fornecidos pelos Evangelhos 
apócrifos, sabemos que, pelo menos desde o século VI c 
Anunciação foi fixado no dia 25 de Março. Não é este 
oportuno para demonstrar como se chegou a essa data, 
abordaremos, posteriormente, mas é importante referi-la poi 
sendo convencional, representou um papel importante 
nas pinturas relativas ao tema, sobretudo no que se refere 
ao ambiente natural que, em alguns casos, contribui para 
enquadrar a cena. É uma época de flores, como referia ] 
São Bernardo de Claraval pois a Primavera, segundo o I 
calendário juliano, iniciava nesse mesmo dia. Assim, os 
pintores podem justificar a representação de pormenores I 
alusivos a esta estação, como acontece na pintura de 
Giovanni del Biondo [17] através, por exemplo, da 1 

j , . , . Fie. 17. Anunciação (porm.) 
representação das andorinhas aves que prenunciam a Giovanni dei Biondo (1385) 

Firenze, Spedale degli Innocenti 

4 Cf. LEGRAND, Lucien — L'Annonce a Marie, pp. 67-68. 
5 O capítulo V, começa por referir a primeira Anunciação, quando Maria se encontrava junto à fonte e 

ouve a voz do anjo. O relato refere que se tratava do dia 31 do mês de Adar (que engloba hoje os meses de 
Fevereiro Março), no primeiro dia da semana e à hora terceira do dia. A segunda Anunciação, aquela a que o 
texto acima faz alusão, dá-se já com Maria em sua casa. Este Evangelho que influenciou mais a Igreja Oriental, 
levou a que o Natal fosse celebrado a 6 de Janeiro, exactamente nove meses depois da Anunciação-Encarnação 
de Jesus Cristo, situadas na data referida no texto. 

|ue o dia da 
o momento 
assunto que 
que, mesmo 

sm 
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chegada da Primavera. Além das andorinhas, os pintores podem incluir, 
também, flores como se verifica na figura 18, onde se ilustra um jardim 
verdejante. Embora este represente o Jardim 
do Paraíso, não podemos deixar de salientar, 
também a sua relação com a Primavera. 

Para a Igreja, a Encarnação de Jesus é 
vista como uma Nova Criação, onde tem início 
a Sua missão redentora. Por outro lado, com a 
chegada desta estação, a natureza adormecida 
durante o Inverno, como que se recria e renova. 
Por isso a simbologia das flores e da renovação 
da Natureza com a primavera surge associada 

Fig. 18. Anunciação 
com a Nova Criação que se opera com o Fra Angélico (c. 1430) 

, _ _ , _ Madrid, Museo dei Prado 
momento da Anunciaçao-Redençao. 

...o anjo Gabriel... 

O mensageiro encarregue de levar junto de Maria a embaixada celeste foi o Anjo Gabriel, 
nome que significa «Fortaleza de Deus», «Deus é a minha força», ou ainda «Homem de 
Deus»6. Trata-se de um dos quatro arcanjos reconhecidos pela Igreja, cuja figura ficaremos a 
conhecer melhor a partir do estudo que efectuaremos nos itens 4.3. e 4.4. Gregório Alastruey 
apresenta dois motivos pelos quais, entre a imensidão de anjos, foi escolhido Gabriel como 
portador da mensagem divina: pelo significado do seu nome: fortaleza e virtude de Deus e 
pelo ministério desempenhado por Gabriel no Antigo Testamento7. 

6 São Bernardo atribui ao nome Gabriel o significado de Fortaleza de Deus. Cf. En alabanza de la 
Virgen Madre, Homilia I, 2. In OBRAS COMPLETAS de San Bernardo, vol. II, p. 603. Por sua vez, Santo 
António interpreta o nome de Gabriel como «Deus é o meu conforto» vd. Sermão da Anunciação de Maria 
Santíssima, 1,2. Segundo B. Marconcini, a formação do nome de Gabriel (Gabri-el) indica-o como significando 
«Homem de Deus». Cf. MARCONCINI, Benito — La testimonianza delia Sacra Scrittura, p. 74, nota 82. 

7 Gregório Alastruey esclarece: Quem melhor para anunciar o mistério da Encarnação de Jesus Cristo, 
Deus feito homem, que havia de lutar contra o demónio e obter sobre ele a vitória mais completa, do que o anjo 
que se chama precisamente «Fortaleza e virtude de Deus»? Quanto ao seu ministério no AT salienta a visão de 
Daniel (Dn 6, 15-26): Deus chama o anjo Gabriel para que explique a visão ao profeta, a qual se referia ao 
tempo da Encarnação, que teria lugar em dias longínquos. Cf. ALASTRUEY, Gregório —Tratado de la Virgen 
Santísima. Madrid: BAC, 1947, p. 74. Não podemos deixar de reforçar esta mesma ideia com a indicação de 
João Damasceno que designa o Verbo Encarnado por Sabedoria e Força divina: "[...] por desígnio do Pai e com 
o poder do Espírito Santo, levaste no teu seio o Verbo encarnado, Sabedoria e Força divina." Sobre a dormição 
da Santíssima Mãe de Deus. Sermão III, 5. Cf. JUAN DAMASCENO, Santo — Homilias Cristológicas y 
Marianas, p. 213. 
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... foi enviado por Deus ... 

Lucien Legrand comenta desta forma o envio: 

"Le récit ne part pas des parents mais de Dieu et de son ange. L'histoire part d'en haut. 
La soudaineté de l'aoriste passif apestale (fut envoyé) qui ouvre la péricope lui donne 
d'emblée la marque d'une irruption divine sur terre. Cette irruption est médiatisée par un 
ange, symbole de communication avec le monde d'en haut." 8 

A iniciativa parte de Deus: é Ele quem envia Gabriel, como seu embaixador, tendo por 
missão comunicar a proposta divina à jovem de 
Nazaré. Este gesto, tomado pelo Pai Eterno encontra-
se, por vezes, retratada pelos pintores que 
desenvolvem, na sua composição dois ou três 
momentos diferentes o Anjo Gabriel junto de Deus 
Pai recebendo as ordens divinas, o que normalmente 
sucede no registo superior, ao mesmo tempo que, no 
inferior, se representa a Anunciação a Maria. 
Reproduzimos, na figura 19, uma pintura onde se 
ilustra a situação referida: na parte superior o Anjo 
Gabriel, à frente de um coro de anjos, inclina-se diante 
do Pai Eterno, de quem recebe um tríplice ramo e a 
mensagem a entregar a Maria. Ao centro podemos 
observar a deslocação do mensageiro divino entre o 
céu e a terra enquanto na zona inferior o Anjo Gabriel 
já se encontra à entrada da domuncula de Maria onde Rg-19. Anunciação 

Mestre desconhecido (c. 1420-1430) 
lhe lhe Comunica as disposições divinas a Seu respeito. Ashmoleum Museum, Oxford. 

Porém, mesmo quando este envio não representado, de uma maneira tão explícita, pode 
ser sugerido por outros elementos iconográficos, como, por exemplo, o feixe de raios luminosos 
que incidem sobre Maria. Também deste modo, os pintores pretendem manifestar a acção do 
Alto exercida sobre Maria, ou seja, a iniciativa parte de Deus. 

8 LEGRAND, Lucien — L'Annonce a Marie, p. 68. Este autor considera que, pelas características que 
refere, o relato da Anunciação revela um carácter apocalíptico. Não desenvolveremos o assunto porque, 
independentemente do facto dessa opinião ser ou não partilhada por mais teólogos, é fruto de uma exegese 
actual e que em nada influenciou as pinturas até à primeira metade do séc. XVI. 
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... a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré... 

É dada uma indicação precisa sobre o local de envio: Nazaré. Apesar de ser designada 
por cidade, trata-se de um povoado insignificante da província da Galileia, cujo nome não 
aparece no AT, nem noutros escritos da antiguidade. Santo António e São Bernardo interpretam 
o nome da cidade com o significado de flor, unção ou consagração como pudemos constatar 
ao analisar os respectivos sermões 9. Ao ser referido este pormenor geográfico, cria-se uma 
relação espacial entre poios opostos: o ponto 
de origem da missão angélica (o mundo supe
rior) e o local geográfico onde se passa a cena 
(o mundo inferior). Os pintores não ficaram 
indiferentes a este pormenor incluindo 
representações parciais de alguns edifícios que 
observar através de uma veduta, ou representado 
o episódio en pleno ar livre com a cidade de 
Nazaré como fundo arquitectónico. Esta última 
opção pode ser vista na figura 20, onde o 
iluminador chega a inscrever o nome da cidade Fig. 20. Anunciação 

. . . . . , ,.r, . Mestre desconhecido (c. 983) 
{Nazareth), no lado direito, sobre os editicios, Treves, staatsbibiiothek 
como se salienta a amarelo. 

... a uma virgem desposada ... 

O evangelista descreve a pessoa a quem o Anjo vai dirigir a sua embaixada: trata-se de 
uma virgem que se encontrava noiva. Isto significa que já tinha sido celebrada a cerimónia 
judaica dos esponsais, ou noivado, mas a jovem ainda não tinha casado. De acordo com a 
tradição judaica, entre o noivado e o casamento deveria decorrer cerca de um ano. É durante 
este espaço de tempo, no qual ainda não havia coabitação entre os noivos, que Maria recebe 
a embaixada do Anjo Gabriel10. 

Lucien Legrand destaca o pormenor da jovem não ser casada, representando, pois, o 
que é fraco, débil e sem importância, criando uma certa espectativa com um alcance teológico: 

9 Santo António: ".. .onde há a flor da virgindade, aí há a unção da graça septiforme, e a consagração da 
Virgem gloriosa" Sermão da Anunciação de Maria Santíssima, I, 2. Também São Bernardo interpreta o nome 
de Nazaré com o significado de flor. Cf. En alabanza de la Virgen Madre, Homilia I, 3. 

10 No item 4.2.1. será tratado, convenientemente, o assunto dos desposórios na sociedade coetânea de 
Maria, pelo que neste momento não se justifica aprofundar o tema. 
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mostrar quanto Deus pode fazer de grandioso com uma rapariga humilde e simples, habitante 
de uma insignificante e ignorada aldeia da Galileia u . 

De acordo com a afirmação do evangelista, Maria é virgem no momento em que recebe 
o Anjo Gabriel, facto que nos interessa sublinhar, pois, devido a essa sua condição os pintores 
enriquecem a iconografia da Anunciação com variados elementos simbólicos com o objectivo 
de dar a conhecer e a reforçar esse facto. 

... com um varão chamado José, da casa de David;... 

O nome do homem a quem estava ligada pelos laços dos esponsais era José. Sobre este, 
o evangelista, não nos fornece pormenores acerca da sua idade ou profissão, mas afirma, 
clara e intencionalmente, pertencer à descendência de David, informação com interesse 
teológico, pois confirma a ascendência davídica do Messias, mas importante, também, em 
termos iconográficos pela expressão que vai merecer por parte dos pintores. 

José era, portanto, da linhagem do glorioso rei David que conquistou a cidade de 
Jerusalém e a transformou na capital política e religiosa, feitos que se mostraram fundamentais 
para a reunificação do povo israelita 12. Como se não fosse suficiente esta breve referência à 
linhagem de José, o evangelista Lucas insiste nela, ao apresentar o nascimento de Jesus: José, 
obrigado a recensear-se pelo édito de César Augusto, deixou a Galileia e "[...] subiu até à 
Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David" (Lc 2,4). 
Um pouco mais adiante apresenta a genealogia de Jesus, iniciando em seu pai adoptivo, 
enumerando as diversas gerações até Adão, passando pelo rei David. (Lc 3, 23-38). Outro 
evangelista, São Mateus, salienta a genealogia de José para concluir que Jesus é filho de 
David e filho de Abraão e enumera as várias gerações desde este patriarca do AT até chegar a 
Cristo. (Mt 1, 1-17). 

Nestes textos, como noutros dispersos ao longo dos Evangelhos, ressalta o cuidado dos 
seus redatores em salientar o facto de José pertencer à casa de David. A finalidade destas 
referências, ficará esclarecida, com a resposta do Anjo a Maria, ao comunicar que Jesus iria 
ocupar o trono de Seu pai David. 

11 LEGRAND, Lucien — L'Annonce a Marie, pp. 70-71. Relativamente ao desposório e ao casamento, 
ver a secção 3.2. na qual abordamos o contexto histórico-cultural no qual vivia Maria. 

12 De facto ao conquistar Jerusalém (c. 1005 a.C.) transformando-a em capital e centro nacional do 
culto, transladando para lá a Arca da Aliança, deu ao povo israelita uma capital que os unia em termos políticos 
e religiosos. 
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... eo nome da virgem era Maria. 

O evangelista, depois de dar indicações precisas quanto ao mensageiro, ao local de 
envio, à condição da jovem, conclui a apresentação do cenário onde irá decorrer o encontro, 
mencionando o nome do destinatário da mensagem: Maria. Este nome, vulgarizado no NT, é 
muito raro no Antigo Testamento. Efectivamente, em todos os livros que compõem o AT, 
apenas duas figuras femininas levam esse nome: a irmã de Moisés e Aarão e outra personagem 
obscura descendente da tribo de Judá 13. 

* * * 

"Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor está 
contigo!»". —"Et ingressus angelus ad earn dixit have gratia plena Dominus tecum 
benedicta tu in mulieribus". (Lc 1, 28). 

Ao entrar em casa dela ... 

A tradução que apresenta a Bíblia Sagrada, que adoptámos, para o início do versículo 
28, constitui uma excepção em relação à tradução que faz a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de 
Estudo de Genebra e, sobretudo, à da Bíblia Sacra Vulgata, versão latina dos textos bíblicos 
que circulava em Portugal na primeira metade do século XVI14. 

Pela tradução mais habitual, tal como pela Vulgata, o local onde se dá a Saudação 
Angélica é um local indeterminado: entrando onde ela estava, ou tendo entrado junto dela. 
Ao contrário do que sucede com a anunciação a Zacarias, onde o local foi perfeitamente 
definido —o anjo do Senhor, aparece no interior do santuário, de pé, à direita do altar do 
incenso (Lc 1, 11)— aqui não temos indicações precisas. No entanto, pela utilização do 
particípio entrando, fica-nos a ideia que se trataria de um local fechado, provavelmente a sua 
habitação. Encontrámos indicações mais precisas nos Evangelhos Apócrifos as quais serão 
determinantes para os pintores estabelecerem a iconografia da Anunciação respeitante ao 
local (ou locais) onde decorre o Colóquio Angélico. 

13 De facto, no AT este nome encontra-se apenas em duas figuras: a irmã de Aarão e de Moisés e, uma 
mulher da qual apenas se sabe o nome pela árvore genealógica dos descendentes de Judá: "Filhos de Ezra: Jeter, 
Méred, Éfer. Jéter gerou Míriam ... " ( 1 Cr 4,17). Sobre a origem e o significado do nome de Maria, ver a secção 
3.2. deste mesmo capítulo. 

14 O Novo Testamento foi publicado pela primeira vez em português, em 1681, por João Ferreira de 
Almeida, em Amesterdão e a Bíblia completa apenas foi editada pela primeira vez em língua portuguesa, em 
1753 (em Batávia, actual Jacarta). Cf. AZEVEDO, Carlos Moreira, dir. —Dicionário de História Religiosa de 
Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, vol. 1, p. 212. Ver também NASCIMENTO, Aires A. — Bíblia: 
Tradução em Português. In DICIONÁRIO de literatura medieval e portuguesa. Lisboa, 1993, pp. 88-92. 
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Contudo, trata-se de uma maneira de descrever este movimento do Anjo que provém 
do alto e irrompe no mundo dos homens, tendo o seu ponto de chegada junto a Maria. 
Movimento e agitação caracterizam esta deslocação do mensageiro divino traduzida pelos 
pintores através de composições dinâmicas e onde se registam, por vezes, complexas relações 
espaciais como teremos oportunidade de analisar. 

... o anjo disse-lhe: «Salve... 

A palavra traduzida em português por «Salve», equivale à expressão latina «Ave», que, 
por sua vez, provém do grego kaire equivalente à saudação shalom, muito comum entre os 
judeus, que significa «paz» ou «prosperidade», mas, em sentido literal pode traduzir-se por 
«alegra-te» 15. Assim, Stanislas Lyonnet, propõe mesmo que o vocábulo grego seja substituído 
por esta última tradução mais fiel ao sentido original e que tem implícita o referido convite à 
alegria16. Qual o motivo que o Anjo encontra para convidar Maria a alegrar-se? Entenderemos 
melhor as razões para essa alegria, com a interpretação das palavras que o mensageiro divino 
dirige seguidamente a Maria: 

...ó cheia de graça ... 

O anjo anunciador ao saudar Maria omite o seu nome e utiliza a perífrase gramatical 
cheia de graça. Esta alteração é intencional e ocorre por diversas ocasiões nos relatos bíblicos. 
Aconteceu, assim, por exemplo, no Antigo Testamento, com Abraão e com Sara sua mulher 
(Gn 17, 5. 15), com Jacob (Gn 32, 29), com Gedeão (Jz 6, 12), com Pedro no Novo Testa-

15 Cf. GRUENTHANER, Michael, S.I. —Maria en el Nuevo Testamento. In CAROL, Juniper B., O. F. 
M., dir. — Mariologia. Madrid: BAC, 1964, p. 87. 

16 O original grego desta saudação seria escrito como «xotipe». Não dispondo de conhecimentos de 
grego, optámos pela sua escrita em caracteres latinos através da expressão «chaire» ou «kaire», tendo decidido 
adoptar esta última. Sobre os pormenores e o sentido desta saudação no original grego e a sua tradução, veja-se, 
entre outros, LYONNET, Stanislas, S. I. — Il racconto dell'Annunciazione e la maternita divina delia Madonna. 
La Scuola Católica (1954?) 21-25. Segundo Lyonnet, na tradução grega dos Setenta, apenas se encontra esta 
palavra, referida à «Filha de Sião» e sempre com o sentido de introduzir um anúncio messiânico, tal como 
acontece com a saudação do Anjo Gabriel a Maria. Assim, aparece no profeta Sofonias (3, 14-17) e no profeta 
Joel (2, 21-27), pela presença do Deus de Israel, e nos profetas Isaías (12, 6) e Zacarias (9, 9; 2, 14) onde o 
convite à alegria se deve à vinda do Messias. Quer no caso da «Filha de Sião» quer no caso de Maria, a «Filha 
de Sião» por excelência, o motivo para a alegria é o mesmo: a visita do Messias prometido por Deus, só que, 
neste momento, em Maria, a profecia se cumpre. Ver ainda MUNOZ IGLESIAS, Salvador — Los evangelios de 
la infância II, pp. 150-154. A expressão «Filha de Sião» representa a personificação feminina do povo de Deus, 
aqui empregue directamente à figura de Maria. Cf. BROWN, Raymond E. [et al.] — Maria en el Nuevo Testa
mento, p. 129. 
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mento (Mc 3,16; Mt 16,17-18). André Chouraqui afirma categoricamente: "Mudar de nome 
equivale a mudar de destino" 17. Assim, deve ver-se esta alteração de nome, por iniciativa 
divina, como um artifício literário destinado a indicar que Deus confia uma missão especial à 
pessoa a quem o nome é alterado. Assim, se simboliza que a pessoa escolhida se encontra 
investida com a força divina que a capacita a realizar a tarefa confiada18. Trata-se, portanto, 
outro elemento destinado a confirmar que é Deus quem está por trás dos acontecimentos. 
Esta convicção, quanto a nós, legitima o facto dos pintores representarem a figura de Deus 
Pai nas pinturas da Anunciação. 

A expressão cheia de graça, em grego, kecharitómené 19 é utilizada, directamente por 
Deus ou pelo seu anjo, apenas em duas ocasiões em toda a Bíblia: no caso de Maria e de 
Moisés (Ex. 33,12-17), pois, embora outras pessoas tenham encontrado graça diante de Deus 
(como Noé e David, por exemplo) apenas se refere o facto de uma forma indirecta. Ao colocar 
esta expressão na boca de Gabriel, S. Lucas pretende mostrar a amplitude do significado das 
primeiras palavras do anjo, quando a convida à alegria: ela é cheia de graça {favorecida ou 
agraciada, conforme as traduções) de forma única e sobrelevada20. 

Nos primórdios do cristianismo, a expressão cheia de graça foi interpretada como 
excluindo todo o pecado pessoal de Maria. Com o passar dos séculos, a Igreja compreendeu 
que naquela expressão, indicadora da plenitude de graça (=gratia plena), teria estado, também, 

17 Cf. CHOURAQUI, André — A vida quotidiana dos hebreus no tempo da bíblia. Lisboa: Livros do 
Brasil [s.d.], p. 61. 

18 Sobre o assunto é muito esclarecedor o texto de Cândido Pozo: "Não esqueçamos a importância dos 
nomes próprios para os judeus: deviam expressar o que a pessoa é na realidade. E isso ainda é mais exacto 
quando é o próprio Deus que põe o nome. Mais ainda, quando Deus confere uma missão a uma pessoa costuma 
impor-lhe um nome que a signifique com toda a exactidão. [...] Não é que se verifique aqui que Deus tenha 
mudado o nome de Maria [...] em sentido estrito, mas a expressão cheia de graça faz aqui as vezes de um nome 
próprio; mais ainda, de um nome próprio posto por Deus". POZO, Cândido — Maria en la Escritura y en lafe 
de la Iglesia. 4a ed. Madrid: BAC, 1988, pp. 70-71. Ver também MUNOZ IGLESIAS, Salvador —Los evangelios 
II, p. 52 e o comentário da Bíblia Sagrada a Mc 3, 16 (p. 1631). 

19 Também a exegese dos nossos dias se tem debruçado sobre a tradução correcta da palavra 
grega«Kexapuó(ievri» (que pelos mesmos motivos apresentados na nota anterior transcrevemos como 
kecharitómené) inclinando-se mais para o significado de «outorgar graça», ou «ser favorecida», condição que 
se aplica a Maria pelo facto de ter sido «agraciada e favorecida» por Deus. Esta situação é depois explicada por 
Lucas no v. 30: "[...] pois achaste graça diante de Deus". A tradução da palavra kecharitómené, por cheia de 
graça, não é, pois, literal e vai alterando entre os tradutores. Cf. BROWN, Raymond E. [et al.] — Maria en el 
Nuevo Testamento, pp. 128-129. A Bíblia de Jerusalém propõe a seguinte tradução literal da palavra kecharitómené 
que engloba os conceitos das traduções antes indicadas: «tu que foste e permaneces repleta do favor divino». 
Cf. A BÍBLIA DE JERUSALÉM. 2a imp. São Paulo: Paulinas, 1985, p. 1927, nota t. Também neste aspecto 
particular, esta controvérsia não afectou os pintores quinhentistas que sempre se basearam na Vulgata: gratia 
plena, pelo que não desenvolveremos mais o assunto. 

20 Cf. FIORES, Stefano de; MEO, Salvatore, dir. — Nuevo Diccionario de Mariologia, p. 147. 
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incluída a ausência do pecado original, não por mérito pessoal daquela jovem, mas por espe
cial dom de Deus a quem tinha destinado uma missão única, dentro dos seus planos de salvação 
para a humanidade 21. Esta plenitude de graça, significa que Maria se encontra sem mancha 
de qualquer pecado como refere o Cântico dos Cânticos "Tòta pulchra es arnica mea et macula 
non est in te" (Ct 4,7). Este dom, único e irrepetível, levou os fiéis a honrar e louvar a Mãe de 
Deus e teve a sua expressão pictórica traduzida pelos pintores por meio de vários elementos 
simbólicos como veremos posteriormente. 

... o Senhor está contigo. 

Este constitui outro motivo pelo qual o anjo convida Maria à alegria messiânica. Esta 
expressão, que São Lucas emprega no fim da saudação do Anjo, era frequentemente utilizada 
no Antigo Testamento 22. A forma como está escrita, quer em grego quer em latim, aparece 
sem verbo. Este facto, só por si, leva a que a expressão contenha um profundo significado 
messiânico, que também se reflète ao nível da pintura. 

Sobre a problemática da sua tradução e o sentido que adquire no contexto da perícopa, 
achamos ser importante atender ao que diz Cândido Pozo a quem passamos a citar textualmente: 

"«El Senor contigo» (v. 28). La fórmula resenada, que en el texto de San Lucas va en 
conexión inmediata com la apelación «llena de gracia», aparece sin verbo. Creo supérfluo 
discutir si ha de sobrentenderse «el Senor está contigo (afirmación) o «el Senor esté 
contigo (optativo). Si hay que suplir algún verbo, me inclino a la fórmula de deseo, típica 
de los saludos, que seria la más atestiguada en el uso bíblico. Pêro ̂ es necesario realmente 

21 Para a Igreja esta expressão mostra a convicção de que Maria recebeu totalmente o favor divino, de tal 
modo que ficou para sempre imune de todo o pecado, cheia de graças de ordem sobrenatural e dos dons e frutos 
do Espírito Santo que se depreendem desse estado de graça. Cf. GRUENTHANER, Michael, S.I. —Mana en el 
Nuevo Testamento. In CAROL, Juniper B., O. F. M., dir. — Mariologia. Madrid: BAC, 1964, p. 87. Este 
trabalho de reflexão e de exegese, feito pela Igreja ao longo dos séculos, conduziu à proclamação do Dogma da 
Imaculada Conceição, pelo Papa Pio IX, no dia 8 de Dezembro de 1854. 

22 Salvador Iglesias apresenta as seguintes conclusões relativamente ao emprego desta expressão: "A 
expressão ocorre mais de 50 vezes na Bíblia. 24 vezes aparece na boca do próprio Deus ou dos seus mensageiros, 
quase sempre num contexto de investidura para uma missão (Ex 3,12; 4,12; Dt 31,23; Js 1,5. 9; 3, 7; Jz 6, 12. 
16; 2 Sm 7,9; 1 Cr 17, 8; Jr 1, 8.19; 15,20); prometendo a sua assistência a indivíduos (Gn 26,24; 31,3; Act 18, 
10); ou ao seu povo (Is 41, 10; 43, 2. 5; Jr 30, 10 ss; 42,11 ; 46, 28). Outras 22 vezes encontramo-la na boca de 
homens ou do hagiógrafo desejando ou afirmando a presença de Deus e o seu apoio a indivíduos ou ao povo: em 
ocasiões para cumprir uma missão (Dt 20,1; Js 1, 17; ISm 10,7; 17,37; 1 Cr 22,11.16; 28, 20); por vezes não 
passa de uma simples saudação (Rt 2, 4); ou de despedida (2 Sm 14, 17). Com frequência, quando Deus ou o 
hagiógrafo a utilizam no contexto de uma investidura para uma missão, costuma ir acompanhada da recomendação 
Não temas! (Js 1, 9; Jr 1,8. 19; Dt 31, 8; 1 Cr 28, 20; Act 18, 10)." MUNOZ IGLESIAS, Salvador — Los 
evangelios, pp. 158-159. Veja-se também o que foi dito anteriormente a propósito de se verificarem pontos de 
contacto entre a Anunciação e os relatos de vocação. 
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suplir verbo alguno? ̂ No seria la fórmula «el Senor contigo», sin verbo, una alusión a la 
palabra «Emmanuel» ( = «Dios con nosotros»), el nombre con que Is 7, 14 designa al 
Mesías futuro? Si así fuera, la estructura de Lc 1, 28 adquiriria un significado riquísimo 
sobre el esquema de los textos de la hija de Sión: se invita a Maria a la alegria {chaire); 
a ella que es la hija de Sión por excelência, hecha objeto en plenitud de la gracia divina; 
y se da como razón de la alegria el Mesías, el «Emmanuel», el Dios con nosotros, que va 
a ser, de un modo muy especial, un Dios con Maria («el Senor contigo») 23. 

Ganha, assim, sentido e, compreendemos melhor, o emprego da expressão inicial kaire, 
que, sendo traduzida por «Alegra-te», ao invés de «Salve» ou «Ave», mais do que uma simples 
saudação, é portadora de um convite à alegria messiânica, feito a Maria na mesma linha das 
passagens do AT que a utilizam: alegria pela chegada do Messias. Porém, no caso de Maria 
o motivo de alegria é redobrado, pois, nela vão ter cumprimento as antigas profecias. Com 
ela e por ela chega o Messias e, assim, Maria apresenta-se como o ponto culminante do AT: o 
momento em que as promessas se cumprem. Concluimos, então, que a esta saudação, 
aparentemente vulgar, como é o kaire, ou «Ave», quis, o evangelista, atribuir-lhe um profundo 
significado teológico que prepara a proclamação da mensagem subsequente, referindo-a, uma 
vez mais, em concordância com passagens do Antigo Testamento. 

Estas considerações, tão importantes para a teologia mariana, têm implicações muito 
concretas ao nível da iconografia da Anunciação, nomeadamente, no que diz respeito à atitude 
que o mensageiro divino adopta perante Maria. Ao analisarmos a figura do Anjo Gabriel 
verificaremos que, entre as atitudes mais frequentes, existem duas que ganham um especial 
significado: quando genuflecte diante de Maria [21] e outra em que se ajoelha com ambos os 
joelhos no chão [22]24. Tais atitudes que, para nós, hoje, são pouco significativas, revelavam, 
contudo, grande importância para a mentalidade religiosa da época que nos ocupa. Por isso, 

23 POZO, Cândido — Maria en la Escritura y en lafe de la Iglesia. 4a ed. Madrid: BAC, 1988, p. 71. 
Como referimos, o texto grego não tem verbo (cf. BROWN, Raymond E. [et al.] — Maria en el Nuevo Testa
mento, pp. 127-128, em particular a nota 64), e o mesmo acontece na tradução da Vulgata: Dominus tecum. 
Constata-se que esta forma de saudar, utilizada na saudação do Anjo a Maria, aparece, exactamente igual, por 
exemplo, no anúncio da vocação de Gedeão, quando o Anjo lhe diz: "Dominus tecum virorum fortissime", que 
no contexto deste anúncio de vocação, indica uma assistência especial de Deus para realizar a missão que lhe é 
confiada. No caso de Maria, porém, a expressão tem um alcance muito mais profundo, se tivermos presente a 
referida profecia de Isaías 7, 14, em que o profeta faz alusão à virgem que dará à luz um filho, cujo nome será 
Emanuel: Deus connosco. Significa então que o Anjo Gabriel convida Maria a alegrar-se pois ela, de uma forma 
real e palpável, vai ter Deus consigo, literalmente falando, pois Deus estará fisicamente presente no seu seio, 
após a Encarnação. 

24 A genuflexão do Anjo Gabriel não o obriga a colocar um dos joelhos no chão, como se verifica na 
figura 19, mas pode passar, simplesmente, por dobrar um ou os dois joelhos. As duas atitudes aqui referidas, são 
também as mais frequentes no caso da pintura portuguesa da primeira metade de Quinhentos que analisaremos. 
O Anjo Gabriel surge, por vezes, de pé, mas na maior parte das representações encontra-se de joelhos ou 
genuflectindo. 
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Fig. 21. Anunciação (poim.) Fig. 22. Anunciação (porm.) 
Domenico Ghirlandaio (2a metade see. XV) Piero della Franceses ( 1470) 
Firenze, Santa Maria Novella. Galleria Nazionale dell' Umbria, Perugia. 

pensamos ser oportuno dedicar-lhes um estudo mais aprofundado. 

Numa das suas homilias São João Damasceno diz o seguinte: "Maria toda bela, está 
plenamente unida a Deus. Ela supera os querubins, está mais elevada que os serafins e encontra-
se muito próximo de Deus" 25. Maria supera os anjos, não enquanto criatura humana, mas 
como templo vivo de Deus, ao trazê-lo no seu seio, pois na mesma homilia, logo a seguir 
escreve26: "Uma mulher está mais elevada que os serafins, posto que Deus apareceu fazendo-
se um pouco inferior aos anjos", referindo-se a Jesus enquanto ser humano e partilhando 
idêntico pensamento com o autor da Carta aos Hebreus que refere: "Vemos, porém, Jesus, 
que foi feito por um pouco inferior aos anjos ..." (Heb 2, 9)21. 

Além dos Padres da Igreja, que se pronunciaram sobre o assunto, também para São 
Tomás de Aquino (t 1274), os anjos estão situados hierarquicamente entre Deus e os homens. 
Sendo superiores às criaturas mortais não seria normal tomarem atitudes de subserviência, 

25 Homilia sobre a Natividade de Maria, 9. Cf. JUAN DAMASCENO — Homilias Cristológicas y 
Marianas, p. 134. 

26 Homilia sobre a Natividade de Maria, 10. Ibidem, p. 135. 
27 São João Damasceno que estabelece uma perfeita distinção entre as duas naturezas que se unem na 

pessoa de Jesus Cristo tal como ensina a própria igreja e que se encontra resumida numa excelente profissão da 
fé cristológica numa das suas homílias: "Assim pois, tu que nasceste da Virgem és um só Cristo, um só Senhor, 
ao mesmo tempo Deus e homem; perfeito Deus e perfeito homem; Deus verdadeiro e homem verdadeiro; uma 
só pessoa em duas naturezas perfeitas que são a divindade e a humanidade. Não és somente Deus, nem somente 
homem, senão o Filho único de Deus, feito homem; verdadeiro Deus e ao mesmo tempo homem sem mistura 
nem divisão das duas naturezas distintas, que subsistem em uma só pessoa sem confusão alguma. Por isso 
existem em ti as propriedades e características de ambas as naturezas: o criado e o incriado, o mortal e o imortal, 
o visível e o invisível, o abarcável e o inabarcável [...] Homilia sobre a Dormição I, 3. Ibidem, p. 144. 
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perantes os seres humanos. Verifica-se, contudo, uma excepção, referida claramente na 
Patrística e também pelos teólogos medievais: o caso de Maria28. A que se deve este carácter 
de excepção? Não há senão uma única explicação, e esta reside, precisamente, nas palavras 
do anjo: Dominus tecum — o Senhor contigo. Sendo o Emanuel, para o povo bíblico, 
efectivamente, Deus connosco, após a Encarnação, ele está, de modo particular, real e 
fisicamente presente no seio de Maria, é o Deus com Maria. Por isso, os pintores colocam o 
anjo numa atitude que manifesta veneração e nos revela que Maria aceitou a proposta divina, 
tendo já o Verbo de Deus encarnado no seu seio. 

O franciscano Bernardino de Siena (f 1444) ao referir a disposição hierárquica dos 
anjos em nove ordens coloca Maria numa ordem superior afirmando que todas as outras 
cantam e rejubilam em torno à Virgem Maria, o que evidencia a sua superioridade em relação 
aos anjos 29. 

... bendita és tu entre as mulheres. 

Os motivos evocados por Gabriel para convidar Maria a alegrar-se, tais como aqueles 
que levam os anjos a venerá-la, explicam o facto do Anjo da Anunciação se referir a Maria 
como sendo bendita entre as mulheres, distinguida, portanto, entre todas, pela forma singular 
como foi agraciada e predestinada por Deus, para a salvação da humanidade. Bendita, porque 
o Senhor fez nela maravilhas, como proclamará, Maria no Magnificat (Le 1, 46-56). 

28 Na Suma de Teologia, Parte I, São Tomás refere a superioridade dos anjos relativamente aos homens, 
nomeadamente na q. 93, art. 3; q. 108, art. 8 e na q. 117, art. 3. Relativamente a Maria afirma: "AMãe de Deus 
era superior aos anjos no que corresponde à dignidade para que era escolhida. Mas era inferior a eles no que se 
refere ao estado da vida presente, porque incluso o próprio Cristo, devido à sua vida passível,/o//ei'ío um pouco 
inferior aos anjos, como se lê em Heb 2, 9". Cf. Suma de Teologia, Parte III, Tratado do Verbo Encarnado, q. 
30, art. 2. Para os tratados de São Tomás faremos uso da seguinte edição: TOMÁS DE AQUINO, Santo — 
Suma de Teologia. 3a ed. Madrid: BAC, 1998,5 vols. Outros teólogos partilham idêntica opinião. Por exemplo, 
Venâncio Fortunato (f c. 600) refere: "Pelos teus méritos, ó Virgem, é muito justo que recebas os favores 
celestiais dos anjos" {Em louvor de Santa Maria: PL 88,280). Também Sofrónio de Jerusalém escreve: "Quem 
poderá dar a conhecer com palavras a tua extraordinária beleza? Quem se atreverá a proclamar as tuas grandezes? 
Tu outorgaste a beleza ao género humano. Tu estás situada por cima dos coros angélicos [...]" {Homilia sobre 
a Anunciação: PG 87, 3237). Por sua vez, São Bernardo faz alusão à superioridade de Maria em relação aos 
anjos quando escreve: "Porque Maria chama seu filho ao Deus e Senhor dós anjos quando, com toda a naturalidade 
lhe pergunta: Filho, porque nos fizeste isto? Que anjo pode ter o atrevimento de o dizer? [...] Mas Maria, 
consciente de que é sua mãe chama-lhe familiarmente seu filho a essa mesma soberana magestade ante a qual se 
prostam os anjos". Homilia I: En alabanza de la Virgen Madre, 7. Cf. OBRAS COMPLETAS de San Bernardo, 
vol. II, p. 611. 

29 BERNARDINO DE SIENA — Prediche volgari nel Campo di Siena 1427. Milano: 1989,1,69, apud 
Renzo Lavatori — Gli Angeli, pp. 117-118. 
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Fig. 23. Anunciação (porm.) 
Benedetto Caporali (c. 1460-1465) 
Avignon, Musée du Petit-Palais 

Alguns textos patrísticos dão-nos uma noção clara 
das razões pelas quais as comunidades cristãs 
consideravam Maria como bendita entre as mulheres, 
palavras com que o mensageiro celeste termina a sua 
saudação30. 

As palavras iniciais dirigidas pelo Anjo a Maria 
foram registadas pelos pintores segundo a sua imaginação 
e criatividade: escritas no espaço, «suspensas», entre as 
duas personagens, na orla da capa do anjo, em 

pergaminhos, estandartes e 
filactérias, circundando o 
nimbo do Anjo [23] ou de 
Maria e, até nos ladrilhos do 
chão [24]. Sendo sempre escritas em latim, remetem-nos, 
forçosamente, para o texto da Vulgata: Ave gratia plena Dominus 

tecum benedita tu in mulieribus31. 
Relativamente à inscrição desta 
frase nas pinturas, devemos referir 
dois aspectos importantes. O 
primeiro, é o facto dos artistas 
terem optado, na maior parte das 
pinturas, apenas pela transcrição 
da parte inicial da saudação: Ave 
gracia plena Dominus tecum. 
Quase sempre os pintores omitem 
o nome de Maria, tal como 
acontece no texto evangélico. 

Fig. 24. Anunciação (porm.) 
Mestre flamengo desconhecido (séc. XV) 
Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga 

30 Efectivamente, os Santos Padres não só encontraram em Maria muitos motivos para a aclamarem 
bendita entre as mulheres, como vêm nela o meio através do qual, Deus concede à humanidade todas as suas 
bênçãos. Encontramos uma demonstração desses motivos em diversas homilias e sermões patrísticos. Vd. Pedro 
Crisólogo (t 458), Sermão 143,4-6: PL 52,583; Sofrónio de Jerusalém (f c. 638), Homilia sobre a Anunciação: 
PG, 87, 3241; André de Creta (f 740), Sermão sobre a Anunciação: PG 97, 897. 

31 Sobre a segunda parte desta saudação diz Raymond Brown: "A cláusula final «Bendita és tu entre as 
mulheres» que figura na Vulgata e em alguns testemunhos gregos, é com toda a certeza, um acrescento posterior 
ao texto de Lucas: o copista tomou essas palavras da saudação de Isabel em Lc 1, 42." BROWN, Raymond E. 
[et al.] — Maria en el Nuevo Testamento, p. 127. As traduções da Bíblia, em português, feitas a partir dos textos 
originais e não da Vulgata, já não incluem a segunda parte da saudação do Anjo. 
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Registamos, contudo, algumas excepções, entre as quais destacamos a pintura de Benedetto 
Caporali, ilustrada na figura 23, que merece ser relevada, não, apenas, por esta situação, mas, 
também, pelo facto de apresentar, correctamente escrito o temo latino gratia. Noutros casos, 
os pintores procedem ao registo abrevido de algumas palavras, dada a notória falta de espaço 
para uma inscrição tão extensa. O segundo aspecto refere-se a uma feliz coincidência que não 
passou despercebida aos escritores, nem aos pintores: a palavra AVE constitui um anagrama 
da palavra EVA, como referimos ao analisarmos as fontes literárias 32. Este facto foi 
devidamente aproveitado por escritores e pintores para reforçar o paralelismo antitético entre 
Maria, saudada pelo Anjo com a expressão AVE, e EVA que aparece como figura da primeira. 
No caso da pintura, os artistas encontraram nesta relação, carregada de profundo significado 
teológico, uma excelente fundamentação para representarem as figuras Adão e Eva no episódio 
da Anunciação como se pode observar na figura 18 que reproduz uma Anunciação de Fra 
Angélico, naturalmente, um significado particular. A presença de Eva como prefiguração de 
Maria reveste-se de grande importância o que nos leva a desenvolver posteriormente o assunto, 
com maior profundidade 33. 

2o- REACÇÃO DE MARIA 

"Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava 
tal saudação". —"quae cum vidisset turbata est in sermone eius et cogitabat qualis 
esset ista salutatio". (Le 1, 29). 

Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se... 

O texto revela-nos a primeira reacção de Maria: perturbação. Também no relato do 
nascimento de João Baptista, o sacerdote Zacarias tinha ficado perturbado com a aparição do 
anjo Gabriel. As duas situações, porém, não são equivalentes, e a diferença ressalta do próprio 
texto: no caso de Zacarias, a perturbação e o temor têm origem na «visão» do anjo: "Ao vê-lo, 

32 Santo António resume o assunto desta forma: "O nome Eva, que se interpreta ai ou calamidade, lido 
ao contrário dá Ave. Eva é o nome da alma que vive em pecado mortal; é o ai da calamidade; mas quando se 
converte à penitência, chama-se ave, isto é, sem ai, de a, prefixo de exclusão." Sermão da Anunciação de Maria 
Santíssima, IV, 11. Cf. REMA, Henrique Pinto, org. — Sermões de Santo António, vol. I, p. 47. Para uma 
bibliografia respeitante a este anagrama, vd. MUNOZ IGLESIAS, Salvador — Los evangelios de la infância II, 
p. 151. 

33 Veja-se infra o item 3.1. Prefigurações e símbolos da Anunciação. 

216 



CAP. I - 2.1. A ANUNCIAÇÃO E OUTRAS ANUNCIAÇÕES 

Zacarias ficou perturbado e encheu-se de temor''' (Lc 1, 12). No caso de Maria, a perturbação 
tem uma origem diferente e, embora o texto seja relativamente claro, têm sido avançadas, 
para esta reacção, as mais variadas explicações 34. 

A atitude de Maria deve ser interpretada atendendo a dois factores: ao seu enquadramento 
dentro do esquema literário próprio dos anúncios, e ao sentido das palavras que lhe são 
dirigidas. Relativamente ao primeiro factor, como tivemos oportunidade de analisar, o segundo 
elemento do padrão das anunciações é a reacção de temor por parte do receptor da mensagem. 
São Lucas, ao seguir o esquema literário veterotestamentário, inclui este elemento, no relato 
da Anunciação, com objectivo de conduzir, ou mesmo «forçar» o Anjo a dar uma explicação, 
algo que, efectivamente, acontece constituindo a primeira parte da mensagem do mensageiro celeste. 

Quanto ao segundo factor, o sentido das palavras, pensamos que o texto não deixa 
margem para dúvidas, quanto à causa da perturbação de Maria, pois, a expressão é muito 
clara: ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se, portanto, a reacção de Maria, provém do 
sentido das palavras da saudação, não podendo deduzir-se, a partir do texto, que a perturbação 
tivesse resultado em virtude da presença do Anjo Gabriel, apesar de se tratar de uma aparição 
totalmente inesperada35. Importa salientar, neste momento, a reflexão que o sacerdote jesuíta 
Michael Gruenthaner, efectua sobre este assunto: 

"Maria quedo confusa ai oír el saludo y se turbo tanto como lo había hecho Zacarias 
cuando el mismo ángel se apareció en el templo. La causa de su confusion no fue tanto la 
alabanza comprendida en el saludo de Gabriel, que en su profunda humildad recibiría 
con toda paz, como la intimación que se deducía de sus palabras, de que iba a serie 
encomendada alguna gran misión. Mientras la Virgen reflexionava sobre las posibles 
consecuencias dei mensaje, el ángel la tranquiliza, llamándola familiarmente por su 
nombre, diciéndole que no tema y afirmando de nuevo que había encontrado favor a los 
ojos de Dios" 36 

34 Muitas destas explicações resultam algo artificiais e ultrapassam os limites interpretativos permitidos 
pelo texto ou, como conclui Lucien Legrand, o defeito de todas estas hipóteses é o de se situarem ao nível das 
explicações psicológicas como se se tratasse de uma biografia. Este autor resume tais hipóteses da seguinte 
forma: 1) Surpresa ao ver alguém do seu lado num local onde ela pensava estar só (porém, o texto não explicita 
que tenha sido uma «aparição», ou seja que Maria tenha visto o anjo); 2) Timidez por parte de uma jovem que, 
de repente, se encontra só com um homem (mas o anjo não é um «homem»); 3) Embaraço ao escutar uma 
linguagem demasiado lisonjeira; 4) Pretendeu-se que na Palestina não era costume saudar as mulheres e, portanto, 
Maria fica perturbada pelo próprio facto de ser saudada. Cf. LEGRAND, Lucien — L'Annonce a Marie, p. 100, 
nota 29. 

35 Como tivemos oportunidade de constatar ao analisarmos as fontes literárias, os Evangelhos Apócrifos, 
neste aspecto, são muito esclarecedores: Maria estava habituada a receber a visita de anjos, a receber alimento 
das suas mãos e a dialogar com eles, por isso não se perturbou pela sua presença. Cf. Proto-Evangelho de Tiago 
VIII, 1 ; XV, 3; Evangelho do Pseudo-Mateus VI, 3; Evangelho da Natividade de Maria VII, 1 ; IX, 2. 

36 Cf. GRUENTHANER, Michael, S.I. —Maria en el Nuevo Testamento. In CAROL, Juniper B., O. F. 
M., dir. — Mariologia, p. 88. 
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Neste comentário, deparamos com dois aspectos que importa realçar. O primeiro, é a 
interpretação da reacção de Maria, que se verifica não pela saudação do Anjo Gabriel em si, 
mas, porque a jovem deduzia, daquelas palavras, que lhe seria destinada uma grande missão, 
tal como sucedeu, por exemplo com Gedeão (o que pode constituir um novo dado para 
interpretar o relato da Anunciação com características dos anúncios de vocação). O segundo 
aspecto, diz respeito ao facto de Maria ter reflectido, sobre as possíveis consequências da 
mensagem, após escutar a saudação do Anjo. Esta atitude terá reflexos na iconografia da 
Anunciação, como veremos. Todavia, a perturbação de Maria como tendo resultado das 
palavras invulgares proferidas pelo Anjo Gabriel, constitui a opinião mais concensual, desde 
a Patrística até aos actuais exegetas3?. 

Michael Baxandall, o autor mais conhecido e citado, nos últimos tempos, a respeito 
das atitudes de Maria durante a Anunciação, dá-nos a informação que Fra Roberto Caracciolo 
da Lecce, pregador em Florença, na última década do século XV, analisando o relato de São 
Lucas sobre a Anunciação, distingue três mistérios, o último dos quais, o Colóquio Angélico, 
compreende cinco atitudes espirituais, ou «condições louváveis» pelos quais Maria passa ao 
longo do Colóquio Angélico. Não nos deteremos, neste momento, a aprofundar o assunto, 
pois, será objecto de estudo no item 4.2, Representação de Mana de Nazaré, mas salientamos, 
apenas, que, a primeira das condições, é, precisamente, aquela que se prende com esta 
perturbação de Maria sendo, por isso, designado por Conturbado 38. Este sermão de Fra 

37 São João Damasceno partilha dessa opinião: "[...] tal como prova o temor que experimentaste ao 
receber a desacostumada saudação do anjo" Homilia sobre a Natividade de Maria, 11. S. Tomás de Aquino, na 
Suma de Teologia, no Tratado do Verbo Encarnado, q. 30, art. 3, refere que foram as palavras do anjo a causa da 
sua perturbação. No art. 4 da mesma questão salienta ainda que para uma alma humilde, não há nada mais 
surpreendente do que escutar elogios à sua própria pessoa cf. TOMÁS de Aquino, Santo — Suma de Teologia, 
vol. V, p. 280-281. Santo António expressa a mesma opinião: Maria perturbou-se ao ver o anjo dirigir-lhe tão 
insólita saudação, vd. Sermão da Anunciação de Maria Santíssima, 1,5.0 mesmo motivo para a perturbação de 
Maria é avançada por FIORES, Stefano de; MEO, Salvatore, dir. — Nuevo Diccionario de Mariologia, p. 147. 
São Tomás de Villanueva (f 1555), no Sermão 2 sobre a Anunciação da Virgem Maria vai um pouco mais além 
nas causas da perturbação de Maria: "[ . . . ] Temos que entender que se perturbou, não tanto pela presença, 
quanto pela saudação; [...] Porque até então sempre ouvira dizer que ao aparecerem os anjos no mundo, os 
santíssimos patriarcas prostravam-se, reverentes, diante deles, sem que os mandassem levantar do solo. E assim, 
sabia pelas Sagradas Escrituras que em outros tempos Abraão, Lot, Moisés, Ezequiel, Daniel e outros que 
honram a antiguidade, tinham prestado reverência aos anjos, prostrados em terra. Justa era, pois, a sua perturbação 
ao ver o anjo prostrado aos pés de uma humilde donzela, saudando-a. Sobre isto reflectia no seu interior, isto 
meditava no mais íntimo do seu ser. O que é que está a fazer ó anjo? Que mudança é esta? Tu, morador celeste 
prostrado aos pés de uma virgem? Quem sou eu [...] para que me trates com tal honra e me saúdes com veneração 
tão profunda?" Cf. TOMÁS de Villanueva, Santo — Sermones de la Virgem Maria, pp. 248-249. 

38 Cf. BAXANDALL, Michael — Pintura y vida cotidiana en el renascimiento. 4a ed. Barcelona: Edito
rial Gustavo Gili, 2000, p. 71. Ver também LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico ou a Anunciação na 
Pintura Portuguesa 1500-1550. In PÁGINAS DA HISTÓRIA DA DIOCESE DE BRAGANÇA-MIRANDA. 
Congresso Histórico dos 450 anos da Fundação. Actas. Bragança, 1997, pp. 619-668; e aindaMARKL, Dagoberto 
— Os ciclos: das oficinas à iconografia, in PEREIRA, Paulo, dir. — História da Arte Portuguesa. [SA.]: 
Círculo de Leitores, 1995, vol. II, p. 246. 
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Roberto toma-se muito importante para o nosso estudo, pois, vem dar aos pintores motivos 
de inspiração para as atitudes de Maria no Mistério da Anunciação. 

... e inquiria de si própria o que significava tal saudação. 

Atendendo ao conteúdo teológico condensado na saudação do Anjo, é perfeitamente 
compreensível que Maria, conhecedora das profecias relativas à vinda do Messias, tenha 
ficado perturbada, e reflectisse, procurando compreender o porquê do modo como o mensageiro 
celeste a saúda e o alcance daquelas palavras, que revelam maravilhas inesperadas sobre a 
sua pessoa. Ela, mulher pobre e humilde, insignificante aos olhos humanos, é escolhida para 
ser a mãe do Messias, algo tão desejado por todas as mulheres de Israel ao longo de sucessivas 
gerações. Importa recordar o pensamento, supracitado, do sacerdote jesuíta Michael 
Gruenthaner, ao atribuir o motivo desta reflexão ao facto de Maria perceber que detrás das 
palavras do Anjo estaria um anúncio de profundo alcance (veja-se supra nota 36). 

A perturbação, sentida por Maria, leva Manuel Trens a considerar que a jovem manifesta 
outra virtude: a verecundia, o pudor, pois Maria estremeceu ao receber a saudação do anjo. 
Manifestou também a virtude da prudentia, porque reflectiu sobre o significado daquela 
saudação39. Por seu lado, Fra Roberto, citado novamente por Baxandall, atendendo às palavras 
do evangelista, refere o segundo estado espiritual de Maria: a Reflexão: Cogitatio40. 

3o-ANÚNCIO DO ANJO 

"Disse-lhe o anjo: «Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás-de 
conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será 
grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de 
seu pai David, reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá 
fim»." —"Et ait angélus ei ne timeas Maria invenisti enim gratiam apud Deum ecce 
concipies in utero et paries filium et vocabis nomen eius Iesus hic erit magnus et Filius 

39 Cf. TRENS, Manuel — Maria. Iconografia de la Virgen, pp. 437-438. Santo António admite, 
igualmente, a existência destas duas virtudes: "Perturba-se por verecundia; por prudência admira a nova fórmula 
do anjo" (o destaque em itálico é nosso), Cf. Sermão da Anunciação de Maria Santíssima, 1,5. Para S. Tomas 
de Villanueva a reflexão de Maria evidencia a virtude da prudência: Na Anunciação da Bem Aventurada Virgem 
Maria, Sermão 1,4; Sermão 3, 3. Cf. TOMÁS de VILLANUEVA, Santo — Sermones de la Virgen Marta, pp. 
236, 264. Achamos, porém, que esta virtude está expressa de uma forma mais clara na objecção que Maria faz 
ao anjo. Sobre as causas da perturbação e sobre a virtude da prudência demonstrada neste momento, cf. 
BROUSSOLLE, J.-C. — De la conception immaculée à l'Annonciation angélique. 2e édition. Paris: P. Téqui, 
libraire-éditeur, 1909, pp. 291-292. 

40 Cf. BAXANDALL, Michael — Pintura y vida cotidiana, pp. 71-72. 
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Altissimi vocabitur et dabit Mi Dominus Deus sedem David patris eius et regnabit in 
domo Iacob in aeternum et regni eius non eritfinis". (Lc 1, 30-33). 

Maria, não temas pois achaste graça diante de Deus. 

Nos Evangelhos Apócrifos, concretamente no Evangelho Arménio da Infância, no longo 
colóquio estabelecido entre o Anjo e Maria, esta revela o seu receio, por pensar que pode 
estar a ser vítima de um discurso enganador e, a certa altura, dirige-se ao Anjo nestes termos: 

"Tengo miedo de ti, porque me sonsacas con palabras gratas de oír, y que me causan viva 
sorpresa. <,Es que quieres convencerme mediante frases enganosas, como sucedió a Eva, 
nuestra primera madre, a quien el demónio, conversando con ella persuadió por discursos 
dulces y agradables, y que fue en seguida entregada a la muerte?" 41. 

Nas palavras de Maria evidencia-se a sua prudência que, ao receber a visita do Anjo, se 
questionava se não estaria a ser vítima das seduções do demónio, tal como acontecera com 
Eva. Se bem que esta constitua uma extrapolação exagerada, da reacção da Maria, a que o 
texto de Lucas não dá fundamentação, percebemos, na expressão do Anjo, uma atitude de 
pacificação ao empregar o nome de Maria. Há, assim, uma aproximação, um tratamento mais 
familiar e menos distante, ao mostrar conhecer e utilizar o nome da jovem. 

Todavia importa recordar que continuamos a analisar um texto inserido dentro da 
estrutura literária dos relatos de anúncios, da qual faz parte esta atitude apaziguadora por 
parte do anjo anunciador. De facto, a expressão não temas é característica das aparições 
angélicas e das teofanias e destina-se a tranquilizar o destinatário da mensagem, dando-lhe a 
certeza que o mensageiro vem da parte de Deus 42. Assim, Gabriel sossega a jovem Anunciada, 
provando as suas boas intenções e inicia a comunicação da mensagem explicando o motivo 
para não temer: Maria achou graça diante de Deus. Não se trata, porém, de algo que é atribuído 
a Maria em recompensa dos seus esforços no passado, mas sim de um privilégio, um dom 

41 EVANGELHO Arménio da Infância, V, 6. Cf. EVANGELIOS Apócrifos, vol. I, p. 159. Neste discurso 
evidencia-se o receio de Maria estar a ser enganada como outrora Eva fora enganada pelo demónio com palavras 
agradáveis. Tranparece a virtude da prudência, mas temos, igualmente, uma clara incicação do paraleleismo 
antitético entre Eva e Maria. 

42 Esta expressão «não temas» encontra-mo-la empregue com sentido idêntico, quando Deus se manifesta 
a pessoas por ele escolhidas: "Nada temas Abraão, eu sou o teu escudo..." (Gn 15,1); "Nada temas, pois estou 
contigo" (Gn 26,24); "Nada temas, porque eu estou contigo..." (Is 41,10); "Não temas diante deles, porque eu 
sou contigo..." (Jr 1, 8). A tradução destas passagens foi feita a partir da Bíblia de Estudo de Genebra. No NT, 
Jesus utiliza a mesma expressão:"Tranquilizai-vos! Sou eu!, Não temais" em Mt 14, 27; em Mc 6, 50; e em Jo 
6, 20. Nos Actos dos Apóstolos, Paulo tem uma visão em que Jesus lhe diz: "Nada temas ... porque Eu estou 
contigo ..." (Act 18,9). O destaque em itálico é nosso. A expressão pode ainda ser encontrada em Gn 21,17; Js 
8, 1; Jz 6, 23; Jr 46, 27-28; Ez. 2, 6; Dn 10, 12; Mt 28, 10. 
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gratuito, uma irrupção vertical da graça divina, que se dá, não por mérito próprio, mas pela 
vontade de Deus, tendo em vista a redenção da humanidade, na qual Maria é chamada a 
colaborar43. 

Hás-de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. 

Este versículo constitui o núcleo do anúncio do Anjo Gabriel e esclarece o motivo da 
sua embaixada. O evangelista faz uso de uma fórmula semelhante à que é utilizada no AT 
para outros anúncios de nascimento, mas é inegável a sua preocupação em estabelecer, de 
forma particular, um paralelismo, de profundo alcance cristológico, com a conhecida profecia 
de Isaías 7,14, na qual o profeta, cerca de sete séculos atrás, antecipava a visão do nascimento 
do Messias enviado por Deus: "Propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum ecce virgo 
concipiet et pariet f ilium et vocabitis nomen eius Emmanuhet. 

Este versículo, devidamente comentado ao analisarmos os textos bíblicos incluídos nas 
Fontes Literárias, foi muito destacado pelos pintores nas representações da Anunciação, não 
só pelo seu profundo conteúdo cristológico, mas, igualmente, porque constitui numa alusão 
muito evidente quanto à concordância entre o AT e o NT: Maria é interpretada como a 
personificação da jovem, a virgem que, ao conceber o Emanuel, no momento da Anunciação, 
vem dar cumprimento à antiga profecia de Isaías. 

A passagem acima transcrita, a negro, constitui o texto mais utilizado nas pinturas, 
surgindo em diversos locais segundo a criatividade 
dos artistas. A representação mais frequente é 
efectuada nas páginas de um livro, indicando assim 
tratar-se das Sagradas Escrituras, como se ilustra 
na figura 25, onde se pode 1er o texto referido. 
Todavia, encontramo-lo também noutros locais 
como, por exemplo, numa faixa colocada nas 
margens do próprio painel, no espaço que medeia 
entre as duas personagens, no nimbo desenhado 
sobre a cabeça de Maria [26], numa filactéria segura 

Fig. 25. Anunciação (porm.) pelas mãos do próprio profeta Isaías, situação que 
Giovanni del Biondo (1385) . . 
Firenze, Spedaie degii innocenti constitui, alias, uma opção muito frequente como 

43 Cf. LEGRAND, Lucien — L'Annonce a Marie, p. 75. Salientámos o carácter singular desta graça de 
Deus, a propósito da saudação inicial do anjo. Vd. p. 34. 
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Fig. 26. Anunciação (porm.). 
Martin Schongauer (c. 1465-1470) 
Colmar, Musée d'Unterlinden 

se pode observar na figura 27. 

Fig. 27. Anunciação (porm.) 
Fra Angélico (1430-1433) 
San Giovanni Valdarno, Museo delia Basilica 

Mas entre as variadíssimas soluções encontradas pelos pintores para registarem a profecia 
de Isaías, consideramos que a mais significativa, por colocar em paralelo as duas passagens 
da escritura é, sem dúvida, a pintura de Fra Angélico, do Museu de S. Marcos, em Florença, 
ilustrada na figura 28. Na margem superior, servindo de moldura,encontra-se um pergaminho 
sobre o qual se inscreve a passagem do profeta Isaías: "ecce virgo concipiet etparietfilium et 

vocabitis nomen eius Emanuel". Por sua 
vez, limitando o lado inferior, deparamos 
com idêntico pergaminho onde são 
reproduzidas parte das palavras 
proclamadas pelo Anjo no momento da 
Anunciação: "ecce concipies in utero et 
paries filium et vocabis nomen eius 
Iesus". A correspondência entre a 
profecia e o seu cumprimento, ou dito por 
outras palavras, a crença que o Novo Tes
tamento veio dar cumprimento ao Antigo, 
não podia ser mais explícita: nas duas 
faixas que emolduram a pintura, uma 
apresenta a promessa, a outra a sua 

Fig. 28. Anunciação confirmação. 
Fra Angélico (1450) 
Firenze, Museo di San Marco 
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Importa centrarmos a nossa atenção no texto para darmos o devido relevo ao que pode 
parecer um simples pormenor. O Anjo refere expressamente "ecce concipies in utero". Parece 
uma explicação pleonástica (pois onde haveria Maria de conceber, senão no seu útero?), mas 
a verdade é que estas palavras revestem-se de extrema importância. Por um lado, porque se 
trata de uma concepção extraordinária, que ultrapassa as leis humanas, tendo em conta que o 
evangelista refere o estado de Maria como virgem e que conceberá sem a participação humana. 
Esta indicação confirma que o Filho de Deus é, também, filho de Maria, portanto gerado no 
seu seio de forma transcendental, mas biologicamente igual aos demais seres humanos. Afirrna-
se um dogma que deu origem a muitas controvérsias: em Jesus coexistem as duas naturezas; 
a divina e a humana. Por outro lado, nas palavras do anjo encontramos uma resposta clara a 
algumas heresias cristológicas existentes já no século IV, e que punham em causa tanto a 
união das duas naturezas na pessoa de Jesus Cristo, como também o seu natural 
desenvolvimento desde o primeiro momento da sua concepção no útero de Maria, afirmando 
que Jesus teria descido directamente do céu, já formado, e colocado no seio de Maria pelo 
próprio Deus44. 

Ao tratarmos esta questão temos em vista determinadas representações da Anunciação. 
De facto, a afirmação do Anjo "... hás-de conceber no teu seio e dar à luz um filho... " indica 
uma atitude passiva de Maria que, por vezes, foi traduzida pelos pintores, representando o 
Menino Jesus, sob a forma de uma figura miniatural (homúnculo), habitualmente «descendo» 
apoiado nos raios de luz vindos do alto e orientados para Maria. Estas pinturas pareciam dar 
crédito às referidas heresias, mas a intenção dos artistas encontrava-se verdadeiramente afastada 

44 As heresias que se referem a este assunto são, sobretudo, o apolinarismo e o arrianismo, que punham 
em causa o modo como o divino e o humano se unem na pessoa de Jesus. O apolinarismo deve-se a Apolinário, 
bispo de Laodiceia (f 390), que apresentando de início uma doutrina que pretendia fazer ressaltar a divindade 
de Cristo, acabava por conduzir a desvios que foram combatidos, entre outros, por Santo Atanásio e São Gregório 
de Nazianzo. Defendia que Cristo não recebera um corpo de carne, nem uma alma semelhantes às dos outros 
homens, mas que o Verbo de Deus ao encarnar exercia função de alma ou de princípio enformador da natureza 
de Cristo. O arrianismo, defendido por Arrio (presbítero de Alexandria na segunda década do séc. IV), negando 
a natureza divina, sustenta que Jesus é uma criatura do Pai, ainda que a mais perfeita. Além disso, esta concepção 
teológica estabelece uma subordinação dentro da Santíssima Trindade, considerando o Filho de grau inferior ao 
do Pai e o Espírito Santo de grau inferior ao do Filho. Numa primeira resposta a estas heresias, o Concílio de 
Niceia (325) define a união das duas naturezas em Cristo, afirmando que Jesus é consubstancial com Deus Pai, 
gerado e não criado. Uma resposta específica ao arrianismo está patente no II Concílio de Constantinopla (381 ) 
que define o Espírito Santo dominum et vivificantem sublinhando a sua dignidade divina igual à das outras 
pessoas da Santíssima Trindade. Cf. MOLINÉ, Enrique — Los Padres de la Iglesia. Una guia introductoria. 3a 

ed. revisada y aumentada. Madrid: Ed. Palabra, 1995, p. 295; LLORCA, Bernardino; VILLOSLADA, Laboa — 
Historia de la Iglesia Católica. 6a ed. Madrid: BAC, 1990, vol. I, pp. 434-436; LAVATORI, Renzo — Gli 
Angeli. Génova: Marietti, 1991, p. 83. Para um complemento sobre o tema vd. SIMONETTI, M. — La crisi 
ariana dei IV secolo. Roma: [s.n.], 1975. 
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do campo herético, pretendendo, apenas, indicar, entre outros aspectos, que toda a Santíssima 
Trindade esteve presente no momento da Anunciação-Encarnação 45, como veremos em 
pormenor no item 4, ao analisarmos a Iconografia da Santíssima Trindade. 

O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David... 

O Anjo afirma que o Menino que vai nascer será descendente do rei David. Vejamos a 
importância deste pormenor: no tempo de Jesus, estava viva a esperança, oriunda de épocas 
remotas, que Deus enviaria um Messias para salvar o povo de Israel. Esse Messias seria 
descendente do rei David pois essa tinha sido a promessa que Deus lhe fizera, por meio do 
profeta Natan46, e confirmada mais tarde pelo profeta Isaías: "Brotará um rebento do tronco 
de Jessé [pai de David] e um renovo brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o espírito 
do Senhor" (Is 11,1-2). A descendência davídica do Messias tinha sido referida também pelo 
profeta Miqueias: "Mas tu, Belém-Efrata, tão pequena entre as famílias de Judá, é de ti que 
me há-de sair aquele que governará em IsraeF. (Mq 5,1)47. E, no Salmo 89 deparamos com 
idêntica referência: "Fiz uma aliança com o meu eleito, jurei a David, meu servo: Estabelecerei 
a tua descendência para sempre e o teu trono há-de manter-se eternamente." (SI 89, 4-5). 

No contexto desta espectativa, a indicação do Anjo é extremamente importante, pois 
mostra, de maneira inequívoca, que Jesus cumpria o requisito de ser descendente de David, 
exigido ao Messias esperado. Ora, quando os evangelistas escrevem para as respectivas 
comunidades cristãs, deixam claro que Jesus era o Filho de Deus feito homem, o Messias 
descendente do rei David, prometido pelos profetas e ansiosamente aguardado pelo povo de 
Israel. Se não se verificasse em Jesus esta descendência davídica, não faltariam argumentos 
aos opositores do cristianismo para apontar que Jesus não poderia ser o verdadeiro Messias. 

Mas, como pode Cristo ser descendente de David, se, biologicamente, é filho de Maria 
e não de José? Sabemos, pelos textos bíblicos, que José era da casa de David, mas os mesmos 
textos nada referem sobre as origens familiares de Maria. No contexto da mentalidade coetânea 
de Jesus, este assunto não traz consigo qualquer dificuldade pois, perante a lei judaica, mesmo 

45 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation: Essai d'Iconographie Mariole. [S. 1.]: Éd. Servîtes, 
1943, p. 103. 

46 "Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, manterei depois de ti a descendência 
que nascerá de ti e consolidarei o seu reino. Ele construirá um templo ao meu nome e Eu firmarei para sempre 
o seu trono régio. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. [... ] A tua casa e o teu reino permanecerão 
para sempre diante de mim, e o teu trono estará firme para sempre" (2 Sm 7, 12-14. 16). 

47 A cidade de Belém estava ligada às origens do rei David, cf. Rt 4,11.17-22; 1 Sm 16,1-13; 17,12-15. 
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não sendo o seu progenitor, o facto de José ser o pai legal de Jesus, uma vez que estava 
casado com Maria, sua mãe, constituía motivo suficiente para que Jesus fosse considerado 
verdadeiro descendente de David, pois a linhagem era tida em conta pelo lado paterno 48. E 
Jesus foi reconhecido como Filho de David ao longo da sua vida, como referem algumas 
passagens dos evangelhos 49. 

Referimo-nos com algum detalhe a esta indicação do Anjo anunciador porque 
verificamos que os pintores, 
atentos aos pormenores que, 
mesmo secundários, revelam 
importância simbólica e 
conteúdo doutrinal, 
representam, por vezes, nas 
pinturas da Anunciação, a 
figura do rei David como se 
pode observar na figura 29. 
desta forma, pretendem 

Fig. 29. Anunciação (com detalhe do rei David) demonstrar que Jesus, cujo nascimento se anuncia, 
Neri di Bicci (c. 1450) 

Firenze, Museo di San Marco e ° verdadeiro Messias descendente do grande rei 
David, que vinha dar cumprimento às promessas 

da antiga aliança. Este constitui um novo motivo para ilustar a estreita relação entre os dois 
Testamentos e como o Antigo se revelava e tem cumprimento no Novo. 

... reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reino não terá fim. 

O filho de Maria, verdadeiro descendente de David governará sobre o povo de Israel 
num reinado que não terá fim: o Anjo continua a situar a acção do futuro Messias na linha da 
promessa que Deus fizera a Samuel e que se repete em várias passagens, nomeadamente, as 
do profeta Miqueias e do Salmo 89, supracitadas. 

48 Cf. MUNOZ IGLESIAS, Salvador —Los evangelios II, pp. 167-169. Na secção 3.2. abordaremos as 
origens de Maria e a sua descendência, que nos irá trazer dados novos sobre este assunto. 

49 Assim aconteceu, por exemplo, em Mt 21, 9. 15, onde o evangelista relata os brados da multidão: 
"Hossana ao Filho de David!" Algo semelhante ocorre em Mc 11,10: "Bendito o Reino de nosso pai David que 
está a chegar". 
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4o- OBJECÇÃO DE MARIA 

"Maria disse ao anjo: «Como será isso, se eu não conheço homem?" —"Dixit autem 
Maria ad angelum quomodofiet istud quoniam virum non cognosco". (Lc 1, 34). 

A objecção colocada por Maria tem um sentido completamente diferente daquela que 
Zacarias colocou: "Como hei-de verificar isso, se estou velho e a minha esposa é de idade 
avançada?" (Lc 1,18). Neste caso, Zacarias duvida das palavras do mensageiro e argumenta 
com as condições adversas suas e de sua esposa. Como consequência, o Anjo Gabriel castiga-
o com a mudez por não ter acreditado na suas palavras. Maria, sem duvidar da proposta do 
Anjo, como pessoa esclarecida, pretende saber quomodo se passará o que lhe é proposto. Se, 
pela leitura do texto restarem dúvidas, Santo Agostinho esclarece: "Quando Zacarias perguntou 
[...] mostrou a sua falta de esperança. Pelo contrário, Maria, ao perguntar «Como será isso, 
se eu não conheço homem?» [...] perguntou sem duvidar da promessa" 50. 

Esta interpelação dá motivo a que se salientem duas virtudes de Maria no momento da 
Anunciação: a/é e a prudência. Mostra ter/é pois não duvidou das palavras do Anjo, pelo 
contrário, acredita no mistério que lhe é anunciado e aceita a proposta divina mesmo antevendo 
que a sua aceitação mudaria radicalmente a sua vida e lhe traria grande número de incertezas. 
Por outro lado, mostra prudência pois aceita a proposta depois de ser devidamente esclarecida 
e, como salientam os Evangelhos Apócrifos, depois de ter a certeza não se tratar de uma 
cilada do demónio 51. 

Ao analisar este versículo importa ter em conta a pergunta de Maria que tem dado lugar 
a variadas análises e interpretações com reflexos, também, em termos iconográficos. De facto, 
aquela pergunta partindo de uma jovem noiva que se preparava para celebrar o casamento é, 
no mínimo, estranha52. Na verdade, trata-se de um aspecto do relato que, pela sua aparente 
falta de lógica coloca algumas dificuldades tendo levado a muitas explicações. A situação 

50 Sermão 290, 5 (PL 38, 1312): Incredulidade de Zacarias e humildade de Maria. Cf. OBRAS 
COMPLETAS de San Agustín XXV Sermones sobre los mártires. Madrid: BAC, 1984, vol. 5, pp. 156-157. O 
verbo «conhecer», na dimensão sexual do termo, tal como a Bíblia o apresenta, é um eufemismo muito utilizado 
em linguagem bíblica para significar a existência de relações sexuais. Encontramos vários exemplos ao longo 
do AT e do NT: "Adão conheceu Eva, sua mulher [...]" (Gn 4, 1); "O rei, porém, não a conheceu [...]" (1 Rs 
1,4); "E, sem que antes a tivesse conhecido, ela deu à luz um filho [...]" (Mt 1, 25). O destaque em itálico é 
nosso. 

51 Cf. ALASTRUEY, Gregório — Tratado de la Virgen Santisima. Madrid: BAC, 1947, p. 295; 312. 
52 Anacleto de Oliveira salienta que a causa da dificuldade de Maria não é tanto perceber como vai ser 

mãe, mas sim e sobretudo como vai ser capaz de ser mãe do Filho de Deus. Isto é, a questão não se coloca 
apenas ao nível intelectual da compreensão do que lhe é prometido, mas primariamente ao nível existencial da 
possibilidade da sua realização. Cf. OLIVEIRA, Anacleto de — O «Assombramento» de Maria, p. 46. 
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com que, numa análise superficial, deparamos está resumida, de forma clara, no trecho seguinte: 
"E prometido um filho a uma noiva, que tem um noivo, cujo nome é indicado, e que está para 
casar num futuro próximo; e a noiva não sabe como é que isso pode acontecer — sem um 
homem. Maria parece fora da realidade"53. 

Ao longo dos tempos têm surgido as mais variadas explicações54. Aquela mais conhecida 
e que se tornou quase «tradicional» propõe que Maria teria feito um voto de virgindade antes 
da Anunciação. Então, ganhava significado a interrogação colocada ao Anjo sobre o modo 
como poderia ela conceber, se era seu desejo permanecer virgem. Aliás, os Evangelhos 
Apócrifos satisfazem e apoiam perfeitamente tal explicação55. Crê-se que esta interpretação 
tenha sido avançada por Gregório de Nissa pelo ano de 386 e divulgada no Ocidente por 
Santo Ambrósio e Santo Agostinho56. 

Mas a questão ainda hoje não é clara: há autores que defendem a existência do voto de 
virgindade feito por Maria enquanto outros expressam opinião contrária57. Não é este o lugar 
indicado para apresentar os argumentos que defendem uma ou outra posição, mas devemos 

53 Cf. OLIVEIRA, Anacleto de — O «Assombramento» de Maria, p. 40, que cita RADL, W. — Der 
Ursprung Jesu. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu Lukas 1-2 (HBS 7), Freiburg-Basel-Wien 1996, 
284. 

54 Algumas das razões para a objecção de Maria podem ser vistas em LEGRAND, Lucien — L'Annonce 
a Marie, pp. 236-241; GRAYSTONE, Geoffrey. — Virgin of all Virgins. The interpretation of Luke 1, 34. 
Ephemerides Mariologicae. 21 (1971) 5-20. 

55 Há referências ao voto de virgindade feito por Maria antes da Anunciação nos seguintes Apócrifos: 
Evangelho do Pseudo-Maíeus VII, 1, de forma subentendida e, explicitamente, em VIII, 1 ; XII, 4. No Evangelho 
da Natividade de Maria nos cap. VII, 2; IX, 4. Ver adiante o item 4.2.1. Vida de Maria até à Anunciação. 

56 Cf. POZO, Cândido — Maria en la escritura, p. 72; LEGRAND, Lucien — L'Annonce a Marie, p. 
236-241, indica o tratado onde S. Gregório de Nissa (t 394) refere o assunto: Oratio in diem natalem Christi: 
PG 46, 1140-1141; e também Santo Agostinho: De Sancta Virg., TV, 4: PL 40, 398; Sermão 225: PL 38, 1097. 
Ver ainda a opinião de MUNOZ IGLESIAS, Salvador —Los evangelios II, p. 174; ALASTRUEY, Gregório — 
Tratado de la Virgen Santisima, pp. 477-481. Esta era, em pleno século XVI, a interpretação mais comum, 
como confirma São Tomás de Villanueva (t 1555): "Ela, a primeira a consagrar a Deus sua virgindade [...]" Na 
anunciação da Bem Aventurada Virgem Maria, Sermão 1,6. Cf. TOMÁS de VILLANUEVA, Santo — Sermones, 
p. 240. 

57 Não é fácil entender a ideia de que uma jovem aldeã da galileia que já tinha celebrado os esponsais, o 
tivesse feito com a intenção de permanecer virgem e sem filhos. Isto não se harmoniza com a mentalidade 
contemporânea de Maria. Cf. BROWN, Raymond E. [et al.] — Maria en el Nuevo Testamento, pp. 116-117. 
Atendendo a isto podemos indicar dois argumentos que fundamentam a opinião contraria a este voto: 1- O voto 
de virgindade era incompreensível no ambiente em que Maria vivia, onde a infecundidade era considerada 
como castigo de Deus. E, apesar de recentemente terem sido encontrados documentos escritos em Qumran que 
comprovam a existência do voto de virgindade, ele refere-se a homens, dentro de determinado ambiente religioso 
específico, nunca tendo sido provada a sua existência no contexto de uma mulher casada. 2- Um tal voto de 
virgindade era incoerente com a realização dos esponsais e, mais tarde, do casamento. Cf. MUNOZ IGLESIAS, 
Salvador —Los evangelios de la infância II, p. 174; 175-190, em particular a nota 91, pp. 174-175 onde é 
apresentada uma extensa lista com autores que defendem quer uma quer outra das hipóteses colocadas. 
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apresentar um ponto de vista de modo a encerrar a questão, que, para os nossos objectivos 
permanece secundária. Parece-nos que a posição mais plausível é aquela que propõem, 
respectivamente, Lucien Legrand e Salvador Iglesias e que não obriga a nenhum exercício 
forçado de exegese: 

"É preciso ter em conta a existência deste género literário para interpretar este texto. 
Assim, a questão colocada por Maria (Lc 1,34) deverá explicar-se em relação à estrutura 
requerida por este género de anúncio, mais do que pela psicologia de Maria."58 

"Aplicando estes princípios a Lc 1, 34, reafirmo a explicação [...]: as palavras de Maria 
são um artifício literário do autor do relato para arrancar de Gabriel a afirmação da 
concepção virginal. E não querem ser mais do que isso." 59 

Tal como nos outros anúncios de nascimento ou de vocação, em que o destinatário da 
mensagem coloca uma objecção, com a finalidade forçar o mensageiro a responder, 
confirmando que tudo se passará por especial intervenção divina, podemos, também, concluir 
que, no caso de Maria, a objecção levantada faz parte do artifício literário que S. Lucas 
utiliza para enquadrar o seu relato. Tal objecção ganha sentido apenas dentro da lógica do 
género próprio do padrão das anunciações. A lógica aqui não é a das circunstâncias, mas a do 
esquema de anúncio utilizado, apresentando-se, coerentemente, na linha das objecções 
colocadas em idênticos relatos veterotestamentários. 

O sinal que o Anjo revela vem, precisamente, assegurar que Deus está na origem de 
tudo e conduz os acontecimentos que, aos olhos humanos, parecem um paradoxo, mas para 
Ele nada é impossível. Por isso, a concepção do Filho de Deus, ocorrerá, sem participação 
humana, para além de Maria, mas exclusivamente pela acção do Espírito Santo, que nela 
actua de forma única e directa60. 

De toda esta problemática mantida no campo teológico e exegético, apenas nos 
interessam aspectos relacionado com as pinturas da Anunciação. O que verdadeiramente 
influenciou os artistas, nomeadamente, os pintores portugueses da primeira metade de 
Quinhentos, foi a convição de que Maria tinha feito um voto de virgindade. Esta crença, 

58 LEGRAND, Lucien — L'Annonce a Marie, p. 98. 
59 MUNOZ IGLESIAS, Salvador —Los evangelios de la infância, II, pp. 187. Na linha do artifício 

literário vai também a indicação de FIORES, Stefano de; MEO, Salvatore, dir. — Nuevo Diccionario de 
Mariologia, pp. 203-206. 

60 A concepção de Jesus sem outra cooperação humana para além da de Maria, era necessária para 
manifestar a transcendência desta obra de Deus. O nascimento de Jesus requeria outro sinal que manifestasse 
que ele não provinha da terra, mas sim de Deus. Em consequência, Deus encarna, humaniza-se apenas através 
de Maria. Aquele que tinha criado o homem à imagem de Deus, demonstrou que era, por sua vez capaz de tomar 
a imagem do Homem. Cf. LAURENTTN, René — Maria, clave dei mistério Cristiano. Madrid: San Pablo, 
1996, p. 21. 
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tomou-se a mais difundida durante séculos, formou as mentalidades, orientou os pintores, e, 
portanto, será necessário ter presente esta forma de pensar quando analisarmos certos elementos 
simbólicos das representações deste mistério. 

Tendo esta interpretação, como cenário de fundo, Manuel Trens apresenta-a como motivo 
para considerar outra virtude de Maria demonstrada durante a Anunciação, a virginitas, pois, 
Maria observa: não conheço homem6I. 

De acordo com o sermão de Fra Roberto, com a objecção colocada pela jovem de 
Nazaré, estamos perante o terceiro estado espiritual de Maria, a Interrogação: Interrogatio62. 
Adiante veremos o modo concreto como os pintores procuram representar a Virgem de forma 
a transmitir esta «condição louvável» perante tão inaudita e inesperada proposta. 

5o- RESPOSTA DO ANJO E REFERÊNCIA AO SINAL 

"O anjo respondeu-Ihe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo 
estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é Santo e será 
chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua 
velhice, e já está no sexto mês, ela, a quem chamavam estéril porque nada é impossível 
a Deus.»" —"Et respondem angelus dixit ei Spiritus Sanctus superveniet in te et virtus 
Altissimi obumbrabit tibi ideoque et quod nascetur sanctum vocabitur Filius Dei. Et 
ecce Elisabeth cognata tua et ipsa concepit filium in senecta sua et hie mensis est sextus 
Mi quae vocatur sterilis quia non erit inpossibile apud Deum omne verbum". 
(Le 1,35-37). 

O Espírito Santo virá sobre ti ... 

Cândido Pozo entende haver nesta resposta uma alusão ao início do livro do Génesis: 
"O Espírito de Deus pairava sobre as águas" (Gn 1,2). O tema referido é o da Criação: Deus 
que, no princípio, do nada tudo criou, também agora pode agir com a sua força criadora para 
realizar uma Nova Criação, no seio de Maria, concebendo o seu Filho sem participação de 
varão63. 

As palavras do Anjo anunciador estão muito próximas das que os evangelistas utilizam 
no relato do Baptismo de Cristo quando referem que, depois do baptismo, Jesus saiu das 

TRENS, Manuel — Maria. Iconografia de la Virgen, pp. 437-438. 
Cf. BAXANDALL, Michael — Pintura y vida cotidiana, pp. 71, 74, 76. 
Cf. POZO, Cândido — Maria en la escritura, p. 77. 
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águas e, então, o céu abriu-se e o Espírito desceu sobre 
ele em forma de uma pomba. Temos estabelecida, de 
forma explícita, uma associação entre o Espírito Santo 
e a pomba, neste episódio do Baptismo de Cristo, que 
inaugura uma Nova Criação, segundo a doutrina da 
Igreja M. Entre outros motivos, os pintores encontram, 
no paralelismo estabelecido entre estas passagens, o 
fundamento para representarem o Espírito Santo sob 
a forma de uma pomba, enviada do alto por Deus Pai, 
podendo apresentar-se em pleno voo, em direcção a 
Maria, ou pairando suavemente sobre a sua cabeça65. 
Os pintores fazem ainda uma alusão directa a este 
esclarecimento do Anjo quando representam o 
mensageiro divino com o dedo indicador dirigido para 
o alto, habitualmente em direcção à pomba [30]. 

... e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. 

Com estas palavras, Gabriel esclarece Maria sobre o modo transcendental escolhido 
por Deus para operar a concepção do seu Filho. Situamo-nos no coração do relato da 
Anunciação. A intervenção do alto é descrita de forma muito explícita: será o Espírito Santo 
e o poder do Altíssimo que vão agir sobre Maria que desempenha um papel passivo. 

Na resposta do Anjo, o evangelista São Lucas, volta a fazer referência a determinadas 
passagens do Antigo testamento, retomando alguns símbolos associados com a presença e a 
manifestação de Deus, nomeadamente a sombra que se encontra sempre associada à presença 
da nuvem. Assim, no livro do Êxodo podemos 1er: "Então, a nuvem cobriu a tenda da reunião 
e a majestade do Senhor encheu o santuário" (Ex 40, 34). A alusão à nuvem é um modo de 
indicar a presença de Deus. Quando o Anjo Gabriel refere que o Altíssimo estenderá a sua 
sombra sobre Maria, é retomada a mesma simbologia do AT indicando que, pela Encarnação, 
Deus se tornará presente no seio de Maria e fará dela o novo Tabernáculo, o novo Santuário, 

64 Cf. ALVES, Herculano — A pomba, símbolo do Espírito Santo. Bíblica. 43: 253 (1997) 5-10. 
65 Sobre a iconografia do Espírito Santo faremos uma análise mais aprofundada na secção 4.1.3, 

Representação do Espírito Santo, onde indicamos os motivos que levaram os pintores a simbolizar a terceira 
pessoa da Santíssima Trindade sob a forma de uma pomba, bem como as características principais da sua 
iconografia no contexto da Anunciação. 

Fig. 30. Anunciação (porm.) 
Antoniazzo Romano (atr.) (c. 1480) 
Boston, Isabella Gardner Museum 
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uma nova Arca da Aliança, não já simbólica, mas real, pois, durante nove meses, Deus habitará, 
fisicamente, no seio de Maria66. A utilização do símbolo da nuvem ou do seu equivalente, a 
sombra, não foi exclusiva de São Lucas dado que, também os pintores fizeram uso do mesmo 
conceito para expressar em termos plásticos a presença de Deus e a acção do Espírito Santo 
sobre Maria. Este aspecto justifica que seja efectuadas algumas explicações sobre este símbolo 
e a respectiva ligação com as pinturas da Anunciação. 

A primeira aparição da nuvem, no AT, com o sentido de «ensombrar», produz-se no 
monte Sinai, quando a nuvem cobre a montanha e, do meio, dela Deus chama por Moisés 
que, entrando no meio da nuvem, ali permanece durante quarenta dias e quarenta noites (Ex. 
24, 15-18). Para a teologia judaica, a nuvem assinalava a presença transcendente de Deus. 
Presença esta, que se verificava de maneira mais forte, quando a nuvem pairava sobre o 
Tabernáculo ou sobre a Arca da Aliança, o que constituía um sinal claro que Deus que se 
tornava presente no interior do Tabernáculo ou da Arca (Ex 30,34-38; 1 Reis 8,10-13; Nm 9, 
15-23; 10,34; Ez 43,4-5). Esta simbologia da nuvem surge sempre associada à da sombra, a 
qual "apenas acentua e explicita o que aquela já de si exprime"67. Usando a mesma simbologia 
do Antigo Testamento, Lucas coloca na resposta do Anjo uma referência à força do Altíssimo 
que, com o seu poder, fará de Maria a nova morada do Seu próprio Filho, tal como refere São 
João: "E o Verbo fez-se homem e veio habitar connosco" (Jo 1,14). Santo António, citando o 
livro do Eclesiástico e comparando Maria com Rebeca, diz: "Aquele que me criou, descansou 
no meu tabernáculo, isto é, no meu ventre"68. 

Fra Angélico, no retábulo da Anunciação de Cortona, traduz literalmente a resposta do 
Anjo Gabriel inscrevendo-a, no espaço entre este e Maria, de tal forma que a frase Spiritus 
Sanctus superveniet in te, parcialmente oculta pela coluna se encontra orientada em direcção 
ao ouvido de Maria; e a segunda parte da resposta: et virtus Altissimi obumbrabit tibi, está 

66 Cf. POZO, Cândido — Maria en la escritura, p. 77. Para Anacleto de Oliveira, contudo, o sentido 
desta sombra do Altíssimo, não é tanto o de habitar no seio de Maria, mas sim o de «ensombrar», pois, já era 
traduzido com esse sentido na versão grega dos Setenta. Chama, pois, a atenção para o facto do texto relacionar 
a sombra com o Altíssimo: "... é um aspecto que serve para acentuar o dinamismo sobre-humano do poder de 
Deus, da sua sombra: transcende a capacidade de Maria, em todas as dimensões do seu ser, a gerativa e a 
compreensiva. E nessa linha a promessa do Anjo contém um convite implícito a Maria a confíar-se a Deus, a 
aceitar que a sua palavra faça nela o que ela, por si, é incapaz de realizar. [...] É nesse sentido que deve ser 
interpretada a resposta de Maria, no v. 38 bc: uma entrega de fé ao poder da palavra divina ..." OLIVEIRA, 
Anacleto de — O «Assombramento» de Maria, pp. 49-50. 

67 OLIVEIRA, Anacleto de — O «Assombramento» de Maria, p. 49. 
68 Sermão sobre a Anunciação de Maria Santíssima, I, 3. Cf. REMA, Henrique Pinto, org. — Sermões 

de Santo António, vol. I, p. 40. 
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Fig. 31. Anunciação (poim.) 
Fra Angélico (14331434) 
Cortona, Museo Diocesano 

escrita numa linha dirigida para o ventre de Maria. Além disso, o gesto do Anjo reforça a 
ideia, ao apontar com a mão esquerda para a pomba e com a direita para Maria [31]. 

Nas pinturas portuguesas constantes do Repertório encontramos um sinal inequívoco 
desta nuvem e da sua sombra que se estende sobre Maria, na pintura atribuída a Jorge Afonso, 
proveniente da Igreja da Madre de Deus, em Lisboa (pintura JA2). Neste painel, o pintor 
reproduz, o interior de uma habitação, com um certo ambiente de misticismo, para o qual 
contribui uma zona iluminada com origem na fresta situada 
do lado esquerdo. O feixe luminoso dirigese exactamente 
em direcção ao ventre de Maria e, na luminusidade assim 
criada, desenha de forma clara uma nuvem como se pode 
observar pelo detalhe ilustrado na figura 32. Pormenor 
interessante que condensa, de forma magistral, esta 
simbologia, expressa na resposta de Gabriel. 

Apercebemonos também de uma outra forma ainda 
mais subtil, utilizada pelos pintores, para materializarem a 
mensagem do anjo: o Espírito Santo virá sobre ti e a força do 
Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra, e que se prende 
com algumas representações da pomba, símbolo da terceira 
pessoa da Santíssima Trindade. Na secção 4.1.3. ao tratarmos 
da representação da figura do Espírito Santo, veremos como 
os pintores traduzem, em termos plásticos, algumas ideias de R g 32 Anunciação (porm} 

difícil, através de um tratamento muito cuidado, dado à Jorge Afonso (ate), (c. 1515) 
Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga 
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pomba, rodeando-a de elementos simbólicos que contribuem de forma eficaz para materializar 
os conceitos contidos na resposta do anjo que acima transcrevemos. 

Por outro lado, esta «sombra» deverá ser também interpretada numa alusão directa à 
grandeza da fé de Maria, uma vez que, a sua aceitação é um sim confiante a Deus, mas dado 
na «escuridão» da fé, na incerteza de todas as suas implicações 69. Como dirá Santa Isabel, 
parente de Maria, ao receber a sua visita: "Feliz de ti porque acreditaste, porque se vai 
cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor" (Lc 1, 45). 

Por isso, aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho de Deus. 

Para o povo bíblico só Deus é Santo, ele é o três vezes Santo (Is 6, 3; Ap 4, 8). Nas 
palavras do Anjo existe, portanto, uma indicação clara sobre a natureza divina do filho de 
Maria. Para além disso, o conceito de Santo indica uma pertença total e exclusiva a Deus: é 
um dos atributos mais antigos para expressar a divindade de Cristo70. Por outro lado, o termo 
Filho de Deus é uma designação do Messias e exprime as relações trancendentes que existem 
entre Jesus e Deus Pai, revelando um grau de profunda intimidade entre os dois, perfeitamente 
desconhecido no AT e no judaismo. Este aspecto comprova como Jesus é Filho de Deus de 
um modo absolutamente novo71. Devemos, também, ter em conta que «chamar» é, em sentido 
bíblico, entendido como «ser» e que o nome de alguém designa a identidade dessa pessoa, 
por isso, ser chamado Filho de Deus, é uma forma de dizer que é efectivamente Deus72. 

Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice, ejá está no sexto 
mês, ela, a quem chamavam estéril porque nada é impossível a Deus. 

Estamos perante um elemento comum aos vários géneros de anúncios: o sinal dado 
pelo Anjo. Para confirmar a origem divina do que anuncia, e deixar o destinatário da mensagem 
sem temor e na certeza que é Deus quem está por detrás de todos os acontecimentos, o Anjo 

69 Cf. OLIVEIRA, Anacleto de — O «Assombramento» de Maria, pp. 52-58. 
70 Cf. NOVA BÍBLIA, p, 1666, nota 35. 
71 Cf. NUEVO DICCIONARIO de Mariologia, p. 148. 
72 Sobre o modo como o povo hebreu entendia o nome dado a uma pessoa e a importância de que se 

revestia, além do que já dissemos anteriormente (vd. supra nota 18) achamos importante acrescentar a opinião 
de André Chouraqui que completa as noções refereridas: "O nome é uma realidade viva que assinala uma outra 
realidade viva —a alma que a enforma—e age sobre ela. [...] O hebreu não se apercebe da diferença entre o 
nome e a realidade que ele significa. [...] O corpo e a alma estão totalmente imbricados no seu nome, sendo 
impossível isolá-los um da outra". CHOURAQUI, André —A vida quotidiana dos hebreus, p. 61. 
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dá um sinal de características extraordinárias. Sinal este que, umas vezes é expressamente 
pedido pela pessoa a quem se dirige o anúncio (Jz 6, 17; Gn 15, 8; Is 38, 7), outras vezes é 
dado sem que seja solicitado, como se verificou com Maria e em outras situações (Ex 3,12; 
1 Sm 2, 34; Is 7, 11. 13). Como aconteceu com outras mulheres do AT, o simples facto de 
Maria se encontrar grávida (no seu caso sem participação de varão), seria uma demonstração 
bem evidente da actuação de Deus em si. O Anjo, porém, quer dar-lhe um sinal que, comparado 
com a sua concepção virginal, é menos portentoso: a gravidez de sua parente Isabel que 
concebeu, apesar da sua velhice e da condição de estéril, porque nada é impossível a Deus. 
Para Salvador M. Iglesias, este facto consiste numa prova de que se trata de um acontecimento 
real e uma forma de consolidar a certeza de que é Deus quem está por detrás destes 
acontecimentos extraordinários73. 

Logo que conclui o relato da Anunciação, Lucas refere que Maria, sabendo da gravidez 
de sua parente, partiu apressadamente para casa de Zacarias e Isabel (Lc 1, 39-56). O relato 
da Anunciação complementa-se com o episódio da Visitação aspecto que Augustin-Marie 
Lepicier exalta da seguinte forma: 

"Le Mystère de la Visitation forme avec celui de l'Annonciation comme les deux aspects 
de la Maternité divine; l'Annonciation nous la fait envisager avant et la Visitation après 
l'événement. L'intentionévangélique de ce rapport est manifeste, non seulement par la 
continuité qui joint les deux récits, mais par les traits qui les font correspondre. Dans 
l'Annonciation, l'ange demande le consentement de Marie; dans la Visitation, Elisabeth 
la loue de l'avoir donné. Dans l'Annonciation, l'ange annonce à la Vierge qu'elle sera 
Mère du Fils de Dieu; dans la Visitation, Elisabeth la salue en cette qualité. Dans 
l'Annonciation, les perfections divines semblent anéanties; dans la Visitation le cantique 
de Marie les relève et les exalte. De sorte que, indépendamment de la valeur de ces deux 
pages, prises isolément, nous avons celle qui résulte de la force réciproque qu'elles se 
donnent..."74 

O texto mostra-se suficientemente claro para percebermos como os dois mistérios se 
encontram intimamente ligados, não só pelo facto de serem narrados na sequência um do 
outro, mas porque existe uma forte relação de complementaridade: o que é anunciado pelo 
Anjo Gabriel é confirmado, em termos humanos, por Santa Isabel que saúda Maria na qualidade 
de Mãe de Deus. E como refere o excerto, se cada um dos episódios tem valor em si mesmo, 
juntos reforçam-se mutuamente. 

73 Cf. MUNOZ IGLESIAS, Salvador —Los evangelios II, pp. 63. 
74 Augustin-Marie Lepicier transcreve o pensamento de NICOLAS Auguste — La Vierge Marie, d'après 

l'Evangile. Paris: [S.n.], 1857, p. 221. Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation, p. 105. 
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Fig. 33-A. Anunciação e Visitação 
Mestre desconhecido (Arte gótica espanhola) 
Barcelona, Museo de Arte Catalan. 

Fig. 33-B. Anunciação e Visitação (porm.) 
Melchior Broederlam (1395-1399) 

Em termos iconográficos, a ligação entre OS dois Dijon, Musée des Beaux-Arts 
Mistérios e esta referência ao sinal dado pelo Anjo a 
Maria, não ficou ausente das representações da Anunciação, sendo traduzida pelos pintores, 
com alguma frequência, e de uma forma fácil de interpretar, colocando juntamente, com a 
cena da Anunciação, o episódio da Visitação de Maria a sua parente Isabel, de tal maneira 
unidas que muitas vezes parecem constituir uma só cena, como se pode ver pelas fig. 33-A e 
33-B, onde imediatamente à Anunciação se representa a Visitação. 

No caso das pinturas do Repertório, encontramos um único caso onde se verifica esta 
representação simultânea dos dois episódios: na pintura do Mestre da Sé de Évora (pintura 
MSE) aspecto que será devidamente aprofundado ao procedermos à sua análise iconográfica. 

Segundo o relato de Lucas, Maria fica com Isabel durante cerca de três meses (Lc 1, 
56), o mesmo tempo que a Arca da Aliança permanece em casa de Obededom (2 Sm 6, 11). 
Com esta indicação temporal, o evangelista continua a dar provas da relação entre os dois 
testamentos, mas podemos interpretar, por detrás desta analogia, a intenção de salientar Maria 
como a nova Arca da Aliança, segundo uma simbologia a que já nos referimos 75. 

6o- RESPOSTA DE MARIA 

"Maria disse, então: «Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.» 
E o anjo retirou-se de junto dela" —"Dixit autem Maria ecce ancilla Domini fiat mihi 
secundum verbum tuum et discessit ab il la angelus". (Lc 1, 38). 

BROWN, R. [et ai.] — Maria en el Nuevo Testamento, p. 133. 
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Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. 

Maria, de forma livre, esclarecida e responsável, toma uma decisão pessoal e manifesta 
a sua anuência à proposta do Anjo Gabriel e uma disponibilidade incondicional para colaborar 
com Deus, pondo-se numa atitude de serviço, permitindo que actue nela de acordo com o Seu 
plano divino para a salvação da humanidade. Em termos teológicos é de crucial importância 
a resposta de Maria: fiat mihi secundum verbum tuum. Ao responder afirmativamente à 
mensagem do Anjo, permite que o Filho de Deus assuma a condição humana e viva no meio 
dos homens do Seu tempo, como ser igual a eles, facto este que também de repercute na 
própria iconografia do tema da Anunciação76. É um momento único na história da Humanidade 
aquele em que o Criador se configura com a sua criatura. E assim, no instante seguinte àquele 
em que pronuncia o fiat, tem lugar a Encarnação do Verbo Divino no seio de Maria77 e, desta 
forma, ela torna-se colaboradora na obra de Redenção que tem início no preciso instante da 
Encarnação, sendo, também nesse momento, Maria co-redentora, como a define a Constituição 
Dogmática «Lumen Gentium» do Concílio Vaticano II (n° 62). 

76 Esta configuração entre o Deus transcendente e a criatura humana, operada por meio de seu Filho, não 
tem apenas interesse teológico, mas é igualmente importante no campo da iconografia, que é aquele que nos 
motiva. Veremos de que maneira se expressa esta relação entre Criador e criatura, por exemplo, ao procedermos 
à análise geométrica da Anunciação de Vasco Fernandes do Museu de Lamego: pintura VF 

77 Expressam a sua opinião neste sentido personalidades importantes da Igreja que se manifestam ao 
longo dos séculos. Salientamos Santo Agostinho: "«Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua 
vontade» e sem demora volta-se o anjo e Cristo entra no tálamo virginal: subitamente a bem-aventurada Virgem 
torna-se Mãe de Deus." (De Annuntiationis Sermão 2); S. João Damasceno: "[...] logo que a Santíssima Virgem 
consentiu naquela palavra de Deus de que tinha sido núncio o anjo, veio sobre ela o Espírito Santo, que a 
purificou e a encheu com toda a abundância de virtude, tanto para receber a divindade do Verbo de Deus como 
para a gerar" De fide orth., III, 2; Santo António: "Faça-se em mim segundo a tua palavra. E imediatamente 
Cristo foi concebido duma Virgem, perfeito homem de alma e corpo[...]" Sermão da Anunciação de Maria 
Santíssima III, 9; Ver ainda o Evangelho Arménio da Infância V, 9. São Tomás de Villanueva (1488-1555) em 
plena época quinhentista tem a seguinte opinião: "Faça-se em mim segundo a tua palavra, disse, e, nesse 
momento, com esta palavra, o Verbo encarnou no seu seio". Na Anunciação da Bem Aventurada Virgem Maria, 
Sermão 2, 6. Cf. TOMÁS DE VILLANUEVA, Santo — Sermones, p. 254. 
Mais recentemente, Alastruey expressa idêntica opinião:"No mesmo instante em que Maria responde ao anjo 
Gabriel, que lhe anunciou o mistério da Encarnação: Eis aqui a escrava do senhor. Faça-se em mim segundo a 
tua palvra, suprindo o Espírito Santo de modo sobrenatural a cooperação de varão, foi fecundado o seu seio, 
ficou consumada a concepção de Cristo e a Bem Aventurada Virgem constituída, de facto em Mãe de Deus." 
ALASTRUEY, Gregório — Tratado de la Virgen Santísima. 2° ed. Madrid: BAC, 1947, p. 89. Seguindo a 
mesma linha, Louis Réau esclarece: "Desde que a Virgem deu o seu consentimento à missão divina que lhe 
revela o arcanjo Gabriel, opera-se a Concepção virginal e o Verbo faz-se carne. A Encarnação de Cristo segue 
imediatamente à Anunciação; a Conceptio e a Annuntiatio Christi são uma só." RÉAU, Louis — Iconografia 
dei arte Cristiano. Iconografia de la Bíblia - Nuevo Testamento. Barcelona: Ed. dei Serbal, 1996. Tomo 1/ 
vol. 2, p. 198; Cf. GRUENTHANER, Michael J., S. I. —Maria en el Nuevo Testamento. In CAROL, Juniper 
B. dir. de — Mariologia, p. 90. 
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A exegese apresenta-nos a resposta de Maria formada por duas expressões que aparecem 
isoladamente no AT, mas que nunca se encontram juntas em toda a escritura, a não ser neste 
caso: Eis a serva do Senhor I faça-se em mim segundo a tua palavra78. Elas evidenciam a 
imagem que Maria faz de si própria: escrava do Senhor e, por isso, coloca-se, sem reservas, 
nas suas mãos, o que comprova a grandeza da sua fé. Porque Maria se considera serva, Manuel 
Trens faz ressaltar nela a virtude da humildade: humilhas; enquanto que, pelo facto de ter 
dito faça-se em mim segundo a tua palavra, mostra uma atitude de aceitação, evidenciando a 
virtude da obediência: obedientia79. Também os pintores, por vezes, fazem reflectir em Maria 
uma atitude que procura expressar humildade e aceitação. Estamos, então, perante o quarto 
estado espiritual descrito por Baxandall: humiliatio, a submissão80. 

Em termos iconográficos, a resposta de Maria, ecce ancilla Domini fiat mihi secundum 
verbum tuum, revela-se muito importante porque foi registada pelos pintores, sempre em 
latim, algumas vezes, de forma abreviada, e colocada em lugares muito diversificados do 
espaço pictórico, tal como observámos em relativamente à saudação inicial do Anjo. Entre 
eles, destacamos o livro aberto diante de Maria, como se pode observar na pintura de Álvaro 
Pires de Évora [34], no entablamento, no alparavaz do dossel, no espaço entre as duas 
personagens, ao longo da orla do manto, em filactérias, rodeando o nimbo que envolve a sua 
cabeça [35]. Situação que consideramos original é a que se regista na Anunciação de Fra 

Fig. 34. Anunciação 
Álvaro Pires de Évora (c. 1410-1420) 
Perugia, colecção particular. 

78 Eis a serva do Senhor aparece no AT em 1 Sm 1, l l ;Es t4 , 17; SI 86, 16; 116, 16; Sab 9, 5; ecomo 
resposta apenas em 1 Sm 25, 41. O segundo elemento da resposta tem expressões semelhantes: Está bem, seja 
como dizes! (Gn 30,34); Seja como dissestes! (Js 2,21 ). No caso de Maria, a resposta constituída por estas duas 
expressões veterotestamentárias, em simultâneo, adquire um profundo significado, como acabámos de constatar. 
Cf. MUNOZ IGLESIAS, Salvador —Los evangelios de la infância II, pp. 214-215. 

79 TRENS, Manuel — Maria. Iconografia de la Virgen, pp. 437-438. 
80 Cf. BAXANDALL, Michael — Pintura y vida cotidiana, pp. 71, 76. 

237 



CAP. 1-2.1. AANUNCIAÇÃO E OUTRAS ANUNCIAÇÕES 

^^1 

V'V ' ;.. ' ei ^ 

!■ tf̂ T»»»^ « 

M i 
■fel 

^ " 

■ 

f 
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Fig. 35. Anunciação (porm.) 
Benedetto Caporali (c. 14601465) 
Avignon, Musée du PetitPalais 

Fig. 36. Anunciação (porm.) 
Fra Angélico (14331434) 
Cortona, Museo Diocesano 

Angélico [31 ] onde a resposta de Maria está escrita, em letras bordadas, a ouro na gola do seu 
vestido como se vê no detalhe ilustrado na fig. 36. 

A presença desta inscrição nas pinturas da Anunciação 
pretende evidenciar o momento aguardado desde há séculos 
por toda a Humanidade e que, neste momento, como referia 
São Bernardo, está suspensa das palavras da Virgem: 
aceitando a proposta divina, Maria conceberá no seu seio o 
Filho de Deus cuja missão será reconduzir os homens de 
volta ao Paraíso perdido pela desobediência dos nossos 
protoparentes. A representação da resposta de Maria mostra 
que a Humanidade viu chegar o momento da sua Redenção. 

Não podemos deixar de referir aquela que é 
considerada a primeira representação da Anunciação onde 
se inscreveu a resposta de Maria como se pode observar no 
registo superior da figura 37. Tratase do desenho 
reproduzindo o relevo de um marfim da Alta Idade Média 
que servia de encadernação ao Evangeliário de Bamberg, 
Munique 81. 

Fig. 37. Anunciação e Natividade 
Marfim (séc. XI) 
Museu de Munique 

81 Cf. LÉPICIER, AugustinMarie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, pp. 72, 97; 
BROUSSOLE, J. C. — De la Conception Imaculée à l'Annonciation angelique. Deuxième édition. Paris: P. 
Téqui, LibraireÉditeur, 1909, pp. 357, 361362. 
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E o anjo retirou-se de junto dela. 

Sabendo nós que Maria guardava todas estas 
coisas e as meditava no seu coração (Lc 2,19), é fácil 
imaginar que após o anjo a ter deixado, terá 
permanecido pensativa, meditando em tudo aquilo que 
de tão extraordinário lhe tinha ocorrido. Esses 
momentos solidão, que se seguem à partida do anjo 
Gabriel, adquirem, no monólogo imaginário do sermão 
de Fra Roberto, matizes únicos que ele traduz no último 
estado espiritual, o mérito: meritatio 82. A representação 
desta atitude é feita pela presença isolada da figura da 
Virgem, designada habitualmente por Annunziata, 
como é o caso da pintura de Ahtonello da Messina e 
que ilustramos na figura 38. 

* * * 

Ao concluirmos esta análise da perícopa da Anunciação, pensamos ser importante colocar 
uma questão que, embora pareça académica e com mais interesse do ponto de vista exegético 
que iconográfico, aborda um assunto que, em nossa opinião, tem implicações directas no 
modo comopodemos interpretar a mensagem subjacente à iconografia do tema. 

Sabendo que o evangelista organizou o relato da Anunciação mediante um artifício 
literário que seguiu de perto a estrutura de relatos veterotestamentários, em que medida o 
recurso a essa estratégia comprometeu, ou não, a verdade histórica dos factos? Nos nossos 
dias, é um dado adquirido que os escritores sagrados não estavam interessados em fazer uma 
cobertura histórica dos acontecimentos, referindo os factos tal como eles teriam 
verdadeiramente ocorrido, até porque a sua redacção teve início várias décadas depois de 
ocorridos os factos relatados, mas apresentar a dimensão teológica dos acontecimentos dando 
a conhecer a revelação trazida por Jesus Cristo, pelo que os seus escritos não podem ser 
interpretados literalmente. 

Cf. BAXANDALL, Michael — Pintura y vida cotidiana, pp. 71, 76. 

Fig. 38. Annunziata 
Antonello da Messina 
Miinchen, Alte Pinakothek 
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Assim, é necessário distinguir entre o facto real e o artifício literário com que ele é 
descrito. O que é mais elaborado e, por vezes, mesmo fantasioso é apenas a composição 
literária do relato, porém, o que literalmente se anuncia dessa forma—a mensagem central— 
constituiu um facto real83. 

No caso da Anunciação, a mensagem central, ou o acontecimento-base que se anuncia 
é o nascimento do Filho de Deus, que foi concebido no seio de uma virgem, pela acção do 
Espírito Santo. Em torno deste acontecimento-base é organizado, pelo evangelista, todo o 
esquema literário que remonta aos escritos veterotestamentários; esquema esse que inclui a 
aparição angélica, a perturbação de Maria, a objecção colocada ao Anjo, etc. A finalidade 
teológica de todo este artifício é mostrar que é Deus quem está por detrás dos acontecimentos, 
que é Ele o Senhor da História, não existindo qualquer preocupação em efectuar um relato 
histórico dos factos. É precisamente este mesmo acontecimento-base que, além de todo o 
cenário idealizado, dos anacronismos, ou de outros aspectos menos coerentes, tem expressão 
nas pinturas da Anunciação e constitui o essencial da mensagem que o iconógrafo deve procurar 
1er e interpretar. 

83 Basta pensar, a título de exemplo, nos primeiros capítulos do Génesis onde é descrita toda a Criação. 
Tais relatos não podem ter um suporte histórico e científico credível, porque não era intenção dos seus autores 
dar uma descrição histórico-científica da Criação. Sobre o assunto esclarece Salvador Eglesias: "A ordem divina, 
que literalmente precede à criação das diversas coisas, não é algo que realmente tenha acontecido antes da 
aparição dessas mesmas coisas. Cumpre & função teológica de as atribuir a Deus". MUNOZ IGLESIAS, Salva
dor — Los evangelios de la infância 11, p. 49. 
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2.1.4. Conceptio per aurem 

Ao estudarmos as Fontes Literárias deparámos com diversos textos onde se refere que 
Maria concebeu pelo ouvido, fenómeno conhecido pela equivalente expressão latina com 
que designamos este item: conceptio per aurem. Ao tentarmos explicar de que modo se 
processou a concepção de Jesus corremos o risco de parecer que estamos a tratar de uma 
questão especulativa e sem fundamento. Porém, a mentalidade medieval, de que os pintores 
quinhentistas ainda eram herdeiros, e que remonta já aos tempos da Patrística, obriga-nos a 
efectuar um breve esclarecimento, tanto mais importante quanto verificamos que deste assunto 
há reminiscências na iconografia da Anunciação. 

Ainda que o assunto, de início, nos tenha deixado um pouco cépticos à medida que a 
análise iconográfica foi prosseguindo, sobretudo quando apoiada inicialmente pela respectiva 
análise geométrica, constatámos a grande influência que teve a convicção da conceptio per 
aurem nas pinturas da Anunciação, pois verificámos como certos pintores lhe deram crédito 
e a expressaram nas suas pinturas, entre eles alguns dos que se encontram reunidos no 
Repertório. Constatámos, também, que determinados estudos referem que o raio luminoso 
(ou mediante outra iconografia) dirigido em direcção ao ouvido de Maria ilustra a crença 
segundo a qual ela concebeu por esta via '. 

Dada a necessidade de efectuarmos uma leitura iconográfica rigorosa, e o mais completa 
possível, pensamos ser indispensável procedermos ao esclarecimento deste conceito pois não 
está totalmente destituído de sentido atendendo à mentalidade religiosa da época. Nas fontes 
escritas encontramos argumentos suficientes para que os pintores pudessem fundamentar 
esta representação, revestida de grande simbologia. Assim, sobre o tema, além dos textos 
patrísticos já referidos (veja-se, supra, o Quadro II), temos indicações muito claras, oriundas 
dos primeiros séculos: Ireneu de Lyon, por exemplo, a propósito da relação Eva-Maria escreve: 

" Assim como Eva foi seduzida pela fala de um anjo e afastou-se de Deus, transgredindo 
a sua palavra, Maria recebeu a boa-nova pela boca de um anjo e trouxe Deus em seu seio, 
obedecendo à sua palavra. " {Adversus haereses, V, 19, 1)2. 

O Anjo Gabriel proclama a boa-nova e Maria escutou-a. A escuta da palavra dá-se pelo 
ouvido, sendo este, pois, o veículo para receber a palavra. Escutando-a, Maria obedeceu e, 
obedecer à palavra significa, neste contexto, que Maria a acolheu (no coração) e, acreditando 

1 Veja-se, entre outros, GRUBB, Nancy — Figures d'Anges. Messagers célestes à travers les arts. 
New York, Paris, Londres: Éditions Abbeville, 1995, p. 29; CHOPPY, Etienne — L'Annonciation, p. 37. 

2 Cf. IRENEU de Lião, Santo — Livros I, II, III, IV, V. São Paulo: Paulus, 1995, p, 569. 
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nela, resulta, como consequência do seu fiat, que concebe (no seu seio). Há, portanto, um 
movimento, formado por três componentes: 1- A escuta da palavra (pelo ouvido); 2- O seu 
acolhimento (no coração); 3- A concepção (no seio). Estes mesmos três elementos estão 
presentes em São Bernardo quando se exprime da seguinte forma: 

"Maria recebeu [o Verbo Divino] no seu ouvido, através da saudação angélica; no seu 
coração, pela fé; na sua boca pela sua declaração; na sua mão por tocar-lhe; no seu seio, 
pela Encarnação; no seu regaço, quando o segurava; nos seus braços, logo que lhos 
oferecia" 3. 

É notório que, destas três etapas, aquela que se torna passível de ser mais facilmente 
representada em termos plásticos é, obviamente, a primeira: a escuta da palavra. E não foi em 
vão que os pintores salientaram este aspecto, pois a palavra só produz algum efeito quando 
verdadeiramente se escuta, uma vez que podemos ouvir sem escutar. Maria, porém, escutou 
verdadeiramente a Palavra que lhe era dirigida. 

M. B. Monteiro fala da importância da Palavra de Deus: 

"Deus enviara ao mundo como mensageira a sua palavra omnipotente, palavra divina e 
misteriosa, que contém em si o enigma da sua admirável eficiência. Esta palavra foi a 
primeira boa-nova — o primeiro Evangelho. Nela está contida toda a virtude capaz de 
arrancar do nada esse inumerável conjunto de maravilhas [...]" 4. 

Como se constata, toda a questão gira em torno da «Palavra». Ora que palavra é esta? 
Segundo São João da Cruz (t 1591) Deus não disse senão uma Palavra, e esta foi o Verbo5. 
Portanto, é precisamente a Palavra (o Verbo) que encarna em Maria, Palavra que foi escutada 
pelo ouvido e tal como se pode 1er nos livros dos profetas Isaías e Ezequiel, a palavra de Deus 
não regressa sem ter produzido o seu efeito: 

"Assim como a chuva e a neve descem do céu, e não voltam mais para lá, senão depois 
de empapar a terra, de a fecundar e fazer germinar, para que dê semente ao semeador e 
pão para comer, o mesmo sucede à palabra que sai da minha boca: não voltará para mim 
vazia, sem ter realizado a minha vontade e sem cumprir a sua missão." (Is 55, 10-11) 

"Porque Eu, o Senhor falarei. O que Eu digo, cumprir-se-à sem demora." (Ez 12, 25) 

Ora, Maria ouviu a palavra de Deus comunicando-lhe que conceberia pela acção do 
Espírito Santo e, aceitando-a, deu lugar a que o Verbo Divino encarnasse. 

3 Apud BROUSSOLLE, J. C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation angelique, p. 307. 
4 MONTEIRO, M. B. — A Festa da Anunciação (25 de Março). Liturgia. Ill: 1-3 (1949), 15. 
5 "Se já te falei todas as coisas na minha palavra, que é o meu Filho, e não tenho outra ...". Cf. Subida 

do Monte Carmelo Livro II, XXII, 5. Citamos pela edição: OBRAS COMPLETAS de São João da Cruz. 5a ed. 
Oeiras: Edições «Carmelo», 1986, p. 196. 
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Vejamos outras fontes patrísticas que referem o assunto. 

São Zenone de Verona (f 380) num excerto, anteriormente citado, ao estabelecer um 
palalelismo entre Eva e Maria, aborda o assunto de uma forma clara: 

"E assim como o diabo, insinuando-se com a sedução ao ouvido da mulher feriu e destruiu 
a Eva, também Cristo, através do ouvido, penetrou em Maria e, nascendo da Virgem, 
eliminou na mulher todos os vícios do coração e curou as suas feridas." 6 

Por seu lado, São João Damasceno (t 749) escreve: "Teus ouvidos estão atentos à 
palavra divina [...] através deles realizou-se a concepção do Verbo."7 

Sobre o mesmo assunto também os Evangelhos Apócrifos nos podem proporcionar 
alguns esclarecimentos. Em duas passagens encontramos indicações precisas. Assim, o Proto-
Evangelho de Tiago refere: "Mas de súbito um anjo do Senhor apresentou-se perante ela, 
dizendo: «Não temas, Maria, pois achaste graça diante do Senhor omnipotente e irás conceber 
por sua palavra»."(XI, 2). Neste caso salienta-se que Maria conceberá pela palavra, 
depreendendo-se que a concepção se dará pela escuta e acolhimento da palavra, o que vem ao 
encontro de tudo quanto dissemos. Por seu lado, o Evangelho Arménio da Infância, proporciona 
uma indicação inequívoca da concepção pelo ouvido: "Mal a Virgem pronunciou aquela 
frase de humilhação, o Verbo Divino penetrou nela por sua orelha" (V, 9). 

Louis Réau, em duas ocasiões, comenta as pinturas da Anunciação, referindo a conceptio 
per aurem. Na primeira, diz simplesmente: "O Espírito Santo, em forma de pomba, dirige-se 
no meio de um feixe de raios luminosos em direcção à orelha ou ao ventre de Maria." 8 Na 
segunda, de forma mais detalhada esclarece: 

"Por que caminho se tinha operado a Encarnação? Os teólogos dividiam-se em duas 
escolas acerca deste ponto. Uns sustentavam que Cristo, que é o Logos (a palavra) o 
Verbo, tinha entrado pelo ouvido da Virgem ao mesmo tempo que a mensagem do anjo 
Anunciador: virgo per aurem impregnatur. É o tema da Conceptio per aurem" 9 

6 ZENONE DE VERONA, Santo — Tratados 1,3 : PL 11,352. Apud APARÍCIO RODRIGUEZ, Ángel 
— Eva-María, Ephemerides Mariologicae. Madrid. XLVI (1996) 134. Cf. PONS, Guilherme- — Textos marianos 
de los primeros siglos, pp. 67-68. 

7 Homilia sobre a Natividade de Maria, 9. Cf. JUAN DAMASCENO — Homilias cristológicas y 
marianas, p. 133. 

8 REAU, Louis — Iconografia dei arte Cristiano. Iconografia de la Biblia-Nuevo Testamento. Barcelona: 
Ed. dei Serbal, 1996. Tomo I, vol. 2, p. 193. 

9 Ibidem, p. 199. 
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E Mário Martins apresenta a concepção pelo ouvido da seguinte forma: 

"Nenhum homem interviera na conceição da criança e o Espírito Santo entrara na Virgem 
Maria pelo ouvido [...]. A afirmação de Nossa Senhora ter concebido o Menino Jesus 
pelo ouvido, vem de longe, percorreu os séculos e encontramo-la, depois, no P.e António 
Vieira, reforçada pelo prestígio de S. Bruno: «Ouvi, ó Virgem, o anjo; recebei o que vos 
diz e anuncia na mente e nas entranhas; e não duvideis que o Filho, que há-de nascer de 
vós, haja de entrar pelos ouvidos em vós»" 10. 

De tal maneira esta doutrina marcou a mentalidade dos crentes que, ainda nos seus 
sermões, como refere Mário Martins, o P.e António Vieira (t 1697) citava S. Bernardo para 
salientar tal facto: 

"No princípio do mundo foi mandada a serpente pelo Demónio, para que pelos ouvidos 
da mulher lhe infundisse na mente o veneno [...]. E depois foi mandado o Anjo Gabriel 
por Deus, para que pelos ouvidos da Virgem, assim na mente como no ventre se 
introduzisse o Verbo do Padre. E a razão, proporção e correspondência porque a divina 
sabedoria o traçou, e dispos assim, foi [...] para que pelo mesmo sentido do ouvir, por 
onde entrara a peçonha, entrasse também a triaga. Eva ouviu, Maria ouviu: Eva ao 
Demónio, Maria ao Anjo [...]. Assim como pelos ouvidos da primeira mulher entrou no 
mundo o veneno, e a morte, assim pelos ouvidos da segunda veio ao mundo o remédio e 
a vida. " (Sermão III, II, 99) ". 

Para analisar de que forma esta crença se reflète na iconografia do tema da Anunciação, 
é necessário ter em conta que, para os artistas, a maneira mais simples de representar que 
Maria concebeu pela Palavra de Deus e, ao mesmo tempo, também a mais fácil de ser captada 
e entendida pelas pessoas, era representar o primeiro dos três movimentos atrás descritos e 
que compõem a conceptio per aurem, ou seja, a escuta da palavra. Isto mesmo se pode 
confirmar por meio de várias representações da Anunciação, nas quais este aspecto se procura 
evidenciar, que ocorrem não apenas no campo da pintura, mas também noutras expressões 
artísticas como as que se ilustra nas figuras 39 e 40 da página seguinte. Na primeira, trata-se 
do relevo do tímpano do portal norte da Capela da Virgem em Wiirzburg (Alemanha) onde se 
vê nitidamente um «tubo» que sai da boca de Deus Pai e termina, em forma de pomba, junto 
à orelha de Maria, como se fosse um canal de transmissão. Sensivelmente ao centro podemos 
ver a figura do Menino Jesus que desce deitado sobre tubo. A ilustração da conceição pelo 

10 MARTINS, Mário — Nossa Senhora nos romances do Santo Graal e nas ladainhas medievais e 
quinhentistas. Braga: Edições «Magnificat», 1988, p. 14. 

11 O Padre António Vieira refere-se ao Sermão 2 do Pentecostes, de São Bernardo. Cf. VIEIRA, António, 
P.e — Maria Rosa Mystica. Excelências, poderes, e maravilhas do seu rosário compendiadas em trinta sermões 
ascéticos, & panegyricos sobre os dous Evangelhos desta solenidade. Lisboa: Oficina de Miguel Deslandes, 
1686, pp. 92-93. 
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Fig. 39. Concepção pelo ouvido 
Wiirzburg, Capela da Virgem 
Portal norte 

Fig. 40. Escola inglesa. 
Paris, Museu de Cluny. 

ouvido não podia ser mais clara. Situação análoga deparamos no alabastro reproduzido na 
figura 40 onde o «tubo» saído da boca de Deus Pai toma a forma de uma pomba já perto do 
ouvido direito de Maria 12. 

No campo da pintura, a crença da conceptio per aurem aparece traduzida em imensas 
representações da Anunciação, principalmente através da direcção dos raios luminosos 

orientados em direcção ao ouvido de Maria. Entre 
todas a que nos parece mais invulgar encontra-se 
ilustrada na figura 41. Neste esmalte, da autoria de 
Nicolas de Verdun, pertencente ao retábulo do 
mosteiro de Klosterneuburg, Viena, a que já nos 
referimos, os raios são emitidos a partir dos dedos 
do Anjo e tocam directamente no ouvido direito de 
Maria. Importa chamar a atenção para a semelhança 
existente entre esta representação e outro trabalho 
de autor desconhecido, proveniente da Europa do 
norte e datado dos finais do século XII, portanto, 
contemporêneo do esmalte de Nicolas de Verdun. 
Referimo-nos ao díptico-relicário executado em 

Fig. 41. Anunciação 
Nicolas de Verdun (1181) prata dourada e esmaltes, pertencente ao Museu de 
Viena, Mosteiro de Klosterneuburg 

12 Ao analisarmos a iconografia respeitante ao Pai Eterno, na secção 4.1. veremos como este «tubo» 
pode estar revestido de um outro significado complementar daquele que aqui apresentamos. 
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Fig. 42. Anjo Gabriel e Virgem da Anunciação 
Díptico-relicário. Mestre desconhecido (finais séc. XII) 
Arouca, Museu de Arte Sacra de Arouca 

Arte Sacra de Arouca e que ilustramos na 
figura 42. Como se pode observar, a 
composição é muito semelhante, mas o 
nosso interesse centra-se na emissão de 
três raios a partir da mão direita do Anjo 
Gabriel e dirigidos para a cabeça de Maria 
na qual não chegam a tocar devido à 
presença do nimbo. 

No caso das pinturas dos pintores 
portugueses da primeira metade de 
Quinhentos encontramos vários exemplos 
onde se evidencia a preocupação do pintor 
em dar expressão à crença da conceptio 
per aurem. Para o efeito, recorrem à 

solução mais comum, ou seja, a orientação dos raios luminosos em direcção ao ouvido de 
Maria. Este aspecto será devidamente estudado ao efectuarmos a análise iconográfica das 
pinturas, por isso, apresentamos, neste momento, apenas um exemplo que permita ilustrar a 
situação referida. 

Reproduzimos, na figura 43, uma pintura, de 
Mestre desconhecido, do MNAA, na qual podemos 
constatar que, do bico da pomba, são emitidos três raios 
luminosos. Ao dar continuidade ao raio central, de todos 
o maior, verificamos que se encontra dirigido 
precisamente para a orelha direita de Maria. Esta, por 
sua vez, apresenta a cabeça ligeiramente inclinada, 
expondo, discretamente, o ouvido direito de forma a 
reforçar esta mesma sugestão. Este recurso parece-nos 
traduzir a nítida intenção do pintor, em transmitir 
visualmente a crença da concepção pelo ouvido. Ao 
longo do trabalho teremos oportunidade de chamar a 
atenção para casos similares. 

Fig. 43. Anunciação (porm.) 
Mestre desconhecido (1549) 
Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga 

246 



CAP. 1 - 2.1. A ANUNCIAÇÃO E OUTRAS ANUNCIAÇÕES 

2.1.5. A festividade da Anunciação. 

E difícil precisar com rigor quando teve início a festividade da Anunciação como festa 
autónoma, mas é certo que lança raízes nos primeiros séculos do cristianismo. Mario Masini, 
profesor de exegese bíblica na Faculta Pontifícia Teológica Marianum, de Roma, refere que 
na história da liturgia se encontram indícios que dão a entender que já no século III a festa da 
Anunciação era celebrada no dia 25 de Março, dia que se reconhecia ser a data da conceição 
de Jesus no seio de Maria '. 

Para o desenvolvimento da festa contribuiram, segundo Gaetano Passarelli, duas linhas 
convergentes: uma derivada dos homilias tas de tendência mariana que pretendiam demonstrar 
como em Cristo subsistiam a natureza humana e a divina; a outra influenciada pela literatura 
arménia que tinha desenvolvido o conceito de Maria segunda Eva 2. A referência datada e 
mais antiga que refere as quatro grandes festas marianas, a Purificação, a Anunciação, a 
Assunção e a Natividade aparece referida como uma das quatro grandes festividades da Virgem 
que faziam parte do Liber Pontificalis do Papa Sérgio I (687-701), no qual se pode 1er: 

"Constituit autem ut diebus Ádnuntiationis Domini, Dormitionis et Nativitatis sanctae 
Dei genetricis semperque virginis Mariae ac sancti Symeoni, quod Ypapanti Greci ap
pellant, letania exeat a sancto Hadriano et ad sanctam Mariam populus occurrar." 3 

Para Corrado Maggioni, esta referência constitui o primeiro testemunho escrito da 
celebração da Anunciação no dia 25 de Março em Roma. É também ao Papa Sérgio I que é 
atribuída a responsabilidade da sua introdução na Igreja romana. Desta festa fazia parte uma 
solene procissão à Basílica de Santa Maria Maior (Roma), cujos mosaicos celebram a 
maternidade divina de Maria (Theotokos), definida pelo Concílio de Éfeso em 4314. A fixação 
desta festa para o dia 25 de Março deve-se ao Concílio de Constinopla em 692 5. 

1 Cf. MASINI, Mano — Lefeste di Maria. Milano: Paoline, 2001. Dalla parola alia vita, 13, p. 115. 
2 PASSARELLI, Gaetano — El icono de la Anunciación. Madrid: Publicaciones Claretianas, 1990, p. 7. 
3 LIBER PONTIFICALIS. Texte introduction et commentaire. Paris: éd. L. Duchesne, 1955, vol. I, p. 

376, apud MAGGIONI, Corrado—Annunciazione. Storia, eucologia, teologia litúrgica. Roma: Centro Litúrgico 
Vincenziano-Edizioni Liturgiche, 1991, p. 54; Cf. MAÎTRE, Claire — Du culte mariai à la célébration des 
vierges. In IOGNA-PRAT, Dominique; PALAZZO, Éric; RUSSO, Daniel — Marie. Le culte de la Vierge dans 
la société médiévale, (Études réunies par). Paris: Beauchesne, 1996, p. 47 citação latina na nota 14; Cf. CHOPPY, 
Etienne — L'Annonciation, p. 100. 

4 PASSARELLI, Gaetano — El icono de la Anunciación, p. 8; Cf. MARIN, Hilário, ed. de—Documentos 
Marianos. Madrid: BAC, 1954, p. 30. 

5 CE LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconnographie Mariale. [S.l.]: Aux 
Éditions Servîtes, 1943, p. 2; BROUSSOLLE, J. C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation angelique, 
pp. 282-286. Um resumo sobre a génese da festa da Anunciação pode ser consultado, entre outros, em Cf. 
MAGGIONI, Corrado — Annunciazione. Storia, eucologia, teologia litúrgica, pp. 30-72 
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Parece-nos importante analisar e compreender toda a simbologia que rodeia a data do 
dia 25 de Março, e que se mostrou determinante para nele fixar a festa da Anunciação. O 
interesse neste estudo deve-se, principalmente, a motivos relacionados com a iconografia do 
tema, pois, são diversos os elementos simbólicos representados conjuntamente com o episódio 
do Saudação Angélica, que apenas poderão ser esclarecidos se tivermos em conta todo o 
contexto simbólico e teológico que envolve a festa da Anunciação. 

Nos primórdios do cristianismo, o primeiro acontecimento para o qual se procurou 
estabelecer uma cronologia precisa foi a Paixão de Cristo. E assim, já no século III, o dia 
assinalado para tal ocorrência, e ao qual era atribuído um significado excepcional era o dia 25 
de Março, que no calendário juliano coincidia com o equinócio da primavera 6. Vários 
testemunhos confirmam a importância dessa data, à qual se associa também, o dia da 
Anunciação7. Santo Agostinho estabelece várias relações numéricas, com carácter sombólico 
e, depois de ter esclarecido a perfeição do número seis, chega à seguinte conclusão: 

"Pode-se dizer, com muito fundamento, que o número seis equivale a um ano na formação 
do corpo de Cristo, simbolizado no templo destruído pelos judeus o que o Senhor se 
comprometia a ressuscitar em três dias. Disseram os judeus: Quarenta e seis anos foram 
precisos para se construir este templo (Jo 2, 19). E quarenta e seis vezes seis perfazem 
duzentos e setenta e seis. Este número perfaz nove meses e seis dias, tempo este, como 
se fossem dez meses, que representa a duração da gravidez das mulheres. Não porque 
todas cheguem ao sexto dia depois dos nove meses, mas porque a perfeição do corpo de 
Cristo exigia, para seu parto, o total dos dias, conforme a Igreja ensina pela tradição 
recebida dos antigos. Existe a crença de que ele foi concebido a 25 de março e no 
mesmo dia sofreu a paixão. [...] Diz a tradição que nasceu no dia 25 de dezembro. 
Portanto, de 25 de março a 25 de dezembro, contam-se duzentos e setenta e seis dias, 
número em que é o seis repetido quarenta e seis vezes. Nesse número de anos foi construído 
o templo, porque nesse número multiplicado por seis adquiriu a perfeição o corpo de 
Cristo que, destruído na paixão, ressuscitou três dias depois." (A Trindade, IV, 5). 

Santo António refere-se ao mesmo assunto, associando o dia da Anunciação com o dia 
em que Jesus fora crucificado: "Crê-se, porém, que foi concebido a 25 de Março e, passados 
trinta e três anos, morto no mesmo dia."8. Existe nesta coincidência de datas um fundamento 
teológico relacionado com a importância atribuída ao binómio Encarnação-Redenção que 
iremos desenvolver posteriormente. Além disso, segundo antigas tradições, foi também nesse 

6 Cf. MAGGIONI, Corrado — Annunciazione. Storia, eucologia, teologia litúrgica, pp. 33-34. 
7 Para um aprofundamento sobre o assunto, vd. SCHEER, A. H. — Aux origines de la fête de 

l Annonciation. Questions Liturgiques. 58 (1977) 142-150. 
8 Anunciação de Maria Santíssima, Sermão III, 9. 
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dia, o sexto da Criação, que teve lugar a criação de Adão e a sua queda9. 

A crença sobre o dia da crucifixão de Cristo baseia-se nos escritos dos primeiros séculos, 
tal como o demonstra, em particular, as Actas de Pilatos, um texto apócrifo sobre a Paixão e 
Ressurreição de Cristo —referido por Justino e Tertuliano 10— bem como a própria sentença 
de Pilatos relativa à condenação de Jesus, que chegou até nós por meio de uma cópia. Das 
Actas de Pilatos transcrevemos o seguinte trecho que consideramos verdadeiramente 
importante por nele se referir com exactidão o dia da crucifixão e morte de Jesus: 

"No ano décimo quinto do governo de Tibério César, imperador dos romanos; no ano 
décimo nono do governo de Herodes, rei da Galileia; no oitavo dia das calendas de Abril, 
correspondente ao dia 25 de Março; durante o consulado de Rufo e Rubelião; [...] sendo 
sumo sacerdote dos Judeus José Caifás [...]."" 

Da sentença proferida por Pilatos contra Jesus Cristo destacamos o seguinte texto: 

"No ano XVIIIo de Tibério César, imperador Romano [...] e da cidade de Jerusalém 
Quinto Cornélio Sublima e Sexto Ponfilio Rufo; no mês de Março e no dia 25. Eu Poncio 
Pilatos [...] condeno e sentencio à morte a Jesus, chamado Christo Nazareno [...]." 12 

Atendendo a esta simbologia numérica enraizada em profundas crenças, e à importância 
da ligação entre a Encarnação e a Redenção, foi fácil determinar a data do equinócio da 
Primavera para assinalar o dia da Anunciação a Maria. Alguns autores opinam, ainda, que o 
dia 25 de Março foi determinado a partir do dia de Natal, após este se ter fixado do dia 25 de 
Dezembro, de forma a que mediassem nove meses entre as duas datas B; outros afirmam 
exactamente o oposto: o dia do nascimento de Jesus, ao princípio sem data fixa, foi marcado 
atendendo precisamente à data da Anunciação, fixada em 25 de Março 14. 

9 Vd. na secção 1.4. — Textos Patrísticos, as homilias de Anastácio de Antioquia e Vitorino de Petóvio 
onde se refere a coincidência destas datas, e também PASS ARELLI, Gaetano — Iconos. Festividades bizantinas. 
Madrid: LIBSA, 1999, p. 148. O facto de se considerar que foi numa sexta feira, dia 25 de Março, que ocorrera 
a morte de Cristo, para além do significado desta data, procurava-se ainda que entre a Encarnação e a morte de 
Cristo houvesse um número exacto de anos pois as frações eram tidas como imperfeitas e, portanto, indignas do 
Verbo de Deus. Estas ideias e simbolismos tiveram grande influência na determinação das festas litúrgicas, Vd. 
PONS, Guilhermo — Textos marianos, p. 211, em particular a nota 17. 

10 "Que tudo isso aconteceu assim, podeis comprová-lo pelas Actas redigidas no tempo de Pôncio Pilatos." 
Justino: Apologia I, 35; "Pilatos, também eleja cristão em sua consciência, anunciou todas estas coisas acerca 
de Cristo ao césar de então, Tibério." Tertuliano: Apologético 21, 24. Para esta obra, seguimos a seguinte 
edição: TERTULIANO — El Apologético. Madrid: Ed. Ciudade Nueva, 1997. Biblioteca de Patrística, 38. 

11 SANTOS OTERO, Aurélio — Los Evangelios Apócrifos, p. 398. 
12 Ibidem, pp. 527 e 528. Cf. CURY, Augusto Jorge — Análise da inteligência de Cristo. O Mestre da 

Vida. Lisboa: Ed. Paulinas, 2002, p. 165. 
13 CF. BROUSSOLLE, J. C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation angélique, p. 283. 
14 Cf. MONTEIRO, M. B. — A Festa da Anunciação (25 de Março). Liturgia. UI: 1-3 (1949) 18; Cf. 

MAGGIONI, Corrado — Annunciazione, pp. 35-36. 
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Na figura 45 apresentamos uma 
gravura que constitui um exemplo 
paradigmático do modo como era vista esta 
coincidência de acontecimentos na mesma 
data da Anunciação. Trata-se de uma 
imagem reproduzida a partir das 
Adnotationes et Meditationes in 
Evangelia, de Hieronymo Natali da qual 
se apresenta o frontispício na figura 44. 

A gravura, na qual se encontra 
gravado o nome do seu autor: Hieronymus 
Wierx, apresenta-se como um verdadeiro 
«compêndio doutrinal» onde se torna 
evidente a influência dos diversos textos, 
apresentados até ao momento e, por isso, 
lhe dedicamos uma atenção especial. 
Decidimos manter a legenda original para 
não alterar o modo como o autor apresenta 
cada acontecimento. 

Como se pode observar, em primeiro 
plano, é descrito o episódio da Anunciação, 
enquanto ao cimo, do lado esquerdo, se representa o envio do Anjo Gabriel, escolhido entre 
todos os anjos, para levar a mensagem divina até Maria. No seu percurso, desde o alto, 
transporta consigo um ramo de açucenas que conserva ainda na mão quando se apresenta 
diante da Virgem. 

Ao redor deste acontecimento central representam-se outros factos ocorridos nessa 
mesma data. Assim, do lado direito, ao cimo, podemos observar Deus Pai e a Criação de 
Adão, ao sexto dia da obra criadora; atrás do Anjo Gabriel que dirige a Maria a sua Saudação, 
figura a crucifixão de Cristo no alto do Calvário, que ocorreu a uma sexta-feira enquanto, na 
zona inferior, um anjo anuncia a Encarnação de Cristo. 
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Fig. 44. Adnotationes et Meditationes in Evangelia 
Hieronymo Natali (1607), Frontispício 
Antuérpia 



CAP. I - 2.1. A ANUNCIAÇÃO E OUTRAS ANUNCIAÇÕES 

Fig. 45. Anunciação e outros factos ocorridos na mesma 
Adnotationes et Meditationes in Evangelia (1607) 
Antuérpia. 

A: Conventus Angelorum, ubi déclarât Deus Incarnationen Christi, & designatur Gabriel legatus . 
B: Veniens Nazareth Gabriel, sibi ex aere corpus accommodât. 
C: Nubes et caelo, unde radij ad Mariam Virginem pertinent. 
D: Cubiculum, quod visitur Laureçti in agro Piceno, ubi est Maria. 
E: Ingreditur Angelus ad Mariam Virginem; earn salutat; assentitur Maria: fit Deus homo & ipsa Mater Dei. 
F: Creatio hominis, quo die Deus factus est homo. 
G: Eadem die Christus moritur, ut homo perditus recreetur. 
H: Pie credi potest, Angelum missum in Limbum, ad Christi incarnationem Patribus nunciandam. 
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Relativamente à fixação das datas, é necessário ter em conta um dado importante que 
nos é recordado por Klaus Schreiner: as datas do calendário desempenhavam a função de 
símbolos teológicos l5. Assim, o dia (25) e o mês (Março), tomados para assinalar a data em 
que se deu a Anunciação, foram determinados atendendo a uma enorme coincidência de 
datas: nesse dia, deu-se a criação e a queda de Adão e foi também o dia da Paixão e Morte de 
Cristo, acontecimentos ligados, de forma indelével, à Encarnação, como teremos oportunidade 
de ver. Para além disso, neste dia, tinha lugar o equinócio da Primavera, o que vinha acrescentar 
um maior significado à data16. Em síntese, podemos afirmar que a procura de datas simbólicas 
para os acontecimentos mais marcantes da vida cristã determinou, logo nos primeiros séculos, 
o dia 25 de Março como sendo o dia em que o Anjo Gabriel levou até Maria a embaixada 
celeste comunicando-lhe as disposições divinas a seu respeito: o dia da Anunciação. 

G. Passarelli afirma que nos primeiros tempos da Igreja primitiva, na qual já se celebrava 
o Natal de Jesus, a festa da Anunciação não se teria convertido numa celebração autónoma, 
pela sua ligação com a festa da Natividade do Senhor, mas, à medida que esta foi aumentando 
de solenidade, a festividade da Anunciação foi ganhando maior autonomia até se tornar uma 
festa independente 17. 

Com o decorrer do tempo, esta festa foi aumentando de solenidade, o que levantava um 
sério problema porque teria de ser celebrada durante o tempo em que se cumpria o rigor 
quaresmal. Este assunto é resolvido, de forma diversa, nas Igrejas Oriental e Ocidental. Na 
primeira, tal facto não constituiu um problema porque a festa, que foi desde o início uma 
festividade mariana, tornou-se uma celebração autónoma a partir do século VII l8, para a 
qual, o Concílio de Constantinopla, realizado em 692, estabelece, no cânone 52, que a festa 
da Anunciação fosse celebrada, com toda a solenidade, qualquer que fosse o tempo litúrgico 
em que caísse, pois tratava-se de uma festa dedicada à Mãe de Deus 19. 

15 Segundo Schreiner, com a ajuda destas indicações é possível estabelecer uma íntima relação entre a 
vida de João Baptista e de Jesus: Cristo foi concebido no equinócio da Primavera (momento em que a duração 
dos dias, enquanto número de horas de luminosidade solar, começa a crescer) e nasceu na noite do dia 24 de 
Dezembro (dia do solstício de Inverno). Por sua vez, João Baptista foi concebido no equinócio de Outono (25 de 
Setembro) e nasceu no dia do solstício de Verão (quando começa a diminuir a duração dos dias). Factos que 
vinham confirmar uma afirmação de João Baptista sobre Jesus: "Ele é que deve crescer, e eu diminuir" (Jo 3, 
30). Cf. SCHREINER, Klaus — Maria Virgen, Madre, Reina. Barcelona: Editorial Herder, 1996, pp. 35-37. 

16 Cf. SCHREINER, Klaus —op. cit. p. 36. 
17 PASSARELLI, Gaetano — Iconos, p. 148. 
18 Cf. MASINI, Mario — Lefeste di Maria. Milano, p. 114. 
19 Cf. MAGGIONI, Corrado — Annunciazione, p. 51. PASSARELLI, Gaetano — El icono de la 

Anunciación, p. 8. 
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Para a Igreja Ocidental a questão não foi tão simples. Os padres reunidos no Concílio 
de Toledo (656), salientando a importância desta festa, mostram, contudo, dificuldade em 
celebrá-la no dia 25 de Março, devido à Quaresma. Decidem, pois, transferir a sua celebração 
para o tempo do Advento, oito dias antes do Natal, com a designação de Festivitas gloriosae 
Matris, mas sendo também intitulada Sanctae Virginis festum, Dies Genitricis, ou Sollemnitas 
Dominicae Matris, o que vem reforçar a ligação entre a Anunciação e o Natal20. 

Parece-nos importante apresentar a designação da festividade do dia 25 de Março ao 
longo de dos séculos, o que permite compreender, também, os motivos que nos levaram a 
optar pela especificidade do título da Tese. Para tal elaborámos o Quadro VII onde registámos 
as fontes constituídas por alguns documentos Ocidentais e a respectiva designação21. 

Embora a ideia central de todas estas designações seja fundamentalmente a mesma, a 
verdade é que o aspecto central pode ser ligeiramente diferente acentuando mais o aspecto 
cristológico ou mariológico. Durante a Idade Média a denominação da festa foi alternando 
entre De Incarnatione e In Annuntiatione, dois aspectos teológicos que ficaram clarificados 
durante essa época: o cristológico evidenciado pelo titulo De Incarnatione e o mariológico 
dado pela denominação In Annuntiatione 22. Assim, pode ser salientado o seu conteúdo 
cristológico (se for designada como Anunciação do Senhor, Anunciação de Cristo, Inicio da 
Redenção, ou Concepção de Cristo), ou o papel e a presença da Virgem de Nazaré, conteúdo 
mariológico, (se for intitulada como Anunciação a Maria ou Saudação a Maria)23. A reforma 
do Calendário Litúrgico, levada a cabo com o Concílio Vaticano II, recuperou e repôs os 
motivos teológicos desta festa, adquirindo a designação que tinha nos primeiros tempos, 
Anunciação do Senhor, título que releva a dimensão cristológica, sem esquecer a mariológica, 
pois é no dia da Anunciação do Senhor que, de facto, inicia a maternidade divina de Maria24. 

20 Cf. MONTEIRO, M. B. — A Festa da Anunciação, p. 17; PASSARELLI, Gaetano — El icono de la 
Anunciación, p. 9; Cf. MAGGIONI, Corrado — Annunciazione, pp. 46-47. 

21 Dados reproduzidos de MAGGIONI, Corrado — Annunciazione, p. 242. Além das que constam no 
Quadro VII registamos, ainda as seguintes: Annuntiatio beatissimae Virginis Genitricis Dei Mariae, Annuntiatio 
Angeli, Mariae salutatio, Annuntiatio sanctae Mariae de Conceptione, Initium Redemptionis, Conceptio Christi, 
Festum incarnationis. Cf. MONTEIRO, M. B. —A Festa da Anunciação, pp. 15-16; BROUSSOLLE, J. C. — 
De la Conception Imaculée à l'Annonciation angélique, p. 386, nota 8; MAGGIONI, Corrado —Annunciazione, 
p. 46. 

22 Cf. MASINI, Mario — Lefeste di Maria, p. 114. Cf. MAGGIONI, Corrado — Annunciazione, p. 46. 
23 Ibidem, p. 111. 
24 Cf. IGREJA CATÓLICA. Papa, 1963-1978 (Paulo VI) — Marialis Cultus, 6, [Constituição apostólica 

de 2 de Fevereiro de 1974]. Cf. MASINI, Mario — Lefeste di Maria. p. 114. 
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QUADRO VII 

FONTE DOCUMENTAL DESIGNAÇÃO DA FESTIVIDADE 

Liber Pontificalis Adnuntiatio Domini 

Sacramentado Gelasiano In Adnunciatione Sanctae Mariae Matris Domini 

Nostri Jesu Christi 

Sacramentado Gregoriano Adrianio Adnuntiatio Sanctae Mariae 

Sacramentado Gregoriano Paduense Adnuntiatio Sanctae Mariae Dei Genitricis et 

Passio Eiusdem Domini 

Sacramentado de Gellone Denuntiacio SCE Marie ET PAS DNINRIJHV XPI 

Sacramentado de São Gallo Adnuntio Sancte Mariae 

Sacramentado de Angoulême In Adnuntiatione Sanctae Mariae Matris Domini 

Nostri Iesu Christi 

Sacramentado de Rheinau Adnuntio Sancte Mariae 

Sacramentado de Praga In Adnuntiatio SCE Marie 

Sacramentado de Monza Adnunciatio SCE Marie ET PAS DNI 

Sacramentado Triplex Adnuntiatio Sanctae Mariae 

Sacramentado Gregoriano Suplemento In Annuntiatione Sanctae Mariae Virginis 

Sacramentado Gregoriano de Trento Adnuntiatio Sanctae Mariae 

Sacramentado de Fulda Annuntiatio SCAE Mariae Virginis 

Sacramentado de Vich Annunciatio Dominica 

Sacramentado Bergomense Annunciatio Sancte Mariae 

Sacramentado de Masca Annuntiatio Sancte Marie 

Sacramentado de São Simpliciano Annuntiatio Sanctae Marie 

Evangeliário Romano Annuntiatio Domini 

Lecionário de Alcuino In Adnunciatione Sanctae Mariae 

Antifonário Adnuntiatio Sanctae Mariae 

Missal Romano de Pio V In Annuntiatione Beatae Mariae Virginis 

Missal Parisiense In Annuntiatione et Incarnatione Domini 

Missal Romano de Paulo VI In Annuntiatione Domini 

Quadro com a designação da festividade do dia 25 de Março em alguns documentos ocidentais 
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Ao referir a festa da Anunciação não podemos deixar de referir outro tema que conheceu 
grande desenvolvimento na Península Ibérica e que resultou em muitas expressões artísticas, 
principalmente no campo da escultura, mas que deixou marcas também na pintura. Referimo-
nos à representação da Senhora grávida, esperando o nascimento do seu Filho é designada na 
devoção popular e na liturgia, como Nossa Senhora da Expectação ou Senhora do "O", e 
mereceu uma grande aceitação por parte dos fiéis, nomeadamente em Portugal, onde se 
encontra associada à festa de Santa Maria Ante-Natal e à novena do Menino Jesus, sendo, por 
isso, responsável por uma abundante iconografia dedicada ao tema, sobretudo no campo 
escultórico25. A origem do termo Senhora da Expectação deve-se a Santo Ildefonso (f 667), 
que o atribuiu a Maria após o décimo Concílio de Toledo (656) ter determinado que se 
celebrasse em Espanha, em 18 de Dezembro, a festa da Espectação da Virgem "que recorda 
as ânsias e votos de Maria ao ver aproximar-se o momento do sagrado parto" 26. 

A designação de Senhora do "O", deve-se ao facto da Igreja mostrar, durante os oito 
dias que antecedem o Natal, o anseio pela vinda do Salvador, mediante algumas antífonas 
iniciadas pela letra "O". Efectivamente, no «Ofício de Vésperas», desde o dia 17 de Dezembro 
até à Vigília de Natal, entoavam-se as seguintes antífonas do Magnificat: 

Dia 1 7 - 0 Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti,... 
Dia 18 - OAdonai, & lux domus Israel,... 
Dia 1 9 - 0 Radix Jesse, qui stas in signum populorum,... 
Dia 20 - O Clavis David, & sceptrum domus Israel,... 
Dia 2 1 - 0 Oriens, splendor lucis aeternae,... 
Dia 2 2 - 0 Rex gentium, & desideratas earum,... 
Dia 2 3 - 0 Emmanuel, Rex & Legifer noster,...27 

Deste modo, estabeleceu-se uma grande afinidade entre a festa da Anunciação-
Encarnação, momento em que o Verbo Divino é concebido no seio de Maria, e a festividade 
da Senhora do "O", na qual se faz a invocação de Maria expectante e se prepararam os fiéis 
para o nascimento do Messias, através de uma referência especial à sua Mãe. 

25 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de — A Anunciação na arte medieval em Portugal, p. 5. 
26 Os motivos da existência desta festa, celebrada a 18 de Dezembro, foram já referidos a propósito da 

problemática existente em torno da data de 25 de Março, em que a Igreja celebrava a festa da Anunciação. Cf. 
CARVALHEIRA, José do Vale — Nossa Senhora na história e devoção do povo português. [S.l.]: Edições 
Salesianas, 1988, p. 171. Cf. REAU, Louis — Iconografia dei arte Cristiano. Iconografia de la Bíblia. Nuevo 
Testamento, p. 97. 

27 Citámos a partir da seguinte edição: BREVIARIUM ROMANUM, Ex Decr. Sacrosancti Cone. Trid. 
restitutum; S. PH V. Pontif. Maximi. Olisipone: Ex Typographia Regia, 1815, p. 191. 
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* * * 

A abordagem que empreendemos sobre a festa da Anunciação tem interesse para a 
iconografia do tema, por três motivos: 

1- Pelo facto de ter sido fixada no dia 25 de Março, data da Paixão e Morte de Cristo, o 
que induz os pintores a plasmarem o binómio Encarnação-Redenção nas pinturas da 
Anunciação; 

2- Sendo celebrada no início da Primavera, tempo em que a natureza se renova e recria 
como se se tratasse de uma Nova Criação, leva os pintores a introduzirem elementos que 
façam a ligação com o tempo primaveril, justificando-se, assim, a presença de flores e aves 
que estão associadas à chegada da primavera, como já referimos; 

3) Pela preponderância que o Anjo Gabriel pode assumir face à Virgem Maria, ou vice-
versa, pois os pintores podem dar maior relevo ao anúncio de nascimento ou ao de vocação 
de Maria, tendência associada, eventualmente, à dimensão cristológica: centrada na vinda de 
Cristo (destacando-se o anúncio de nascimento); ou mariológica, louvor da Mãe de Deus 
(destacando-se o anúncio de vocação) da festa da Anunciação. 
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RATAR especificamente da Encarnação do Filho de Deus, no contexto do 
presente trabalho, mais do que fazer uma abordagem teológica, é dar um passo 
fundamental para melhor compreender as pinturas da Anunciação. 
Efectivamente, ao conhecermos alguns aspectos teológicos relacionados com 
a Encarnação, estamos, por um lado, a reunir condições para efectuarmos a 

análise iconográfica dos painéis e, por outro, numa perspectiva mais ampla, ficamos aptos a 
compreender os programas iconográficos dos retábulos onde se inserem as referidas pinturas. 

Através dos escritos dos Apóstolos e dos Santos Padres, bem como, de forma geral, 
pela Tradição e pelo Magistério da Igreja, vemos esclarecido o modo como Deus actua para 
operar a salvação da humanidade. Todavia, a obra da Redenção tem início com a Encarnação 
do Filho de Deus. Os dois mistérios são indissociáveis. Por isso, para abordar o tema da 
Anunciação-Encarnação, é necessário compreender a forma como se insere no âmbito dos 
desígnios salvíficos de Deus. 

A dinâmica da salvação da humanidade reflecte-se de diversas formas no campo 
artístico. No caso concreto da pintura os artistas procuraram encontrar formas criativas e 
correctas, do ponto de vista doutrinal, para fazer a associação deste primeiro momento da 
salvação, a Encarnação, com os acontecimentos do mistério Pascal de Jesus, que constituem 
o culminar da acção salvífica de Deus. Por isso, nas pinturas da Anunciação, deparamos com 
a representação de diversos episódios que estabelecem a correspondência entre os dois 
mistérios, correspondência esta que é reforçada pela crença da coincidência das datas em que 
ambos ocorrem. 

Para podermos explicar as razões que estiveram na origem da representação do mistério 
Pascal na iconografia da Anunciação, de maneira devidamente fundamentada, é necessário 
compreender a verdadeira dimensão teológica do binómio «Encarnação-Redenção» que, por 
vezes, os pintores reúnem de forma interligada e harmoniosa numa única cena ou, então, 
estabelecem a sua relação através de elementos simbólicos, como acontece em algumas obras 
dos pintores portugueses reunidas no Repertório. Ao procederem desta forma, os artistas 
enriqueciam o conteúdo doutrinal das pinturas, procurando clarificar a mensagem que a 
Anunciação-Encarnação, do Filho de Deus, só se pode compreender numa perspectiva 
soteriológica, ou seja, à luz da economia divina da salvação. 
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Nesta secção vamos tentar perceber as razões que levaram Deus a intervir na história 
da Humanidade, enviando o Seu Filho e tornando-o um de nós, na medida em que esses 
motivos tem reflexos profundos na iconografia da Anunciação. 

2.2.1. A Encarnação na economia da Salvação 

A mensagem central da Anunciação pode resumir-se em poucas palavras: Jesus, o Filho 
de Deus será concebido no seio de uma jovem, sem intervenção de varão, mas por acção do 
Espírito Santo. A Encarnação consiste, pois, no assumir da condição humana por parte da 
segunda pessoa da Santíssima Trindade que, assim, se reveste da nossa carne e se torna 
verdadeiro homem, experimentando as mesmas potencialidades e limitações de qualquer ser 
humano. Para compreender os motivos que levaram Deus a intervir de uma forma tão incisiva 
na história da Humanidade, é necessário acompanhar o homem, segundo o relato bíblico, 
desde a sua criação, até à Encarnação do Verbo Divino. Como refere, a propósito, Atanásio de 
Alexandria (t 373): 

"É, pois, conveniente, que ao fazer a exposição de tudo isto, falemos em primeiro lugar 
da criação do universo e do seu criador, Deus, para que, deste modo se possa observar 
adequadamente que a renovação da criação foi realizada pelo Verbo que a tinha criado 
ao princípio." ' 

* * * 

De acordo com o livro do Génesis, Deus, após ter criado o homem, coloca-o no jardim 
do Éden, a fim de o cultivar e de o guardar. Dá-lhe o poder de reinar sobre toda as criaturas, 
mas apenas Deus é o Senhor absoluto da Criação. Para que isto fique claro, Deus dá ao 
homem um mandamento, pelo qual o proibe de comer do fruto de uma das árvores do jardim, 
que representa a soberania absoluta de Deus2: "Podes comer do fruto de iodas as árvores do 
jardim; mas não comas o da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque, no dia em que 
o comeres, certamente morrerás" (Gn 2, 16-17). 

Porém, os nossos primeiros pais não aceitaram a sua condição de dependência, e 
pretenderam igualar-se ao próprio Deus e serem senhores absolutos. A serpente tentadora, o 

1 ATANÁSIO DE ALEXANDRIA, Santo — La encarnación dei Verbo. 2a ed. Madrid: Ed. Ciudad 
Nueva, 1997. Biblioteca de Patrística, 6, pp. 38-39. 

2 Cf. MATIAS, Calmeiro — Maria na História da Salvação: Ensaio de Mariologia. Lisboa: edição do 
Autor, 1986, p. 19. 
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mais astuto de todos os animais, "[...] não suportou ver ao homem regalado com tanta 
abundância de bens. Por isso tornou-o o alvo dos seus ataques a fim de privá-lo do que 
possuía"3. Para levar a cabo os seus intentos dirige-se a Eva e aborda, precisamente, o desejo 
humano de independência sugerindo que podem comer o fruto da arvore proibida porque 
"[...] sereis como Deus, ficareis a conhecer o bem e o mal" (Gn. 3, 5). Eva dá ouvidos à 
serpente, come do fruto proibido e dá-o também a comer a Adão. Desobedecendo, o homem 
quebra o mandamento, a aliança, que Deus tinha estabelecido com ele e, por ele, com toda a 
humanidade, da qual Adão é a cabeça4. Assim, é expulso do jardim do Éden "[...] afim de 
cultivar a terra da qual fora tirado" (Gn 3, 23). 

Antes de prosseguirmos devemos salientar dois aspectos fundamentais. O primeiro 
refere-se à importância de Adão como cabeça da humanidade. Segundo os condicionamentos 
culturais do povo hebreu, a mulher encontrava-se destituída de capacidade jurídica. Como 
tal, apesar de ter sido a mulher quem desobedeceu e levou o homem a desobedecer, é Adão 
quem aparece como responsável5. Então, a morte entra no mundo, não por Eva, mas por 
Adão, cabeça da humanidade, perspectiva confirmada pelo apóstolo Paulo quando afirma: 
"Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e, pelo pecado, a 
morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram." (Rm 5, 12). Esta 
reflexão de São Paulo, conduz-nos, directamente, ao segundo aspecto que queríamos focar: 
sendo Adão considerado o responsável pela desobediência ao mandamento de Deus, e tido 
como cabeça e fundamento da humanidade, então, o pecado dos nossos primeiros pais é 
também o pecado de toda a humanidade, e não apenas um pecado individual6. 

3 Cf. Homilia sobre o Sábado Santo, 8. Cf. JUAN DAMASCENO — Homilias Cristológicas y Marianas, 
p.79. 

4 O próprio termo âdâm, que, etimologicamente, significa tirado ou modelado da terra, é um termo 
genérico que significa o princípio da humanidade, a humanidade nos seus fundamentos e, segundo a mentalidade 
do povo hebreu, o princípio da humanidade tinha de ser um varão e nunca uma mulher. Esta surge mais tarde 
como companheira do homem e como o princípio feminino da humanidade. Cf. MATIAS, Calmeiro — O 
homem nos planos de Deus: antropologia teológica. Lisboa: edição do Autor, 1987, pp. 328-329. 

5 Cf. MATIAS, Calmeiro —O homem nos planos de Deus, p. 328; SAULNIER, Christiane; ROLLAND, 
Bernard — A Palestina no tempo de Jesus. Lisboa: Difusora Bíblica, 1993, pp. 51-52. Cadernos Bíblicos, 41. 

6 Esta forma de entender a desobediência de Adão e Eva e as suas implicações para todos os seus 
descendentes, esteve sempre presente na Tradição e no Magistério da Igreja, como podemos constatar em S. 
Paulo: 1 Cor 15,21-22; em Santo Agostinho: A Trindade XIII, 12,16; Mariais: Cf. ANJOS, Manuel dos, Fr. — 
Triunfo da Sacratíssima Virgem Maria Nossa Senhora concebida sem pecado original. Lisboa: of. Lourenço 
Craesbeeck, 1638, p. 5. Estando expressamente resumida e clarificada no Catecismo da Igreja Católica: "Como 
é que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? Todo o género humano é, em Adão 
«sicut unum corpus unius hominis — como um só corpo dum único homem». Em virtude desta «unidade do 
género humano», todos os homens estão implicados no pecado de Adão, do mesmo modo que todos estão 
implicados na justificação de Cristo." Cf. CATECISMO da Igreja Católica. 2a ed. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 
2000, p. 113 (n° 404). 
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Assim, pela desobediência de Adão, toda a humanidade permanece em ruptura com o 
projecto de Deus. A natureza humana, corrompida pelo pecado, age de forma contrária aos 
planos divinos e, torna-se de tal forma desequilibrada, que Deus arrepende-se de ter criado o 
homem e decide destruir a humanidade por meio do dilúvio universal (Gn. 6, 6-7). A esta 
destruição é poupado Noé, homem justo e temente a Deus, juntamente com toda a sua família 
(Gn 6, 8). E, com ele, Deus estabelece uma nova aliança: "Contigo, porém, farei a minha 
aliança: entrarás na arca com os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos" (Gn 
6,18). Deus envia, então, o grande dilúvio e destrói a humanidade que se encontra em caminho 
de ruptura com os planos divinos. Terminado o dilúvio, Deus renova a sua aliança com Noé, 
e promete-lhe que não voltará a destruir a raça humana. 

Por entre a imensidão de povos procedente dos filhos de Noé, Deus está empenhado em 
formar um povo eleito, destinado a uma missão específica. Para isso, revela-se a Abraão 
descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Além de uma terra, Deus promete-lhe multiplicar 
a sua descendência, que será tão numerosa como as estrelas do céu (Gn 15,5), até fazer dela 
uma grande nação. Por sua vez, Abraão deverá andar na presença de Deus, permanecendo 
fiel à aliança estabelecida (Gn. 17, 7). Idêntica promessa é feita a Jacob, neto de Abraão: 

"Deus disse-lhe: «Chamas-te Jacob; mas de futuro já não te chamarás Jacob e o teu 
nome será Israel». Deu-lhe, assim, o nome de Israel ?. E Deus disse-lhe: «Eu sou o Deus 
supremo; vais crescer e multiplicar-te; de ti sairá um povo, uma multidão de povos sairá 
de ti, e das tuas entranhas sairão reis. Concedo-te o país que dei a Abraão e a Isaac e dá-
lo-ei à tua posteridade depois de ti." (Gn 35, 10-12). 

Decorridos cerca de cinco séculos após os acontecimentos passados com Abraão, surge 
uma das figuras marcantes na história de Israel: Moisés8. Tal como Abraão, foi escolhido por 
Deus para agir em favor do seu povo que se encontrava prisioneiro no Egipto. A sua missão 
é libertá-lo da escravidão a que o faraó o sujeitara, conduzi-lo à terra prometida e dar-lhe uma 
lei, ditada pelo próprio Deus. Após ter alcançado a libertação do povo hebreu, Deus dirige-se 

7 Mesmo antes desta passagem, verifica-se que o nome de Israel fora dado a Jacob por eleição divina, 
depois deste ter combatido com Deus, ou com o Anjo de Deus que muitas vezes se identifica, na Bíblia, com o 
próprio Deus (Gn 32,25-29). O nome de Israel, substitui, frequentemente, o do próprio patriarca, como acontece, 
por exemplo, ao referir-se as doze tribos de Israel, descendentes dos seus doze filhos. Tal como acontece com 
outros povos bíblicos (por exemplo os moabitas descendentes de Moab —Gn 19, 37-38— e os amonitas, 
descendentes de Amon) o conjunto destas tribos é geralmente designado pelo nome do grande antepassado 
comum, ou seja Jacob, cujo nome mais frequentemente utilizado é precisamente o de Israel. Cf. GERARD, 
André-Marie — Diccionario de la Biblia. Madrid: Anaya & Mario Muchnik, 1995, pp. 604-607. 

8 Considerámos, para estabelecer estes cinco séculos de diferença que os episódios com Abraão se 
situaram pelos anos de 1750 a. C. e que a saída do povo Hebreu do Egipto terá ocorrido pelo ano de 1250 a. C , 
de acordo com a cronologia apresentada pela BÍBLIA SAGRADA. 
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a Moisés junto do monte Sinai e renova a sua aliança: "E agora, se escutardes bem a minha 
voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade particular entre todos 
os povos, porque minha é a terra inteira. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma 
nação santa." (Ex. 19,5-6). É também no monte Sinai que, mais tarde, Deus dá ao povo, por 
meio de Moisés, o Decálogo, as tábuas com os mandamentos, que o povo devia procurar 
cumprir. (Ex 32, 16; 34, 28). 

O livro do Êxodo apresenta os filhos de Israel, como o povo eleito de Deus, o que não 
significa que Deus ame apenas este povo, mas que quer servir-se dele como medianeiro para 
realizar o seu plano de salvação para todos os povos. Esta é a missão específica que Deus 
destinara àquele povo9. Mas, pela sua própria fraqueza, Israel rompe as várias alianças que 
Deus vai estabelecendo. Porém, Deus não desiste e, assim, ao longo de séculos e por entre as 
tribulações e vicissitudes do povo hebreu, Deus foi suscitando reis e profetas, homens de fé, 
que souberam apontar o caminho certo e manter viva a esperança de um salvador. Por vezes, 
o povo afasta-se dos caminhos de Deus. Este, porém, perdoa, permanece fiel e estabelece 
uma nova aliança de cada vez que Israel lhe é infiel, que substitui a aliança desfeita 
anteriormente. 

Este alento de Deus foi importante para manter viva a fé deste povo no Messias: o 
ungido, o filho de Deus e que haveria de nascer no seio da família do rei David, conforme a 
promessa feita por Deus através do profeta Natan: 

"Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, manterei depois de ti a 
descendência que nascerá de ti e consolidarei o seu reino. Ele construirá um templo ao 
meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono régio. [...] A tua casa e o teu reino 
permanecerão para sempre diante de mim, e o teu trono estará fume para sempre" 
(2 Sm 7, 12-13. 16). 

Após séculos em que o povo de Israel foi sendo preparado para receber o enviado de 
Deus, eis que, por fim, no momento considerado oportuno na economia da salvação, chega o 
Messias esperado: "Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, 
nascido de uma mulher [...]" (Gl. 4, 4-5). O Verbo de Deus, nasce de uma mulher, isto é, 
torna-se um de nós, assume a condição humana e estabelece a sua morada entre os homens: 
"Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis." (Jo 1, 14). 

O homem expulso do Paraíso não podendo, por si só, redimir a sua culpa, precisa de um 
Redentor que lhe restitua a vida eterna perdida por Adão e que venha salvar todo o povo, não 

9 Cf. MATIAS, Calmeiro — Maria na História da Salvação, p. 25. 
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já da escravidão do faraó do Egipto, mas da ruína e do pecado em que se encontra. A 
humanidade, devido à desobediência de Adão, já não se configurava com os planos de Deus. 
Mas não permanecerá, assim, para sempre, pois tal ferida vai ser sarada pela Encarnação e 
preenchida uma lacuna aberta na obra da Criação. 

Assim, todo o processo por que Deus conduz o povo de Israel é um processo de 
purificação destinado a preparar a vinda de Jesus. Deus purifica, pouco a pouco, a linhagem 
escolhida ao mesmo tempo que suscita uma fé mais explícita, de modo que Cristo apareça no 
final deste longo percurso como cume e meta. Com Abraão, a rocha na qual Deus começou a 
talhar o seu povo (ver Is 51, 1-2) a história da salvação estava, apenas, no seu começo e foi 
preciso percorrer um grande caminhão para chegar até Maria, quando tudo estava pronto e 
perfeito para a sua vinda do Verbo Divino. Abraão representa a fé incondicional na promessa 
e Maria significa a sua realização 10. 

* * * 

Em poucas páginas, percorremos séculos da história do povo hebreu e chegámos ao 
momento em que tem lugar a Encarnação do Verbo Divino. Com toda a legitimidade, podemos 
formular uma antiga questão: Cur Deus homo? Ou seja, qual o motivo para que o Filho de 
Deus, num determinado momento da história da humanidade, assumisse a nossa condição 
humana? Procuraremos clarificar este assunto, recorrendo a alguns textos bíblicos e patrísticos 
que constituem uma amostragem significativa dos muitos que foram escritos ao longo dos 
séculos sobre o mesmo assunto n . 

10 Cf. PONCE CUÉLLAR, Miguel —Maria, Madre dei Redentor y Madre de la Iglesia. Segunda edición. 
Barcelona: Editorial Herder, 1996, p. 41. 

" Referimos os motivos pelos quais o Filho de Deus encarnou, tal como nos são apresentados por São 
Paulo, São Lucas, São João, pela Carta a Diogneto, por Santo Atanásio de Alexandria, Santo Agostinho de 
Hipona, São Leão Magno, André de Creta, São Tomás de Aquino, Frei Francisco Titelmano, Frei Manoel da 
Annunciação, o Papa Pio IX e, finalmente, a posição da Igreja expressa no Catecismo da Igreja Católica. Esta 
selecção, que de forma alguma se pretende exaustiva, constitui apenas uma amostragem exemplificativa dos 
motivos para a Encarnação, tal como foi entendida ao longo dos séculos. Dada a extensão dos respectivos 
textos, apresentaremos, unicamente, os trechos mais significativos. Entretanto, pensamos ser muito significativo 
o texto de André de Creta pela importância na iconografia da Anunciação, por isso, vamos transcrevê-lo de 
forma mais extensa. 
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SÃO PAULO (f c. 67) 

São Paulo refere que Jesus Cristo veio para resgatar o homem do pecado em que este 
tinha ocorrido após a queda de Adão, já que pelo seu pecado toda a humanidade pecara com 
ele e, portanto, toda a humanidade necessitava de um salvador (Rm 5, 12-20; Ef 1, 3. 7). 

EVANGELHOS 

"O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido" (Lc. 19, 10). 
"Pois ninguém subiu ao Céu a não ser aquele que desceu do Céu, o Filho do Homem. 

[...] É necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, afim de que todo o que crê 
nele tenha a vida eterna" (Jo 3,13-15); "Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho 
único [...] não o enviou para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele." (Jo 
3, 16-17); "Mas sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados" (1 Jo 3, 5); "E 
nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como salvador do mundo." 
(1 Jo 4, 14). 

CARTA A DIOGNETO (ANÓNIMO-SÉC. II) 

"Com misericórdia [...] enviou o seu Filho para nos resgatar: o santo pelos ímpios, o 
inocente pelos maus, o justo pelos injustos, o incorruptível pelos corruptíveis, o imortal 
pelos mortais." (9, 2) n 

ATANÁSIO DE ALEXANDRIA (t 373) 

Apresenta Deus que compadecido pela raça humana, não tolerando o domínio da morte, 
tomou um corpo igual ao nosso e entregou-o por todos à morte, para que morrendo Ele por 
todos se abolisse a lei humana da corrupção; a corrupção dos homens não podia ser suprimida 
a não ser através de uma morte universal e da ressurreição. Para que isto acontecesse, era 
necessário que o Verbo encarnasse, pois, sendo imortal e permanecendo junto de Deus Pai, 
tal não podia acontecer B. 

12 Cf. PADRES APOLOGISTAS. São Paulo: Paulus, 1995. Patrística, 2, pp. 26-27. 
13 Cf. ATANÁSIO DE ALEXANDRIA — La Encarnación dei Verbo. Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 

pp. 53-56. 
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AGOSTINHO DE HIPONA (f 430) 

Refere que não faltando a Deus outros modos possíveis de libertar a humanidade da sua 
condição, a Encarnação foi, contudo, o meio mais excelente para levar o homem à libertação 
dos seus males. Ela tem como fim a redenção, a libertação do homem da miséria e da sua 
condição de mortalidade, que nos adveio como causa do pecado, uma vez que se não tivesse 
havido antes transgressão, não era necessário a redenção pois não havia pecador para ser 
redimido 14. 

LEÃO MAGNO (f 461) 

De um dos seus sermões extraímos o seguinte trecho: 

"Para nos reconduzir de nosso cativeiro original e dos erros do mundo para a felicidade 
eterna, ele desceu, pois, até nós, uma vez que não podíamos subir até ele. [...] Para 
reconciliar os homens era necessário que fosse oferecida uma vítima, e que ela fosse da 
nossa raça, mas isenta da nossa corrupção. Assim, o plano de Deus, que era de apagar o 
pecado do mundo pelo nascimento e pela paixão de Jesus Cristo, se estenderia a todas as 
gerações [...]" 15. 

ANDRÉ DE CRETA (f 740) 

O texto de uma homilia deste autor cretense, proporciona não só uma explicação para 
os motivos da Redenção como vem reforçar um aspecto importante em termos iconográficos: 
o modo sereno e silencioso como se processa a Encarnação. Este conceito mostra-se 
fundamental para compreender a iconografia da Anunciação, motivo pelo qual achámos 
conveniente desenvolvê-lo de forma mais extensa. As palavras com que dá início a uma 
homilia pronunciada por ocasião da festa da Anunciação, a Homilia V, revestem-se de muita 
importância, como explicaremos em seguida, pelo que transcreveremos, um pequeno trecho 
desta homilia: 

Lhega hoy para todos el gozo que repara la anterior ruina. El que está en todas partes 
viene para llenar de gozo todo el universo. ̂ De qué forma viene? No escoltado por una 
guardiã, ni conduciendo un ejército de ángeles, ni pregonando a voces su entrada, sino 
silenciosamente y sosegadamente, a fin de que su venida resulte desconocida para el 
príncipe de las tinieblas y, mediante este prudente arbítrio, sea cautivada la serpiente y 

14 Cf. A Trindade XIII, 10, 13. 
15 Terceiro sermão no Natal do Senhor, 3. Citamos a partir da seguinte edição: LEÃO MAGNO, Santo 

— Sermões. São Paulo: Paulus, 1996. Patrística, 6. 

264 



CAP. I - 2.2. ET VERBUM CARO FACTUM EST 

despojado de su botín el dragón asirio que habia reducido a esclavitud al hombre, 
privándolo de sua antiga nobleza. La infinita misericórdia divina no permitió que quedara 
perjudicado el hombre, para quien había desplegado los cielos, afirmado la tierra, difundido 
el aire, extendido el mar y constituido toda la naturaleza visible. 
Es por eso que Dios vino a la tierra desde los cielos y se hizo presente entre los hombres 
y el que no puede ser abarcado se albergo en el seno de la Virgen." 16 

Além do conteúdo teológico sobre a finalidade da vinda do Verbo de Deus, que continua 
na linha dos que temos apresentado, o que mais nos interessa salientar nesta homilia é uma 
afirmação, já referida ao analisarmos as Fontes Literárias, que vai ter consideráveis implicações 
na iconografia da Anunciação, nomeadamente, nas pinturas portuguesas: Quando o Verbo de 
Deus encarna não é escoltado por um corpo da guarda, nem conduzindo um exército de 
anjos, nem tão pouco aclamando em alta voz a sua chegada, mas, pelo contrário, "silenciosa 
e sossegadamente", toma forma humana no seio da humilde Virgem de Nazaré, "para que a 
sua vinda fique oculta ao príncipe das trevas". 

Não seria esta a primeira vez que André de Creta se referia este assunto. Na Homilia III 
pronunciada por ocasião da Festa da Natividade da Imaculada Virgem Maria diz o seguinte: 
"O que se guardou com o maior segredo foram precisamente os milagres operados ao realizar-
se a Encarnação, que, excepto para umas poucas pessoas, foram desconhecidos [...]" 17. Em 
seguida faz uma citação de Inácio de Antioquia (t c. 115), levando-nos a supor que nele se 
terá baseado para desenvolver esta sua ideia. De facto, Santo Inácio, na sua Carta aos Efésios, 
refere: "Permaneceu oculta ao príncipe deste mundo a virgindade de Maria e o seu parto, do 
mesmo modo que a morte do Senhor: três mistérios sonoros que se cumpriram no silêncio de 
Deus" 18. 

Sobre o mesmo assunto Leão Magno (t 461), eventualmente influenciado, também, 
por Santo Inácio de Antioquia, refere num sermão o seguinte: 

"Mas o facto, caríssimos, de Cristo ter escolhido nascer de uma Virgem não parece ditado 
por uma razão muito profunda? Isto é, que o diabo ignorasse que a salvação tinha nascido 
para o género humano e, escapando-lhe que a concepção era devida ao Espírito, acreditasse 
que não tinha nascido diferente dos outros" 19. 

16 Homilia V: En la Anunciación de la Santísima Madre de Dios y Senora Nuestra. Cf. ANDRÉ DE 
CRETA — Homilias Marianas. Madrid: Ed. Ciudad Nueva, 1995. Biblioteca de Patrística, 29, p. 97. 

17 Homilia III: En el dia natalício de la Inmaculada Senora Nuestra, la Madre de Dios y siempre Virgem 
Maria. Cf. ANDRÉ DE CRETA — Homilias Marianas, p. 10. 

18 Carta aos Efésios, XFX, 1. Cf. RUIZ BUENO, Daniel — Padres Apostólicos. 6a ed. Madrid: BAC, 
1993, p. 458. Ver também PONS, Guillermo — Textos marianos de losprimeros siglos, p. 21. 

19 Segundo Sermão do Natal do Senhor, 3. 
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Mediante uma diversidade de textos a adicionar a outros referidos, apercebemo-nos de 
que era convicção geral ter sido oculto a Satanás, entre outros, o Mistério da Encarnação. 

TOMÁS DE AQUINO (f 1274) 

No Tratado do Verbo Encarnado, esclarece qual o motivo da Encarnação, a partir da 
seguinte questão: Era necessária a Encarnação para a redenção do género humano? São 
Tomás responde que foi necessário que Deus encarnasse para salvar a natureza humana; a 
Encarnação era necessária para libertar o homem da escravidão20. 

FR. FRANCISCO TITELMANO (f 155?) 

Da sua obra, Sumula dos mistérios da fé cristã, reproduzimos o seguinte texto: 

"Quando chegou o prazo que desde o princípio, tu Pai Celestial determinaste para [...] 
pôr em obra o altíssimo conselho e secretíssimo propósito da nossa redenção, escolheste 
para ti entre todas as fdhas dos homens uma donzela israelita da linhagem de David 
[.-]"2I 

FR. MANOEL DA ANNUNCIAÇÃO (SÉC. XVIII) 

Num dos seus Mariais, oferece-nos uma visão original e complementar: 

"Decretou-se no Consistório da Santíssima Trindade, que para se ver a graça da Senhora 
engrandecida, a glória de Deos manifesta, e a ruina do mundo reparada, descesse ao 
mundo huma pessoa Divina, a vestir-se da nossa natureza humana. [...] Entrou aquelle 
Embaixador da Gloria, representando á Senhora a embaixada a que vinha, [...]: Manda-
me Deos, que vos diga, Soberana Senhora, que representando-se no Consistório da 
Trindade, a ruina em que se achava o mundo pela primeira culpa, e querendo Deos remir 
a culpa, e reparar a ruina, resolveo, que huma Pessoa da Trindade Santíssima se vestisse 
da natureza humana; e que para se vestir da natureza humana aquella Pessoa Divina, 
fosseis vós aquella creatura ditosa, em quem se visse a ruina reparada, a gloria de Deos 
manifesta, e a vossa graça engrandecida: Ave gratia plena, Dominus tecum"22. 

20 Cf. TOMÁS DE AQUINO, Santo — Suma Teológica III, cap. II, q. 1, art. 2. 
21 TITELMANO, Francisco, Frei — Summa de los mistérios de lafe Christiana. Salamanca: [S.n.], 

1554, p. 93 v°. 
22 ANNUNCIAÇÃO, Manoel da, Fr., O.P. — Annunciações evangélicas em vários assuntos divididas. 

Lisboa: of. José António Plates, 1745, Tomo I, p. 2. 
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PAPA PIO IX (f 1878) 

A Bula Ineffabilis Deus, de 8 de Dezembro de 1854, ao proclamar o dogma da Imaculada 
Conceição, refere no início: 

"Deus [...] tendo previsto desde toda a eternidade a tristíssima ruína do género humano 
inteiro que derivaria do pecado de Adão, com desígnio oculto dos séculos decretou realizar 
a obra primitiva da sua bondade com um mistério ainda mais profundo, mediante a 
Encarnação do Verbo" 23. 

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA (1997) 

Reunindo e resumindo muitos motivos bíblicos e patrísticos, apresenta a posição da 
Igreja e refere as seguintes razões para a Encarnação: Tirar o pecado e obter a salvação (n.° 
456-457); dar a conhecer o amor de Deus (n° 458); oferecer aos homens um modelo de 
santidade (n° 459); tornar o homem participante da natureza divina (n° 460); inaugurar a 
nova criação (n° 504). 

* * * 

De tudo o que foi exposto, podemos chegar a duas conclusões, quanto a nós, com 
relevância em termos teológicos e iconográficos: A primeira, é que um dos objectivos da 
Encarnação do Filho de Deus foi a Redenção e, desta maneira respondemos, em parte, à 
questão colocada no início, sobre a finalidade da Encarnação. Verifica-se, por isso, que há 
dois momentos particulares da acção salvífica de Deus, que não podem ser dissociados um 
do outro: a Encarnação e a Redenção. A Encarnação só pode ser compreendida à luz do 
mistério da Redenção; e esta, por sua vez, iniciando na Encarnação do Verbo, culmina na 
Morte e Ressurreição de Jesus. Estamos, pois, novamente, perante o binómio indissociável 
Encarnação-Redenção, fundamental interpretarmos correctamente determinadas pinturas. A 
segunda, diz respeito ao facto de termos constatado que, através da acção dos Santos Padres 
da Igreja, se difundiu a crença de que a Encarnação do Filho de Deus constituiu um mistério 
que permaneceu oculto a Satanás. Esta ideia é perceptível, pelo menos em gérmen, já em 
São Paulo quando se refere, em quatro ocasiões, ao mistério que permaneceu oculto e mantido 
em silêncio ao longo de gerações, mas que Deus agora manifesta aos seus santos (1 Cor 2,7-
8; Rm 16,25-26; Ef 3,9; Cl 1,26). Mantida e veiculada pelos Padres da Igreja como acabámos 
de ver, encontra-se ainda actuante no Medievo. 

Cf. DOCUMENTOS Marianos. Madrid: BAC, 1954. Doctrina Pontifícia, IV, p. 171. 
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São Tomás de Aquino retoma-a na Suma de Teologia para justificar o motivo pelo qual 
deveria Cristo nascer de uma virgem desposada 24. Por outro lado, admite-se que mesmo os 
anjos que conheceram sempre a Encarnação do Filho de Deus, como «princípio geral», 
desconheciam as condições específicas sobre as quais foram depois iluminados 25. 

Qual a implicação desta doutrina no domínio da 
iconografia? Em nossa opinião, existe um detalhe importante, 
nas pinturas da Anunciação, que advém directamente deste 
conceito: trata-se, da existência de uma cortina, designada 
por drap d'honneur, representada, habitualmente, por detrás 
da Virgem. A interpretação que, entre nós, se tem feito refere-
se, exclusivamente, à sua relação simbólica com o véu do 
Templo, atendendo às narrativas, do episódio da Anunciação 
que referem Maria ocupada na confecção da cortina para o 
templo quando surge o Anjo Gabriel, tal como pudemos 
verificar no estudo efectuado das Fontes Literárias26. 

A leitura que propomos para a presença do drap 
d'honneur fundamenta-se, não nos Evangelhos Apócrifos, &g-46. Anunciação. 

Iluminura 
mas, em razões teológicas mais profundas pois envolvem Città dei Vaticano, Biblioteca Apostólica 

Vaticana. 

todo o contexto do Mistério e não, apenas, um determinado 
pormenor. Quanto a nós, a explicação para a representação do drap d'honneur é que se trata 
de uma form simbólica dos pintores traduzirem a ideia que a Encarnação do Filho de Deus 
permaneceu oculta a Satanás, conforme a doutrina oriunda da patrística a que nos temos 
vindo a referir. Esta é, também, a opinião de Jean Fournée: 

"Le déploiement de la tenture derrière la Vierge a un autre sens: cacher l'Incarnation aux 
yeux de Satan. Ce mystère de la génération du Verbe dans le sein de Marie, le diable 
devait l'ignorer, comme il devait ignorer le sens rédempteur de la Passion." 27 

Ao serem analisados, no item 3.2, os elementos simbólicos das pinturas da Anunciação, 
o assunto será desenvolvido com maior profundidade, por isso, neste momento, apresentamos, 
apenas um exemplo ilustrando a presença da cortina com uma expressão demasiado acentuada 
para aludir, apenas, ao pormenor da cortina do Templo [46]. 

24 Cf. TOMÁS DE AQUINO, Santo — Suma Teológica III, q. 29, art. 1. 
25 Cf. TOMÁS DE AQUINO, Santo — Suma Teológica I q. 57, art. 5. 
26 Verificar os respectivos textos no Anexo II: Textos Apócrifos, nomeadamente o Proto-Evangelho de 

Tiago XI, 1 ; o Evangelho do Pseudo Mateus IX, 1 ; e o Evangelho Arménio da Infância V, 2. 
27 FOURNÉE, Jean — Commentaires sur l'iconographie de l'Annonciation. Paris [s.n.], 1954, p. 13. 
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A finalidade da Encarnação do Filho de Deus não se limita à vertente da Redenção. 
Como refere S. Tomás de Aquino, há ainda muitos outros benefícios que derivam da 
Encarnação, mas que não podem ser alcançados pela compreensão humana28. Por seu lado, 
Santo Agostinho afirma que a Encarnação é o maior acontecimento da história: "Entre todas 
as coisas acontecidas no tempo, a maior graça é ter-se o homem unido a Deus na unidade de 
uma mesma pessoa"29. Expressão partilhada também por Tomás de Aquino: "Entre todos os 
mistérios, o mais sublime é o da Encarnação de Cristo" 30. 

Deparamos com uma linha de pensamento semelhante na segunda carta do apóstolo 
São Pedro3I, e que Ireneu de Lyon (t c. 200) confirma32, bem como Atanásio de Alexandria 
( t 373)33. 

E assim, aquilo que os nossos primeiros pais pretenderam alcançar, que foi proposto a 
Eva, por via da desobediência, e que encontramos traduzido na expressão sedutora da serpente: 
sereis como Deus (Gn. 3,5), seria efectivamente alcançado para o homem por via da obediência 
de Maria e de Jesus Cristo: a condição de Filhos de Deus. 

2.2.2. A Obra da Redenção 

A partir do momento em que, numa perspectiva soteriológica, fica compreendida a 
necessidade da Encarnação, uma outra questão se coloca: qual o modus faciendi pelo qual 
Deus levou a cabo a Redenção? O Verbo Divino encarnou, é um de nós e habita no meio dos 
homens. De que modo irá ele operar a reconciliação entre Deus e a humanidade ? Como 
levará a cabo a sua missão de restaurar a ruína da natureza humana, iniciada pela desobediência 
dos nossos primeiros pais? De facto é necessário compreender o modo pelo qual Deus opera 
a Redenção, para podermos perceber, efectivamente, como o binómio Encarnação-Redenção 
teve grandes repercussões iconográficas, tal como referimos anteriormente. 

28 Cf. TOMÁS DE AQUINO, Santo — Suma Teológica III, q. 1, art. 2. 
29 Cf. AGOSTINHO DE HIPONA, Santo — A Trindade XIII, 19, 24. 
30 Cf. TOMÁS DE AQUINO, Santo — Suma Teológica I, q, 57, art. 5. 
31 "[...] Teve a bondade de nos dar também os mais preciosos e sublimes bens prometidos, a fim de que 

—por meio deles— vos torneis participantes da natureza divina [...]" (2 Pe 4, 1). 
32 "Este é o motivo pelo qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus Filho do homem: para que o 

homem unindo-se ao Verbo e recebendo assim a adopção se tornasse filho de Deus" (Adversus hareses Hl, 19,1). 
33 "Com efeito [o Verbo] faz-se homem para que cheguemos a ser Deus; fez-se visível no seu corpo, 

para que façamos uma ideia do Pai invisível; suportou os ultrages dos homens a fim de que herdemos a 
incorruptibilidade" (A Encarnação do Verbo VIII: Contra os pagãos, 54: PG 25, 192) 
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O apóstolo Paulo é um dos primeiros a escrever sobre o assunto. Em diversas ocasiões 
refere que Cristo morreu por nós, e que foi pelo seu sangue derramado na cruz, que fomos 
redimidos. Nas suas cartas, temos abundantes exemplos sobre o tema (Rm 3, 24-25; 5, 6-10; 
Ef 1,7-10; 3,4; 1 Cor 15,21-22). O autor da Carta aos Hebreus aborda, também, o sacrifício 
de Cristo (Hb 9, 12-15. 28). E São Pedro, na sua primeira carta apresenta um conceito 
perfeitamente clarificado: "[...] fostes resgatados da vossa vã maneira de viver herdada de 
vossos pais, não a preço de bens corruptíveis, prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de 
Cristo, qual cordeiro sem defeito nem mancha, predestinado já antes da criação do mundo e 
manifestado nos últimos tempos por causa de vós [...]" (1 Pe 1, 18-20). 

De igual forma, os evangelistas sinópticos fornecem indicações claras nesse sentido, 
colocando expressões na boca de Jesus que referem como a Redenção é consumada pela sua 
morte e ressurreição '. As várias passagens não deixam margens para dúvidas: fomos 
reconciliados com Deus pela morte de seu Filho; é pelo seu sangue que temos a redenção; a 
redenção é realizada em Cristo, pelo seu próprio sangue; a sua morte aconteceu para o 
resgate das transgressões cometidas durante a primeira aliança; fomos resgatados pelo sangue 
de Cristo. Para os escritores sagrados desde muito cedo se clarificou ter sido pela morte de 
Cristo que se operou a nossa redenção, a reconciliação da humanidade com Deus. 

Por sua vez, os escritos patrísticos transmitem a mesma ideia-chave: a nossa redenção 
foi alcançada pela crucifixão e morte de Cristo. Santo Ireneu, por exemplo, escreve: 

"Sendo impossível ao homem, vencido e decaído pela desobediência, reformar-se e 
conquistar a palma da vitória, e, por outro lado, por estar em poder do pecado, obter a 
salvação, o Filho, Verbo de Deus, operou ambas as coisas: ele, que era o Verbo de Deus, 
desceu de junto do Pai, encarnou-se, rebaixou-se até à morte e assim actuou perfeitamente 
a economia da nossa salvação".2 

Santo Agostinho escreve: "A morte do pecador, merecida pela condenação, foi expiada 
pela morte do justo, dádiva de sua misericórdia" 3. Por sua vez, João Damasceno (f 749) 
refere:"Tendo demonstrado a todos com os seus milagres o poder da sua natureza divina, no 
final, para nosso benefício, encaminhou-se, voluntariamente, para a paixão que havia de salvar 
todo o mundo [...] Por nós, pois, foi crucificado, morto e ressuscitado" 4. 

1 Como exemplo, referimos as seguintes passagens: Mt 20,28; Mt 26,26-28; Mc 10,45; Mc 14,22-24; 
Lc22, 19-20. 

2 IRENEU DE LIÃO, Santo — Adversus Haereses III, 18,2. 
3 AGOSTINHO DE HIPONA, Santo — A Trindade IV, 2,4. 
4 Homilia sobre o Sábado Santo, 20. Cf. JUAN DAMASCENO — Homilias Cristológicas y Marianas, 

p. 87. 
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Os textos bíblicos e patrísticos deixam claro que a redenção do homem foi alcançada 
pelo sacrifício de Cristo que, obedecendo à vontade de Deus Pai, foi morto e, vencendo a 
morte pela sua ressurreição, reconciliou-nos com Deus, e alcançou-nos o estado de graça 
perdido após a desobediência dos nossos primeiros pais. Em pleno século XVI, verificamos 
que o magistério da Igreja transmite a mesma ideia. Assim, o Concílio de Trento (1545-1563) 
esclarece-nos: "Nosso Senhor Jesus Cristo, quando éramos inimigos, pela excessiva bondade 
com que nos amou, mereceu-nos a justificação pela sua paixão santíssima, no Lenho da Cruz 
e satisfez por nós a Deus Pai" 5. 

Por fim, o Catecismo da Igreja Católica expõe a doutrina da Igreja sobre o assunto: "A 
redenção vem-nos, antes de mais, pelo sangue da cruz [...] Este mistério está actuante em 
toda a vida de Cristo: já na sua Encarnação [...] na ressurreição, pela qual nos justifica" (n° 
517). "Este plano divino de salvação, pela entrega à morte do «Servo, o justo», tinha sido de 
antemão anunciado na Escritura como um mistério de redenção universal, quer dizer, de 
resgate que liberta os homens da escravidão do pecado" (n° 601). "A morte de Cristo é, ao 
mesmo tempo, o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens por meio do 
«Cordeiro que tira o pecado do mundo», e o sacrifício da Nova Aliança que restabelece a 
comunhão entre o homem e Deus, reconciliando-o com Ele pelo «sangue derramado pela 
multidão, para a remissão dos pecados»" (n° 613). 

Podemos, pois, concluir que, desde os primórdios da Igreja até aos nossos dias, passando, 
em particular pela primeira metade do século XVI, época em que foram executadas todas as 
obras reunidas no Capítulo II, Repertório das Pinturas, o Magistério da Igreja proclama que 
a Redenção inicia com o mistério da Encarnação e culmina nos acontecimentos do Mistério 
Pascal de Cristo (Paixão, Morte e Ressurreição). 

O interesse em apresentarmos estas breves considerações sobre a Obra da Salvação, ou 
seja, o modo pelo qual Deus resgata a Humanidade, reside no facto desta doutrina ter a sua 
expressão no campo respeitante à iconografia da Anunciação. Uma vez que os dois mistérios 
Encarnação-Redenção, formam um binómio indissociável, na sua dimensão teológica, torna-
se compreensível que suceda algo semelhante na sua dimensão artística. Com efeito, através 
de diferentes processos, os artistas, incluindo os pintores portugueses da primeira metade de 
Quinhentos, ao representarem o episódio da Anunciação, aludem à crucifixão e morte de 
Cristo, segundo a sua imaginação, criatividade e capacidade técnica. 

5 Citado a partir de ANCILLI, Ermanno, dir. — Diccionario de Espiritualidade. 2a ed. Barcelona: 
Herder, 1987, vol. 3, p. 252. 
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Efectivamente, podemos concluir que 
este modus faciendi escolhido por Deus para 
levar a cabo a Redenção da Humanidade 
constituiu, só por si, motivo suficiente para 
justificar a presença de cenas alusivas ao 
mistério pascal de Jesus, nas pinturas da 
Anunciação como podemos ver pelas figuras 
seguintes que constituem mero exemplo, en
tre tantos outros, onde de forma evidente ou 
subtil, os pintores associam, no mesmo espaço 
pictórico, o binómio Encarnação-Redenção. Fig. 47. Queda de Adão e Eva Anunciação e 

Crucifixão (porm.) 
Miniatura da Divina Comédia 
Giovanni di Paolo, iluminura, (séc. XV) 
London, British Museum 

Fig. 49. Anunciação com Crucifixão 
Michael Pacher (c. 1495-1500) 
Saubach, Igr. de St° Ingenium und Albuin 
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IANTE de um mistério tão denso e complexo como é o da Anunciação-
Encarnação, os pintores, encarregues de figurar este episódio particular da 
história sagrada, não enfrentaram o desafio como se tudo se resumisse em 
representar uma simples conversa entre duas personagens. Cedo se 
confrontaram com a grande dificuldade em tornar visível o Invisível, em 

abarcar o Inabarcável, em representar o Irrepresentável ou, dito de outro modo, em plasmar o 
mistério de um Deus que se faz homem de um modo que os sentidos humanos não podem 
captar. Além disso esta acção intangível do Criador sobre a criatura escolhida para ser a mãe 
do seu Filho deveria ser transmitida pelos artistas de modo que as suas obras cumprissem a 
finalidade que lhes era solicitada: tornar acessível a compreensão e a divulgação deste 
acontecimento transcendental, bem como toda a sua carga doutrinal e teológica, junto das 
pessoas de todas as condições sociais e graus diversificados de cultura, principalmente, junto 
do povo iletrado. 

Representar algo que ultrapassa a esfera dos sentidos ou a compreensão racional, tocando 
o universo do transcendente e inefável, só pode ser conseguido recorrendo a uma linguagem 
figurada. A esse propósito muito bem se expressa Santiago Sebastian ao afirmar: 

"El lenguaje simbólico ha sido fundamental en cualquier religion, pêro sobre todo en el 
cristianismo medieval por cuanto los teólogos ayudaron a los artistas a hacer visibles 
ideas de un rico contenido religioso. El simbolismo se aplico a todo: al espacio, al tiempo, 
al mundo natural y al irreal." ' 

E, na opinião de Didi-Huberman a representação da Encarnação torna-se o maior 
paradoxo figurativo: 

"Nous voici donc ramenés, abruptement, au mystère — le mystère de l'Incarnation. C'est 
le plus profond mystère qui soit, et c'est en même temps, au dire même du dominicain 
Giovanni di Génova, l'enjeu ultime d'une peinture qui se comprendrait comme strictement 
chrétienne. Si un tel mystère théologique peut donner Venjeu d'une figuration, c'est 
avant tout parce qu'il comprend en lui ce terme d'incarnation, qui suppose justement 
une existence visible du divin, en la personne même de Jésus-Christ. Enjeu suprême des 
figures, le mystère de l'Incarnation n'en restera pas moins à considérer comme le plus 
grand paradoxe figuratifqui soit — quel peut être l'aspect congruent d'un Verbe divin 
qui s'incarne? —, et c'est bien ainsi que l'appréhendèrent les théologiens. Saint Bernardin 

1 SEBASTIAN, Santiago — Mensaje Simbólico del Arte Medieval. Arquitectura, Iconografia, Liturgia. 
Ia Reimpresión. Madrid: Ediciones Encuentro, 1996, p. 230. 
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de Sienne, exact contemporain de Fra Angélico, a donné de ce paradoxe une formulation 
simple et remarcable: «"L'éternité vien dans le temps, l'immensité dans la mesure, 
le Créateur dans la créature, [...] l'infigurable dans la figure, l'inénarrable dans le 
discours, l'inexplicable dans la parole, l'incirconscriptible dans le lieu, l'invisible 
dans la vision ...»." 2 

A noção de que Maria albergou no seu seio 
Aquele que não pode ser abarcado deu origem a 
um tipo de ícones nos quais a Virgem é 
representada com a figura de Jesus no centro de 
um círculo sobre o peito (clípeo) representação 
denominada por Platitera ton Ouranon: «a que 
é mais ampla que os céus» 3. Uma figuração 
aproximada pode ser vista na Anunciação da 
figura 50, na qual a figura de Jesus Menino já se 
encontra representado sobre o peito da Virgem 
no momento em que o Anjo Gabriel procede ao 
anúncio da mensagem divina. 

Importa recordar que Maria se encontra 
num ponto charneira da história da Salvação: ela 
efectua a passagem do Antigo Testamento, o 
tempo Sub Lege, que transporta consigo séculos 
de alianças entre Deus e o seu povo e as 
promessas do Messias salvador, para o tempo 
Sub Gratia, o Tempo da Nova Aliança e da 
Redenção esperada. Deste modo, os artistas, ao pretenderem figurarem um dos mistérios 
mais altos da fé cristã deverão estar capacitados para darem visibilidade não a um simples 
diálogo entre duas criaturas, mas a um encontro invulgar: um ser celestial, um Anjo enviado 
de Deus e um ser humano. Embora na aparência este episódio seja semelhante a outros relatos 
veterotestamentários, a verdade é que se encontra revestido de características muito particulares 
onde se regista uma acção única e irrepetível de Deus sobre uma criatura, que modificará a 
história da Humanidade e que encontra em Maria o eixo desta transição. 

Fig. 50. Anunciação. 
ícone (séc. XII) 
Moscovo, Galeria Tretiakov 

2 Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges — Fra Angélico. Dissemblance et figuration. Paris: Flammarion, 
1995, p. 57. 

3 Cf. JUAN DAMASCENO — Homilias cristológicas y marianas. Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 
1996, p. 143, nota 11. 
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O objectivo dos pintores é representar o momento do anúncio e o da concepção do 
próprio Filho de Deus, no seio de uma jovem de Nazaré, por meio da acção do Espírito Santo. 
As dificuldades colocadas aos artistas assumem proporções invulgares: era necessário traduzir, 
em termos pictóricos, com finalidades doutrinais, que o Menino, gerado virginalmente, era o 
Messias, descendente do Rei David, o Salvador anunciado durante séculos pelos profetas, o 
Verbo Divino destinado a resgatar a Humanidade, reconciliando-a com Deus, de quem se 
tinha afastado desde a desobediência de Adão e Eva e, por isso, em alguns casos, fazem uma 
alusão ao modo como seria consumada a Redenção. Além disso era, ainda, conveniente deixar 
claro que fora a segunda pessoa da Santíssima Trindade que tomara forma humana e que, 
assim, assumia as duas naturezas: não deixando de ser verdadeiro Deus, torna-se, também, 
verdadeiro homem. 

Por outro lado, Maria de Nazaré, a mulher escolhida por Deus como causa material da 
Encarnação divina, teria de ser apresentada, pelos artistas, como alguém muito especial: ao 
mesmo tempo igual e diferente de todas as outras criaturas; era a cheia de graça, um privilégio 
especial concedido por Deus que a preservara de todo o pecado, desposada, virgem e com o 
coração totalmente disponível e entregue à vontade de Deus Pai, de quem é Filha, como 
criatura humana, Esposa, por conceber do Espírito Santo e Mãe ao gerar Jesus Cristo, seu 
Filho verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o que faz de Maria a Theotokos, como é definida 
em 431 no Concílio de Éfeso4. 

A iconografia da Anunciação reveste-se, pois, de uma complexidade enorme ao ter que 
reflectir a concatenação de grande parte destas exigências doutrinais e teológicas, 
permanecendo fiel aos ensinamentos da Igreja, transmitindo a sua mensagem em termos 
facilmente compreensíveis para os crentes, sobretudo, os iletrados e menos cultos, para quem 
as pinturas eram a verdadeira «Bíblia». Assim se compreende que os pintores tenham recorrido 
ao uso frequente de figuras e símbolos capazes de traduzir este Mistério, plasmando, no 
tempo e no espaço, a Encarnação do Filho de Deus, com a qual se inicia o Mistério da Redenção 
e que ocorre na intimidade do encontro entre o Arcanjo Gabriel e a Virgem Maria e no silêncio 
do seu seio. Esta acção divina não é captada pelos sentidos e, portanto, não se encontra 
abrangida pelos parâmetros da razão. 

Dadas estas características específicas do tema, achamos ser perfeitamente justificada 

4 Um resumo sobre as dificuldades na definição e adopção destes termos e das questões teológicas 
inerentes pode ser vista, entre outros, em FIORES, Stefano de; MEO, Salvatore, dir. — Nuevo Diccionario de 
Mariologia. 2a ed. Madrid: San Pablo, 1993, Entrada: Madre de Dios, pp. 1173-1197; ALBERIGO, Giuseppe 
[et ai.] —Historia de los Concílios Ecuménicos. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1999, pp. 67-95. 
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e mesmo indispensável, a inclusão de um item dedicado, exclusivamente, ao estudo das figuras 
e símbolos da Anunciação. As pinturas que analisamos encontram-se a mais de cinco séculos 
de distância e recorrem a uma linguagem que o homem moderno muitas vezes não conhece 
ou não domina, sendo, portanto, necessário efectuar uma leitura iconográfica à luz da 
mentalidade quinhentista e não com os conceitos dos nossos dias. 

Por questões metodológicas, onde incluímos também a necessária diferenciação entre 
conceitos, separámos este capítulo em duas partes: uma relativa às prefigurações, normalmente 
constituídas por personagens veterotestamentárias, outra, aos atributos/símbolos. Importa 
referir, também, que não procurámos transformar este item num conjunto de «receitas» prontas 
a aplicar, de modo indescriminado e infalível, na interpretação de elementos simbólicos 
existentes em qualquer motivo pintado, mas, tão-só, contribuir para tornar mais fácil a 
interpretação da mensagem iconográfica das pinturas portuguesas da Anunciação realizadas 
na primeira metade de Quinhentos. Deixaremos, pois, a porta aberta para ulteriores 
interpretações, procedentes de outros trabalhos de investigação que possam vir completar o 
significado simbólico que apresentamos neste momento. 

* * * 

Atendendo à extensa bibliografia relacionada com o universo dos símbolos, aos conceitos 
que lhe estão associados, das partes que o compõem, das categorias em que se divide e das 
diferenciações, entre símbolo e outras noções afins, que, muitas vezes, são equiparadas entre 
si como seja, por exemplo, a noção de signo, sinal, emblema, figura, fábula, metáfora, alegoria, 
parábola, mito, prefiguração, atributo e apólogo, facilmente damos conta da complexidade 
do assunto em questão. Por outro lado, é necessário ter presente que não lidamos com conceitos 
estáticos e estabelecidos em definitivo, mas que nos situamos num espaço muito amplo onde 
as diversas acepções foram enriquecidas ao longo de séculos com novos valores e significados, 
que podem ser diversificados consoante o contexto concreto em que foram utilizados. Assim, 
está afastado dos nossos objectivos qualquer tentativa de efectuar um tratamento exaustivo 
do tema, pois, tal implicaria o levantamento de todos os elementos simbólicos presentes nas 
pinturas da Anunciação, bem como uma retrospectiva histórica desde os primeiros séculos da 
arte paleo-cristã, esclarecendo a evolução dos temas e a introdução de novos motivos 
iconográficos. Este processo conduziria a uma longa dissertação, dado que determinados 
aspectos são muito complexos para uma explicação sumária, algo que não se enquadra nos 
objectivos específicos desta Tese, mas que reservaremos para um trabalho futuro. Tomámos, 
pois, a decisão de restringir o estudo das prefigurações, dos atributos e símbolos 
unicamente ao caso das pinturas portuguesas respeitantes ao tema da Anunciação que 
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fazem parte do Repertório, deixando para um trabalho posterior o alargamento desta análise 
às pinturas da Anunciação, de uma forma geral. 

Pensamos que a análise iconográfica e o significado iconológico a realizar no Capítulo 
IV estarão mais facilitados ao conhecermos a simbologia de cada elemento e o seu 
enquadramento no contexto específico nas pinturas da Anunciação, relacionando-o com a 
mensagem global que o pintor pretendeu transmitir. 

Ao apresentarmos as personagens do Antigo Testamento tomadas como prefigurações 
seguiremos a ordem cronológica, enquanto que, no que respeita aos atributos e símbolos, 
independentemente da importância de cada um e do respectivo papel na iconografia do tema, 
faremos a sua apresentação por ordem alfabética, de modo a permitir um acesso fácil e consulta 
mais rápida. 

* * * 

Antes de passarmos a expor o significado dos diversos elementos simbólicos, importa 
clarificar os respectivos conceitos e a finalidade da sua representação nas pinturas a qual 
esteve na origem da separação entre prefigurações, por um lado e atributos/símbolos, por 
outro. Assim, a prefiguração (também designada pelo termo sinónimo «tipo») é um fenómeno 
exclusivo da Bíblia cristã, no sentido em que aqui é utilizado, e pressupõe uma relação de 
complementaridade entre o Antigo e o Novo Testamentos. Segundo Marc Girard, nesta relação 
de dualidade, o «tipo» (o préfigurante) é uma figura preparatória, pertencente ao Antigo Tes
tamento, que constitui a fase do não-cumprido, da promessa anunciadora de algo que está 
para acontecer enquanto o «antitipo» (o prefigurado), ao qual se encontra ligado, é outra 
realidade pertencente ao Novo Testamento e que equivale à realização plena, ao cumprimento 
do que fora anunciado5. 

O papel diferente das prefigurações é expresso pelos atributos restringidos, no nosso 
estudo, ao Anjo Gabriel e à Virgem Maria, bem como pelos símbolos presentes na iconografia 
da Anunciação. Estes, segundo uma expressão de Cláudio Pastro, unem o visível ao invisível, 
o terrestre ao celeste, o empírico ao ideal6. Possuem, pois, a missão de tornar representável o 
que é irrepresentável, ou seja, traduzem, em termos artísticos, o paradoxo da Anunciação-
Encarnação definido por São Bernardino de Siena (fl444): "L'éternité vien dans le temps, 
l'immensité dans la mesure, le Créateur dans la créature, [...] l'infigurable dans la figure, 

5 Cf. GIRARD, Marc — Os símbolos na Bíblia. São Paulo: Paulus, 1997, pp. 58-60. 
6 PASTRO, Cláudio — Arte sacra. O espaço sagrado hoje. São Paulo: Edições Loyola, 1993, p. 54. 
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l'inénarrable dans le discours, l'inexplicable dans la parole, Pincirconscriptible dans le lieu, 
l'invisible dans la vision . . ."7 . 

Procuraremos decifrar o mundo invisível que se esconde por detrás dos elementos 
tangíveis que constituem o universo dos símbolos presentes nas pinturas da Anunciação, 
pois, como muito bem refere Manfred Lurker: "Todo lo que es ineffabile, inexpresable en 
conceptos y palabras, solo puede transmitirse en imágenes cargadas de sentido. Los símbolos 
hay que explicarlos desde la necesidad de poseer lo invisible como contemplable." 8 

De modo a clarificar a diferença entre atributo e símbolo recorremos a Federico Revilla 
que nos apresenta, de modo sintético, a seguinte definição de atributo: 

"Objecto real que define o caracteriza una personalidad, de acuerdo com hechos de su 
biografia o bien con determinados convencionalismos significativos. Así, por exemplo, 
el bote de unguento es atributo de Maria Magdalena, en recuerdo de que fue la primera 
en acudir al sepulcro de Jesus para ungir su cadáver. [...] O bien la palma es atributo de 
los mártires en general. Mientras que alguno es reconocible por un concreto objecto de 
tortura o bien el resultado de la misma: [...] Santa Catalina aparece siempre con la meda, 
Santa Lucia con sus dos ojos sobre un plato, Santa Ágata muestra de igual modo sus 
senos cortados; etc."9 

Assim, o atributo ganha sentido apenas junto da figura divina, humana ou mitológica, 
como indicador da sua identidade e da sua história, sendo um objecto acessório, mas funda
mental, para a sua representação e sem o qual a figura pode alterar de significado 10. 

Federico Revilla propõe a seguinte definição de símbolo: "Símbolo es una realidad 
aprehensible mediante los sentidos que pone en presencia de (o bien: remite a) otra realidad 
que excede el alcance de los mismos." " Definição esta que se completa com a reflexão de 
Castinieras: "El símbolo consiste en la presentación de um signo o de una imagen (significante), 
que hace referencia a una realidad (significado), que, a pesar de ser distinta de la imagen, es 

7 Citado por ARASSE, Daniel — Annonciation/énonciation. Remarques sur un énoncé pictural du 
Quattrocento. Versus. Quaderni di studi semiotici. 37 (1984) 5. 

8 LURKER, Manfred — El mensaje de los símbolos. Mitos, culturas y religiones. Barcelona: Editorial 
Herder, 1992, p. 13. Remetemos para esta publicação o aprofundamento da essência e significado dos símbolos 
na arte (pp. 19-27). 

9 REVILLA, Federico — Diccionario de Iconografia y Simbologia. Segunda edición corregida y 
aumentada. Madrid: Ediciones Cátedra, 1995, p. 52. 

10 Cf. CASTTNEIRAS GONZALEZ, Manuel Antonio — Introduction al método iconográfico. Barcelona: 
Editorial Ariel, 1998, p. 47. 

" REVILLA, Federico — Diccionario de Iconografia y Simbologia, p. 372. 
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una parte intrínseca de ella, de manera que acaba por identifícarse con esta" n. O símbolo é, 
portanto, um meio de expressão imaginado pelo homem para lhe permitir fazer a ligação 
entre um universo escondido, esquecido ou dissimulado e o mundo concreto onde ele vive13. 

É oportuno ter presente, neste momento, que o atributo e o símbolo nem sempre são 
realidades perfeitamente distintas ou indissociáveis e, por isso, serão objecto de uma análise 
conjunta num único item. Como salienta Castineiras Gonzalez um símbolo pode ser ao mesmo 
tempo um atributo: os reis costumavam ser representados transportando uma esfera dourada, 
um objecto que é atributo dos reis e, simultaneamente, símbolo do poder14 .0 mesmo sucede, 
com efeito, com o ceptro do Anjo Gabriel, ou a jarra de açucenas junto à Virgem Maria: 
constituindo um dos seus atributos mais frequentes são, igualmente, símbolos adaptados à 
mensagem transmitida pela iconografia da Anunciação. 

Como referimos, o mundo dos símbolos é demasiado complexo e o seu significado 
pode variar consoante a época e o contexto em que se apresenta. Importa, pois, deixar claro 
que a simbólica sujeita a estudo será tomada no contexto em que foram realizadas as pinturas, 
isto é, no âmbito da mentalidade religiosa da primeira metade de Quinhentos, excluindo 
interpretações actuais, excepto nos casos em que se pretenda estabelecer qualquer tipo de 
paralelismo. 

Numa única cena, estão, portanto, condensados mistérios, crenças e realidades acolhidas 
e sedimentadas por um povo ao longo de séculos, não só nos textos sagrados como também 
na memória colectiva, mediante elementos que, na sua diversidade, prenunciam a concretização 
daquele momento impar da Anunciação-Encarnação e de todas as consequências que dele 
advêm. A complexidade em traduzir todas estas noções é enorme e só se consegue alcançar 
recorrendo à utilização de símbolos e figuras, os quais, com a sua presença contenham e 
transmitam todo um mundo de conceitos conhecidos e compreendidos por todos os fiéis. 
Como muito bem se exprime Aarão de Lacerda: 

"O símbolo preenche lacunas de expressão, vem suprir a insuficiência da linguagem, ele 
encaminha e esclarece muitas almas. A simbolização deriva de coordenações que de 
elementares podem atingir um grau complexo de abstração pelo facto de serem a resultante 
de processos sintéticos sucessivos, aferentes a uma expressão mnemónica final, 
contendo uma grande massa de significado, mas oferecendo uma percepção rápida e 
até contagiosa." 15 

12 CASTINEIRAS GONZALEZ, Manuel Antonio — Introducción ai método iconográfico, pp. 48-49. 
13 Cf. SOUED, Albert - Les symboles dans la Bible. Paris: Jacques Grancher, 1993, pp. 14-15. 
14 Cf. CASTINEIRAS GONZALEZ, Manuel Antonio — Introducción al método iconográfico, p. 49. 
15 LACERDA, Aarão de — O fenómeno religioso e a simbólica. Porto: Edição do Autor, 1924, p. 186. 
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UANDO abordámos os motivos e o modus faciendi da Redenção, verificámos 
que existia uma relação indissociável entre os Mistérios da Encarnação e da 
Redenção. Observámos, igualmente, como o binómio Encarnação-Redenção 
conduzia à representação de episódios alusivos à Paixão de Cristo nas pinturas 

da Anunciação. Mas, para além da presença das personagens integrantes 
dessas cenas, verifica-se que, por vezes, são ilustradas determinadas 

figuras veterotestamentárias, cuja relação com o episódio representado é necessário esclarecer. 
No caso das pinturas portuguesas, deparamos com as seguintes: Adão, Eva, Abraão e Isaac, 
Moisés, Gedeão, David, Elias, Eliseu, Isaías e Ezequiel, cuja presença passaremos a analisar 
atendendo à sua importância no contexto da mensagem iconográfica transmitida pelas pinturas. 

ADÃO 

A palavra Adão vem do hebraico âdâm que significa «tirado ou modelado da terra» e 
simboliza o princípio da humanidade '. Pode também ser entendido, simplesmente, como 
«homem» ou «humanidade»2. Opinião partilhada por Loius Réau que refere estar o nome de 
Adão vinculado com o verbo assírio adamon, que significa criar e designa o ser humano em 
geral, sem uma especificação de sexo3. A presença desta figura veterotestamentária nas pinturas 
da Anunciação não se reveste de um significado simbólico, como acontece com o livro ou a 
vela, mas possui um alcance muito mais profundo que, para ser devidamente compreendido, 
obriga a algumas considerações prévias. De facto, só é possível alcançar o verdadeiro motivo 
da representação das figuras bíblicas nas pinturas da Anunciação, após um olhar abrangente 
sobre a história da humanidade, acompanhando os relatos bíblicos, desde a criação do homem, 
até ao mistério pascal de Jesus, o que, de maneira resumida, já efectuámos. 

Contudo, não basta termos realizado esse percurso para compreender os motivos da 
presença de Adão e Eva nas representações da Anunciação. A figuração destas duas personagens 
veterotestamentárias reveste-se de um significado muito mais profundo do que o de outras 
figuras ou elementos simbólicos, mesmo quando aplicados à pessoa da Virgem Maria. Para 

1 MATIAS, Calmeiro — O homem nos planos de Deus. Antropologia Teológica. Lisboa: Ed. do Autor, 
1987, p. 328. 

2 Cf. GERARD, André-Marie — Diccionario de la Bíblia, p. 39. 
3 Cf. RÉAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. Antiguo testamento, p. 101. 
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esse facto chama-nos a atenção Jean Fournée: 

"On saisit tout la différence qu'il y a entre l'évocation de la faute d'Adam et Eve et les 
allégories telles que le boisson ardent ou la toison de Gédéon. Il se s'agit plus ici d'une 
accommodation symbolique des Ecritures. Il ne s'agit plus d'une image appliquée à la 
Vierge, ni d'un événement biblique interprêté comme une anticipation, un présage, un 
«exemplum», mais d'une réalité historique qui se relie à la scène évangélique comme la 
cause se relie à l'effet. Si dans beaucoup de livres à figures on chercherait en vain Adam 
et Eve, c'est qu'ils ne sont pas des figures de l'Annonciation, pas plus que d'aucun autre 
événement postérieur à l'Incarnation. Mais si, par contre, les artistes les ont si souvent 
intruduits dans certaines scènes de la vie du Christ et de la Vierge, c'est qu'ils ont volut 
nous rappeler la raison même du mystère chrétien, ce rachat de la créature humaine 
déchue par leur faute, rachat auquel la miséricorde divine a voulu associer l'humanité 
elle-même, en choisissant Marie comme intermédiaire. D'Eve à Marie il y a beaucoup 
mieux qu'une analogie, il y a un recommencement." 4 

Mais que qualquer outra personagem veterotestamentária, as figuras de Adão e Eva, 
como acabámos de ver através do texto de Jean Fourné, assumem uma importância singular 
quando representadas na iconografia da Anunciação. Por isso, entendemos dever desenvolver 
mais detalhadamente as relações entre as figuras de Adão e Eva e as de Cristo e de Maria, à 
luz dos acontecimentos salvíficos. 

Após a morte de Jesus Cristo, o desalento dos apóstolos e de outros seguidores, está 
bem patente nas expressões de desilusão dos dois discípulos de Emaús: 

"Nós esperávamos que fosse Ele o que viria redimir Israel, mas, com tudo isto, já lá vai 
o terceiro dia desde que se deram estas coisas. É verdade que algumas mulheres do nosso 
grupo nos deixaram perturbados, porque foram ao sepulcro de madrugada e, não achando 
o seu corpo, vieram dizer que lhes apareceram uns anjos, que afirmavam que Ele vivia." 
(Lc 24, 21-23). 

É apenas com a experiência da ressurreição que tudo se vai alterar e, as expressões de 
desânimo dão lugar a atitudes radicalmente opostas. Iluminados por aquele acontecimento 
transcendental e pela descida do Espírito Santo, no dia da festa judaica do Pentecostes, os 
apóstolos vão compreendendo as palavras e as atitudes de Jesus. Procurando ser fiéis à vontade 
do seu Mestre, que eles sabem estar vivo, rezam, reflectem, ensinam, convertem pessoas, 
formam comunidades vivas e actuantes, fortalecem e esclarecem a sua própria fé e a dos 
outros crentes, resolvem dificuldades, organizam e mantêm unida a Igreja primitiva. 

FOURNEE, Jean — Commentaires sur l'Iconographie de l'Annonciation. Paris [s. n.], 1954, p. 17. 
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O Apóstolo Paulo, é uma das pessoas mais activas no campo da difusão da fé cristã: 
viaja por grande parte do império romano, fundando Igrejas, contacta com as comunidades 
recém formadas procurando fortalecê-las, mantê-las unidas quando há divisões, esclarecer 
dúvidas, admoestar e reconduzir ao caminho correcto. Desta tarefa apostólica, surge a 
necessidade de contactar os vários grupos formados a quem dirige as primeiras cartas. Por 
meio delas, Paulo estabelece, pela primeira vez, um paralelismo que terá grande repercussão 
nos escritos patrísticos e ao longo de toda a história da Igreja: Cristo é o «Novo Adão». Só é 
possível estabelecer este paralelismo à luz do mistério pascal de Jesus. Como diz S. Paulo: 
Adão é afigura daquele que havia de vir; pela desobediência de um homem veio a condenação 
de todos, assim também pela obediência de um só veio para todos a justificação que dá a 
vida (Rom. 5,14; 17-19); Como por um homem veio a morte, também por um homem vem a 
ressurreição dos mortos. E, como todos morrem em Adão, assim em Cristo todos voltarão a 
receber a vida. (1 Cor. 15, 20-22). 

No pensamento e na doutrina paulinas, destaca-se a relação antitética entre o préfigurante 
(Adão) e o figurado (Cristo): por um só homem (Adão), veio a morte à humanidade; também 
por um só homem (Cristo) reinou a vida. São Paulo leva ainda mais longe este paralelismo 
retirando consequências importantes: Cristo ressuscitado é o Homem Novo, cabeça de todas 
as coisas que estão no céu e na terra (Ef 1, 7-10; 2, 13-16) 5; o primogénito da Nova 
Humanidade (Cl 1, 15) 6. Assim, Cristo inaugura os novos tempos, a nova Criação, tudo 
regressa ao início quando Deus formou o primeiro homem, Adão; tudo se faz novo, e Cristo 
é o primeiro homem desta nova Criação, o primogénito de toda a criatura, por ele purificada 
e renovada. Enquanto Adão, o homem pecador e desobediente a Deus arrastou consigo toda 
a humanidade para a perdição, sendo, por isso mesmo, expulso do Paraíso, em Cristo verifica-
se exactamente o oposto: Ele é o homem sem mancha, obediente à vontade de Deus, que se 
deixa conduzir pelos homens para a morte redentora. E ao ressuscitar, vence a morte e o 
pecado, reconcilia o homem com Deus e ao elevar-se aos céus abre as portas do Paraíso. Do 

5 O comentário da Bíblia de Jerusalém à passagem de Ef 2,15, diz o seguinte: "Esse «Homem Novo» 
é o protótipo da nova humanidade que Deus recriou na pessoa do Cristo ressuscitado como num «segundo 
Adão», depois de nele ter aniquidado, sobre a cruz, a raça do primeiro Adão, corrompida pelo pecado", o que 
nos ajuda a compreender a relação paiilina. 

6 O entendimento de Cristo como Primogénito vem de S. Paulo que a esse propósito refere: "Porque 
àqueles que Ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem uma imagem idêntica à do seu Filho, 
de tal modo que Ele é o primogénito de muitos irmãos" (Rom 8, 29). Comentário da Bíblia de Jerusalém: 
"Cristo, por uma nova criação veio restituir à humanidade decaída o esplendor desta imagem divina, que o 
pecado havia embaciado"; "É Ele a imagem do Deus invisível, o primogénito de toda a criatura" (Col 1, 15.); 
"É ele o princípio, o primogénito de entre os mortos, para ser Ele o primeiro em tudo" (Col 1, 18); também o 
Apocalipse refere Cristo como primogénito: "[...] Da parte de Jesus Cristo que é a Testemunha fiel, o Primeiro 
vencedor da morte [...]" (Ap. 1, 5). 
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mesmo modo que Adão constitui o primeiro homem da primitiva humanidade, também Cristo, 

o «Novo Adão», é o primogénito da «Nova Humanidade». Este é o sentido do principio da 

recapitulação: Cristo recapitula Adão 7 . O Quadro VIII ajudar-nos-à a perspectivar melhor a 

relação antitética entre Adão e Cristo, enquanto, por seu lado, Garcia Paredes esclarece o 

princípio da recapitulação do seguinte modo: 

"Recapitular significa devolver todas las cosas a su principio. Según Ef 1,9, Dios decidió 
recapitular todo en Cristo, lo dei cielo y lo de la tierra. En Cristo todas las cosas tornan 
a la perfección que tenián ai princípio y recuperan su primigenia belleza y bondad. Todo 
comienza desde El, porque es el Alfa, el Verbo creador. Todo tiende hacia El y en El 
concluye, porque es la Omega. [...] El Verbo de Dios en su encarnación «recapitula» en 
si mismo —según Ireneo— todas las dimensiones dei hombre (corpo, alma potencias, 
etc.) y a todos los nombres. Se convierte en la cabeza (caput) de la humanidad. Todo lo 
nuestro es suyo y lo suyo (divindad, Espiritu) es nuestro. Asi se convierte en el «nuevo 
Adán»." 8 

QUADRO Vffl 

ADÃO CRISTO «Novo Adão» 

0 primogénito da Criação 0 primogénito da «Nova Criação» 

Desobediente na árvore do conhecimento Obediente na árvore da Cruz 

Desobedecendo conduz à morte e à condenação Obedecendo até à morte obtém a vida e a salvação 

0 seu pecado arrasta toda a humanidade A Redenção salva toda a humanidade 

Por sua culpa o homem afasta-se de Deus Pela sua entrega o homem é reconciliado com Deus 

Pela sua queda o homem é expulso do paraíso Pela sua morte e ressurreição o homem é 
reconduzido ao paraíso. 

Paralelismo antitético entre Adão e Cristo, o «Novo Adão» 

7 Embora S. Paulo não utilize expressamente este termo, a ideia da recapitulação depreende-se dos seus 
escritos, quando se refere a Cristo como «Homem Novo» e como «cabeça» de todas as coisas. Será, mais tarde 
S. Justino (t 115), que vai esboçar de forma mais clara a noção de recapitulação quando refere: "Por outro lado, 
confessamos que ele [Cristo] nasceu da Virgem como homem, a fim de que pelo mesmo caminho que iniciou a 
desobediência da serpente, por esse também fosse destruída" (Diálogo com Trífão 100, 4). O destaque em 
itálico é nosso. Para as obras de S. Justino baseámo-nos na seguinte edição: JUSTINO DE ROMA — I e II 
Apologias. Diálogo com Trífão. 2a ed. São Paulo: Paulus, 1995. Patrística, 3. Porém, é com Santo Ireneu (t ca. 
200) que o pensamento paulino da recapitulação, é verdadeiramente desenvolvido e completado. A sua ideia 
pode resumir-se da seguinte forma: a natureza caída deve ser levantada até Deus pela mesma natureza que caiu. 
Isto resolve-se quando o Verbo se faz carne, identificando-se com a humanidade. Cf. BURGHARDT, Walter J. 
— Maria en la Patrística Occidental. In CAROL, Juniper B., O.F.M., dir. — Mariologia. Madrid: BAC, 1964, 
p. 113. Para uma leitura mais detalhada dos textos de Santo Ireneu referentes ao princípio da recapitulação, ver: 
Adversos haereses, JH. 

8 GARCÍA PAREDES, José C. Rey — Mariologia. 2a ed. Madrid: BAC, 1999, pp. 205-206. 
Relativamente à passagem paulina a que se faz alusão, trata-se verdadeiramente de Ef 1, 10, e não de Ef. 1,9 
como é indicado. 
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O facto da Igreja, a partir de São Paulo, anunciar que, pela recapitulação, Cristo se 
toma o «Novo Adão», terá consequências não apenas no campo da Teologia e, em particular, 
na Mariologia, mas também nas expressões artísticas, pois, tudo o que acaba de ser dito está 
relacionado com as pinturas da Anunciação a dois níveis: por um lado, a Encarnação do 
Verbo Divino, no seio de Maria, marca o princípio da redenção da humanidade, o início dos 
Novos Tempos, o tempo do Homem Novo (mensagem subjacente a qualquer Anunciação e, de 
forma particular às que representam o binómio Encarnação-Redenção) e, por outro, se no 
princípio, o desiquilíbrio da humanidade foi o resultado da desobediência de um homem e de 
uma mulher, então, juntamente com o «Novo Adão» que vem recapitular o primeiro, e inaugurar 
os «Novos Tempos» era necessário uma «Nova Eva» que pela sua obediência recapitulasse a 
primeira Eva9. Atendendo a este paralelismo antitético entre Adão e Cristo, também Maria é 
considerada a «Nova Eva», como veremos em seguida. 

EVA 

Como sintetiza Garcia Paredes: Se no princípio, o desiquilíbrio da humanidade veio 
por meio da desobediência de um homem e de uma mulher, então, juntamente com o «Novo 
Adão» que vem recapitular o primeiro Adão, e inaugurar os «Novos Tempos» era necessário 
uma «Nova Eva» que pela sua obediência recapitulasse a primeira Eva. E ainda: se Jesus foi 
o «Novo Adão» na cruz, Maria foi a «Nova Eva» na Anunciação I0. 

Percebe-se, claramente, a importância desta analogia, pois clarifica o ponto onde 
pretendemos chegar: a relação entre Adão e Cristo dá lugar a um outro paralelismo, igualmente 
antitético, o que existe entre Eva e Maria, a qual será vista como «Nova Eva» já no momento 
da Anunciação, aspecto que os pintores ilustram, ao incluir nas pinturas da Anunciação, 
representações de Eva, motivo este que nos leva aqui a esclarecer esta relação entre as duas 
figuras femininas, para fundamentar a sua presença nas pinturas. 

Se a correspondência entre Adão e Cristo foi estabelecida por S. Paulo logo nos primeiros 

9 GARCÍA PAREDES, José C. Rey — Mariologia, p. 206. 
10 Ibidem, pp. 206-207. Para um estudo aprofundado da relação entre Eva e Maria, ver, entre outras as 

seguintes obras: CIGNELLI, Lino O.F.M.— Maria Nuova Eva nella Patrística greca (sec. II-V). Assisi: Studio 
Teológico «Porziuncola», 1966; MACEDO, António de Sousa — Eva e Ave, especialmente os capítulos V-XVI 
da «Primeira Parte» e XXIV-XXV; XXXXVII-XXXXK da «Segunda Parte» bem como um livro «clássico», 
fundamental para este tema: GULDAN, Ernst — Eva und Maria. Eine Antithèse ais Bildmotiv. Kõln: Graz, 
1966, especialmente as pp. 55-72 (Páginas dedicadas à representação tipológica de Adão e Eva na Anunciação, 
às quais não tivemos acesso.) 
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tempos da era cristã, já a formulação de Maria como «Nova Eva» foi uma imagem construída 
à semelhança do paralelismo anterior e transmitida ao longo dos séculos pelo Magistério da 
Igreja, tendo sido utilizada pelos artistas, não só como fonte de inspiração, mas também 
como pretexto para aprofundar a mensagem teológica presente nas pinturas da Anunciação. 
Por este motivo apresentamos um resumo do percurso que conduziu à solidificação deste 
conceito. 

I - No Novo TESTAMENTO 

Começamos por dizer que a relação entre a figura de Eva e de Maria não é um dado 
bíblico: a Sagrada Escritura não se refere a ela. Aliás, o NT apenas em duas ocasiões fala 
explicitamente de Eva, ambas em cartas paulinas ".Na segunda carta aos Coríntios, Paulo 
escreve: "Mas receio que, como a serpente seduziu Eva com a sua astúcia, os vossos 
pensamentos se deixem corromper" (2 Cor 11,3). E, na primeira carta a Timóteo: "Porque 
primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, 
deixando-se seduzir, incorreu na transgressão" (1 Tim 2, 13-14). As duas passagens fazem 
referência à sedução de Eva, por isso, é provável que Paulo ao escrever tenha tido presente as 
seguintes palavras do AT: "Foi pela mulher que começou o pecado, e é por causa dela que 
todos morremos" (Sir 25, 24). 

Admite-se a hipótese de se vislumbrar, também, uma referência implícita à relação 
Eva-Maria no quarto Evangelho, quando São João refere a presença da mãe de Jesus, o que 
acontece apenas em duas ocasiões: em Cana e junto à Cruz l2. Em ambas as passagens, Jesus 
dirige-se a Maria utilizando a mesma expressão: «Mulher», um tratamento, à primeira vista 
insólito, de um filho para sua mãe, que sugere frieza e distanciamento. Vejamos, sumariamente, 
as duas cenas. 

Em Cana, durante a cerimónia de umas bodas, Maria informa o seu Filho que estava a 
faltar o vinho e Jesus responde: "Mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não 
chegou a minha hora" (Jo 2,4)13. A utilização do termo «mulher», estará associada, segundo 
o autor referido, à passagem do livro do Génesis, quando Deus diz à serpente: "Farei reinar 

11 Cf. LUJÁN, José — Concordâncias dei Nuevo Testamento. Barcelona: Editorial Herder, 1991, p. 
235; ver também NUEVO DICCIONARIO de Maríologia. Dir. Stefano de Fiores; Salvatore Meo. 2a ed. Madrid: 
San Pablo. Diccionarios San Pablo. D.L. 1993, p. 1475. 

12 Cf. APARÍCIO RODRIGUEZ, Ángel — Eva-María. Ephemerides Mariologicae. 46 (1996) 116. 
13 Um comentário a esta passagem pode ser vista, entre outros, em WTLLAM, Franz Michel — Vida de 

Maria. La Madre de Jesus 15a ed. Barcelona: Editorial Herder, 1994, pp. 217-229. Ver também a nota a este 
versículo na BÍBLIA SABRADA, onde se faz referência à alusão à «Nova Eva», nota 4, p. 1733. 
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a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta esmagar-te-á a cabeça 
e tu tentarás mordê-la no calcanhaf (Gn 3, 15). O evangelista, ao colocar na boca de Jesus 
a palavra «mulher», teria em conta a promessa que a descendência da mulher esmagaria a 
cabeça da Serpente, embora ainda não fosse essa a hora, pois de facto foi só no Calvário que 
tal promessa achou o seu pleno cumprimento 14. 

Na segunda ocasião, estando Jesus crucificado no alto do Calvário e vendo ao pé da 
Cruz sua mãe e, junto a ela o discípulo João, disse a sua mãe: "Mulher, eis o teufilho.rl5 (Jo 
19, 26). Neste momento, pelas palavras de Jesus, Maria é dada à Igreja como Mãe. Maria, 
chamada aqui «mulher», na sua condição de «mãe», pode, facilmente, ser relacionada com 
Eva, numa passagem paralela do Génesis, onde se utilizam as mesmas expressões: "O homem 
chamou a sua mulher «Eva», por ser a mãe de todos os viventes" (Gn 3, 20)16. 

Como salientámos, trata-se de uma hipótese, pois não se pode comprovar que na mente 
de São João estivesse a intenção expressa de fazer esta ligação, este paralelismo. Porém, tal 
como afirma R. Brown, também não podemos pôr de lado a influência que os textos joaninos 
terão exercido neste paralelismo: 

"En el período inmediatamente posterior ai NT se atribuyó a Maria mucho simbolismo, 
por ejemplo, de la iglesia, de Eva. Estuviese o no en la mente dei cuarto evangelista, su 
propio tratamiento simbólico de Mana desencadenó un proceso que continuaria." n 

Uma ideia semelhante pode ser deduzida do evangelho segundo São Lucas. A perícopa 
da Anunciação (Lc 1,26-38), presta-se a uma leitura antinómica do relato da sedução de Eva: 
tal como a virgem Eva escutou a voz do demónio e desobedeceu, a virgem Maria escutou a 
voz do anjo Gabriel e obedeceu. Assim, por Eva veio a condenação e por Maria a salvação. 
Apesar desta evidência, também neste caso, não se poderá afirmar, com segurança, que o 
evangelista, ao escrever, pensava directamente em Maria como «Nova Eva» 18. Portanto, 
mesmo admitindo que na mente dos evangelistas Lucas e João, possa não ter existido a intenção 

14 Cf. APARÍCIO RODRIGUEZ, Ángel — Eva-María, pp. 116-117. Ver também ALAMEDA, Santiago, 
O.S.B. —Maria segunda Eva. Tratado teológico biográfico sobre la Santísima Virgen. Vitoria: [s.n.], 1954, pp. 
3-4. Segundo este autor, é no Calvário que se cumpre esta promessa. O Catecismo da Igreja Católica refere a 
este propósito: "A vitória sobre o «príncipe deste mundo» foi alcançada, duma vez para sempre, na «Hora» em 
que Jesus livremente Se entregou à morte para nos dar a sua vida. Foi o julgamento deste mundo, e o príncipe 
deste mundo foi «lançado fora». Ver ainda CATECISMO da Igreja Católica, p. 690, (n° 2853). 

15 Para um aprofundamento da exegese que tem sido feita sobre esta passagem de S. João.ver, entre 
outros, POTTERIE, Ignace De La — La verdad de Jesus: Estúdios de Cristologia Joanea. Madrid: BAC, 1979, 
pp. 187-219. 

16 Cf. APARÍCIO RODRIGUEZ, Ángel — Eva-María, p. 117. 
17 BROWN, Raymond E. [et al.] — Maria en el nuevo testamento, p. 210. 
18 Cf. APARÍCIO RODRIGUEZ, Ángel — Eva-María, p. 119. 
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de estabelecer o paralelismo entre as duas figuras femininas, a verdade é que se a estas 
passagens juntarmos os escritos de São Paulo a que aludimos (Rm 5,14; 17-19; 1 Cor 15, 20-
22; 2 Cor 11,3; 1 Tim 2,13-14), não se tornava difícil, para os teólogos dos primeiros séculos, 
estabelecer esta relação antitética entre a figura de Eva e de Maria. 

II - NA PATRÍSTICA 

Os primeiros testemunhos patrísticos do paralelismo Eva-Maria vêm do Ocidente e são 
dados por três grandes teólogos que se destacam em finais do século II e início do III: Justino 
(t 165), Ireneu (t 202) e Tertuliano (t 220). É por meio dos seus escritos que esta analogia 
surge e se desenvolve intensamente. Segundo refere José M. Canal, a designação de «Nova 
Eva» constituiu o primeiro título social que a antiguidade cristã e os Santos Padres da Igreja 
atribuíram à mãe de Jesus l9. Foi também o primeiro dos ensinamentos com respeito a Maria 
que os mesmos Padres desenvolveram20. 

Sobre a relação Eva-Maria, o escrito mais antigo qUe hoje se conhece, remonta ao 
século II e está presente na obra de São Justino de Roma, Diálogo com Trifão, da qual extraímos 
o seguinte texto2I: 

"De facto, quando ainda era virgem e incorrupta, Eva, tendo concebido a palavra que a 
serpente lhe disse, deu à luz a desobediência e a morte. A virgem Maria, porém, concebeu 
fé e alegria, quando o anjo Gabriel lhe deu a boa notícia de que o Espírito do Senhor viria 
sobre ela e a força do Altíssimo a cobriria com a sua sombra [...]." 22 

Nas palavras de Justino temos já aflorado o paralelismo entre Eva e Maria, salientando 

as grandes diferenças entre ambas e as respectivas consequências para a humanidade: Eva, 

dando ouvidos à serpente deu à luz a desobediência e a morte; Maria dando ouvidos ao Anjo 

19 Cf. CANAL, José Maria — Mana, nueva Eva en Justino, Ireneo, Tertuliano y Agustín. Ephemerides 
Mariologicae. 46 (1996) 41. 

20 Cf. BURGHARDT, Walter J. — Maria en la Patrística Occidental, p. 112. 
21 Sobre a antiguidade dos escritos de S. Justino, respeitantes ao tema, face aos de Santo Ireneu ou à 

Carta a Diogneto, veja-se ALDAMA, José Antonio de, S. I. — Maria en la patrística de los siglos I y II. 
Madrid: BAC, 1970, pp. 264-268. 

22 Diálogo com Trifão, 100, 4-6. Utilizámos a seguinte edição em língua portuguesa: JUSTINO DE 
ROMA, Santo — I e II Apologias. Diálogo com Trifão. São Paulo: Paulus, 1995, p. 265. Justino aborda o 
paralelismo entre Eva e Maria muito de passagem e, apesar de ser o primeiro dos Padres da Igreja a estabelecer 
esta comparação, não o faz de forma aprofundada, as suas preocupações são mais cristocêntricas. Cf. 
BURGHARDT, Walter J. — Maria en la Patrística Occidental, p. 113. 
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Gabriel, aceita a proposta de Deus (obedeceu) e dessa acção resultou a vida que nos é dada 
pelo seu Filho. Porém, será, mais tarde, Santo Ireneu, considerado o primeiro teólogo de 
Maria23, a ir muito mais além neste assunto, quando refere que tal como Eva tinha um esposo 
e era virgem quando desobedeceu e foi causa de morte para ela e para o género humano, 
assim Maria era também desposada e virgem quando obedeceu e a sua obediência converteu-
se em causa de salvação tanto para si como para a humanidade. Ou ainda que o nó da 
desobediência de Eva foi desatado por Maria (Adversus Haereses III 22, 4). Esta passagem 
deverá ser colocada em comparação com outra na qual expõe a seguinte ideia: tal como Eva 
foi seduzida pela sugestão de um anjo, assim Maria, pela indicação de um anjo, recebeu a 
alegre nova que ela receberia a Deus obedecendo à sua palavra. E assim como o género 
humano foi condenado à morte por meio de uma virgem, também por meio de uma virgem foi 
redimido24. É a cena da tentação e da queda que se confronta com a da Anunciação, pela tem 
início a obra da Redenção. 

Verificamos, efectivamente, que com Santo Ireneu o paralelismo antitético entre Eva e 
Maria ganha uma nova força a ponto de ficar marcado, de forma indelével, pelos séculos 
futuros. São Jerónimo reduz este paralelismo a uma fórmula muito feliz: A morte veio por 
Eva, a vida por Maria25. Santo Agostinho mostra-se impressionado por este profundo mistério 
de que, como a morte nos veio por uma mulher, também por uma mulher nos foi dada a 
vida 2Ô. 

Apesar do tema ter sido desenvolvido por meio de Justino e de Ireneu, é de crer, no 
entanto, que este paralelismo, entre a mulher pecadora e a mulher redentora, não seja uma 
criação original de nenhum dos dois teólogos, mas, sim, algo que era já admitido anteriormente 
e que tenha chegado até ao século II por tradição oral27. Apesar de não ser difícil partir dos 
textos bíblicos para estabelecer o paralelismo entre Eva e Maria, o mais certo parece ser que, 
para além desses textos, houve influências exteriores que terão levado os Santos Padres a 
formular este paralelismo. São desta opinião René Laurentin 28 e Ángel Rodriguez 29, que 
atribuem às ideias de Justino e de Ireneu influências gnósticas. 

23 Cf. BURGHARDT, Walter J. — Maria en la Patrística Occidental, p. 113. 
24 Adversus Haereses V 19, 1 
25 Epístola22, n°21.Cf. CAROL,J. B.— Maríologia,p. 115; Constituição Dogmática Lumen Gentium, 56. 
26 De agone christiano n° 22. Cf. CAROL, J. B. — Marîologia, pp. 115-116. 
27 Cf. ALDAMA, Jose Antonio de, S. I, — Maria en la patrística de los sighs I y IL Madrid: BAC, 

1970, p. 296. 
28 Cf. LAURENTIN, René — Nueva Eva. In FIORES, Stefano de; MEO, Salvatore, dir. — Nuevo 

Diccionario de Mariologia, p. 1475. 
29 Cf. APARÍCIO RODRIGUEZ, Ángel — Eva-Maria, pp. 119-122. 
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Esta opinião é, também, partilhada por José Garcia Paredes, que afirma: 

"Tal vez la afirmación dei principio femenino en el gnosticismo y la presencia de lo 
femenino en las religiones circundantes, quizá la veneración de la figura de Eva en el 
montanismo, influyeron en que algunos Padres centráran su mirada en Mana en relación 
con Eva y en el influjo salvífico que de ella emana. Justino, Ireneo y Tertuliano fueron 
los grandes teólogos que contribuyeron en esta vision"30. 

Uma das influências gnósticas determinante para estabelecer este paralelismo entre 
Eva e Maria, segundo os três teólogos referidos, terá sido, concretamente, o chamado 
Evangelho de Filipe, que remonta aos finais do século II. Nele podemos 1er: "Adão deve a 
sua origem a duas virgens: isto é, ao Espírito e à terra virgem. Por isso nasceu Cristo de uma 
Virgem, para reparar a queda que teve ao princípio"31. Esta passagem leva René Laurentin a 
concluir que "O paralelismo Eva-Maria, passou certamente através da interpretação gnóstica. 
Encontra-se já atribuído a Maria no Evangelho de Filipe [...]" 32. 

Por sua vez, Tertuliano, no seu livro De Carne Christi, salienta fortes contrastes entre 
Eva que acreditou na serpente e Maria que acreditou no anjo Gabriel, e apresenta Cristo 
como o bom irmão que apaga a lembrança do mau irmão (Caim), onde se pressente também 
o princípio da recapitulação 33. 

A relação antitética inaugurada nos escritos de São Justino, aprofundada no seu conteúdo 
teológico por Santo Ireneu de Lião e continuada por Tertuliano, encontrou muitos seguidores 

30 GARCÍA PAREDES, José C. Rey — Mariología, p. 205. 
31 Evangelho de Filipe, 83. Cf. SANTOS OTERO, Aurélio de — Los Evangelios Apócrifos. 10a ed. 

Revisada y corregida. Madrid: BAC, 1999, p. 734. Em hebraico, espírito (ruah) é uma palavra do género 
feminino. No mesmo Evangelho de Filipe, encontramos escrito: "Alguns dizem que Maria concebeu por obra 
do Espírito Santo: estes equivocam-se, não sabem o que dizem. Quando é que alguma vez concebeu uma 
mulher de uma mulher?" (n° 17). 

32 Cf. LAURENTIN, René — Nueva Eva, p. 1475. 
33 "Eva, de facto era ainda virgem quando nela se introduziu a palavra edificadora da morte; por 

conseguinte, o Verbo de Deus deveria por sua vez entrar numa virgem para edificar a vida. Aquele que pela 
mulher tinha caído em perdição deveria retornar à salvação através do mesmo sexo. Eva acreditara na serpente, 
Maria acreditou em Gabriel. O pecado que Eva cometera com a sua fé, Maria o reparou com a sua própria fé. 
[...] A palavra do demónio foi de facto para ela o sémen que a levou a dar à luz na humilhação e na dor: deu à 
luz, emfim, o demónio que matou o próprio irmão. Maria, ao contrário, deu à luz aquele que havia de trazer um 
dia a salvação a Israel, seu irmão segundo a carne e seu assassino. Deus, pois, fez descer o seu Verbo ao seio de 
uma mulher para que assim fizesse nascer o bom irmão a fim de afastar a memória do irmão malvado" De 
Carne Christi 17,1-6: PL 2,827. Neste tratado utilizámos a seguinte edição italiana: TERTULIANO, Quinto S. 
Fiorente — Apologia dei Cristianesimo. La Carne di Cristo. 3a ed. Milano: RCS Libri, 2000, pp. 425-431. 
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entre os Padres da Igreja34. As perspectivas com que o tema é abordado centram-se, sobretudo, 
nos seguintes pontos de vista: Eva, mãe dos viventes, foi causa da queda e da morte do 
homem: sendo virgem, foi seduzida pela palavra do demónio, acreditou nele e desobedeceu a 
Deus, pelo que motivou a expulsão do Paraíso. Maria, a mãe do Vivente, foi a causa da 
salvação do homem: sendo virgem, acreditou na palavra do anjo, obedeceu a Deus e concebeu 
o seu Filho, tornando-se causa de vida, motivando o regresso do homem ao Paraíso. 

Outros tratados patrísticos relativos ao tema foram já apresentados no item 1.3. pelo 
que não voltaremos a referi-los, mas não dispensamos de apresentar de um pequeno quadro 
com as ideias-chave da antítese Eva-Maria veiculadas pelos Padres da Igreja. (Quadro IX). 

QUADRO IX 

EVA MARIA 

Nasceu virginalmente do primeiro Adão Concebeu virginalmente o «segundo Adão» 

Mãe dos viventes Mãe do Vivente 

Seduzida pelo demónio Persuadida por Gabriel 

Acredita na palavra do demónio Acredita na palavra de Gabriel 

Pela palavra dá à luz desobediência e morte Pela palavra concebe fé e alegria 

Sendo virgem desobedece e afasta-se de Deus Sendo virgem obedece e concebe o Filho de Deus 

Por uma virgem veio a morte Por uma virgem chegou a vida 

Causa da queda do homem Causa do resgate do homem 

Abriu a porta do pecado Propiciou a entrada na salvação 

Leva à expulsão do Paraíso Reconduz o homem à vida eterna ! 

Paralelismo antitético entre Eva e Maria 

34 Citaremos, a título de exemplo, entre os Padres orientais, Eusébio de Emesa (t c. 359), Cirilo de 
Jerusalém (t c. 387), Gregório Nancianzeno (t c. 390), Gregório de Nissa (t c. 392), Anfilóquio de Icónio (t c. 
398), Epifânio de Salamina (f 403), João Crisóstomo (t 407), Severiano de Gabala (t ca. 408), Nilo de Ancira 
(t ca. 430) e Isidoro de Pelusio (f ca. 435). Entre os Padres ocidentais referiremos Firmico Materno (séc. IV), 
Zeno de Verona (t ca. 380), Ambrósio de Milão (t 397), Cromácio de Aquileia (t 407), Jerónimo (t 419) e 
Agostinho de Hipona (t 430), apud APARÍCIO RODRIGUEZ, Ángel — Eva-Maria, pp. 123-137. 
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III - No EVANGELHOS APÓCRIFOS 

Além dos escritos dos Santos Padres, deparamos com outros textos, dos primeiros 
séculos, que referem, também, a relação entre Eva e Maria, embora com diferentes matizes. 
Citamos, por exemplo, a Carta a Diogneto: 

"Si su árbol llevas y produces en abundância su fruto, cosecharás siempre lo que ante 
Dios es deseable, fruto que la serpiente no toca y al que no se mescla engano; ni Eva es 
corrompida, sino que es creída virgen." (XII, 8)35 

Por sua vez, o Proto-Evangelho de Tiago, coloca na boca de S. José expressões que 
inferem a mesma relação entre a figura de Eva e de Maria: 

"Al llegar ai sexto mes de su embarazo, volvió José de sus edificaciones; y, ai entrar en 
casa, se dio cuenta de que estaba encinta. Entonces hirio su rostro y se echó en tierra 
sobre un saco e lloró amargamente, diciendo: «Con qué cara me voy a presentar yo ahora 
ante mi Senor? Y qué oración haré yo por esta doncella? Porque la recibí virgen dei 
templo dei Senor y no he sabido guardaria? Quién es el que me ha puesto insidias y ha 
cometido tal deshonestidad en mi casa, violando a una virgen? Es que se ha repetido en 
mi la historia de Adán? Así como en el momento preciso en que él estaba glorificando a 
Dios, vino la serpiente, y, ai encontrar sola a Eva, la engano, lo mismo me ha sucedido a 
mi»." (XII, 1)36 

IV - No MAGISTÉRIO DA IGREJA 

A importância teológica do tema de Maria como «Nova Eva» percorreu os séculos e 
chega mesmo até aos nossos dias. Referimos, em primeiro lugar, o Catecismo da Igreja Católica 
ordenado por disposição de São Pio V, após o Concílio de Trento, refere explicitamente: 

"Solet interdum Apostolus Christum Jesum novissimum Adam appelare, eumque primo 
Adam conferre; nam, ut in primo omnes homines moriuntur, ita in secundo omnes ad 
vitam revocantur: atque ut Adam, quod ad naturalem conditionen pertinet, humani generis 
parens fuit; ita Christus gratiae et gloriae auctor est. Ad eum modum nobis etiam licet 
Virginem matrem cum Eva ita conferre ut priori Evae secunda Eva, quae est Maria, 
respondeat, quemadmodum secundum Adam, hoc est Christum, primo Adam respondere 
ostendimus. Eva enim, quia serpenti fidem habuit, maledictum et mortem in humanum 
genus invexit: et Maria posteaquam Angelo credidit, Dei bonitate effectum est ut 
benedictio et vita ad homines perveniret. Propter Evam nascimur filii irae; a Maria Jesum 
Christum accepimus, per quern filii gratiae regeneramur. Evas dictum est: «In dolore 

35 Cf. RUIZ BUENO, Daniel — Padres Apostólicos, p. 860. 
36 Cf. SANTOS OTERO, Aurélio de — Los Evangelios Apócrifos, pp. 151 -152. 
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paries fílios.» Maria hac lege soluta est, ut quae salva virginalis pudicitiae integritate, sine 
ullo doloris sensu, ut antea dictum est, Jesum Filium Dei peperit." (Parte I, Cap. IV, 9)37 

Recordamos, ainda, a bula Munificentissimus Deus (1950), definitória da Assunção da 
Virgem Maria, onde o Papa Pio XII escreve: "Maxime autem illud memorandum est, inde a 
saeculo II Manam Virginem a Sanctis Patribus veluti Novam Hevam proponi novo Adae 
[...]" 38. Mais recentemente, já sob o pontificado de João Paulo II, o Catecismo da Igreja 
Católica, apresenta, também, Maria como «Nova Eva» 39. 

Em síntese, podemos dizer que, graças ao paralelismo definido por São Paulo, entre 
Adão e Cristo, o «Novo Adão», foi desenvolvido o conceito de «recapitulação» e também a 
antítese estabelecida entre Eva e Maria, a «Nova Eva», aspecto que nos interessa salientar 
não porque se trate de "uma ideia luminosa e interessante quando falamos da história da 
economia divina na salvação da humanidade"40, mas porque as suas implicações nas pinturas 
da Anunciação são muito profundas, quer pela dimensão doutrinal, ao estabelecer uma relação 
entre as figuras do AT e do NT, pois em Maria têm cumprimento promessas realizadas no 
tempo da Antiga Lei, quer em termos iconográficos. 

De facto, a necessidade em 
estabelecer esta correspondência 
entre Adão e Eva como 
prefigurações de Cristo e de 
Maria, não fica ausente das 
manifestações dos pintores ao 
colocarem os nossos proto-
parentes nas cenas da 
Anunciação, como podemos ver 
através dos exemplos ilustrados 
nas figuras 51 e 52. Fig. 51. Anunciação (porm.) 

Fra Angélico (c. 1430) 
Madrid, Museo dei Prado 

Fig. 52. Anunciação (porm.) 
Giovanni di Paolo (c. 1445) 
Washington, National Gallery of Art 

37 Citámos com base no CATECISMO del Santo Concilio de Trento para los Párrocos ordenado por 
disposición de San Pio V. Madrid: Imprenta de la Compania de Impressores y Libreros dei Reino, 1860, p. 49. 

38 Citado a partir de DOCUMENTOS Marianos. Madrid: BAC, 1954. Doctrina Pontifícia IV, p. 655. 
39 "Muitos santos Padres e Doutores da Igreja vêem na mulher anunciada no proto-Evangelho, a Mãe de 

Cristo, Maria como «Nova Eva» (n° 411); "No termo desta missão do Espírito, Maria torna-se a «Mulher», a 
nova Eva «mãe dos vivos» (n° 726); "E é na hora da Nova Aliança, ao pé da cruz, que Maria é atendida como a 
Mulher, a nova Eva, a verdadeira «mãe dos vivos»" (n° 2618); "[...] A nova Eva, «cheia de graça» do Espírito 
Santo, foi preservada do pecado e da corrupção da morte [...]" (n° 2853). 

40 CANAL, José Mana — Mana, nueva Eva, 46 (1996) 45. 
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Também nas pinturas portuguesas se regista a 
figuração de Adão e Eva, embora de um modo sempre mais 
discreto, como acontece, por exemplo, na decoração do 
sebasto do Anjo Gabriel da Anunciação do antigo retábulo 
da Igreja de Nossa Senhora do Paraíso, atribuída a Gregório 
Lopes e que ilustramos na figura 53, destacando a amarelo 
as personagens em questão41. 

Queremos ainda referir outro aspecto, que em nossa 
opinião também têm a sua importância, e que terá 
contribuído, em conjunto com todos os que anteriormente 
foram apresentados para fundamentar a presença de Eva 
nas pinturas da Anunciação: referimo-nos a uma feliz 
coincidência devidamente aproveitada pelos escritores42, Fig 53 Anunciação (porm.) 
e que não passou despercebida aos pintores: a palavra EVA Greg°no L°f>es (atr) (c-1527) 

Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga 
constitui um anagrama da palavra AVE, com a qual o 
Anjo saudou Maria ao iniciar o seu colóquio, o que deu motivos para que, tanto na literatura 
como na pintura o tema fosse devidamente explorado, como aliás já referimos. A presença 
das figuras de Adão e Eva na iconografia da Anunciação tem, verdadeiramente, um significado 
e um alcance teológico muito profundos, razão pela qual optámos por desenvolver um pouco 
mais este tema, e clarificar a utilização das figuras de Adão e Eva nas pinturas do repertório. 

Importa sublinhar que a ausência dos nossos proto-parentes nas pinturas da Anunciação 
não significa que esta relação antitética entre Adão e Eva, por um lado e Cristo e Maria, por 
outro, se encontre substimada ou esquecida. De facto, ela persiste através de outros elementos 
simbólicos como, por exemplo a árvore, a maçã, a coluna ou jardim, entre outros, pois como 
muito bem salienta Walter Burghardt: 

"El programa redentor está construído por desígnio divinopara destruir una desobediência 
doble, la de Adán y la de Eva, y en este programa entra la obediência de Mana, que se 
pone de manifesto especialmente en el momento de la encarnación." 43 

41 Nas pinturas portuguesas reunidas no Capítulo II, deparamos com a figuração de Adão e Eva, nos 
painéis de Francisco Henriques (FH): no firmai da capa de asperges; Vasco Fernandes (VF): em dois tondi; 
Gregório Lopes (GL-1): no entablamento das colunas; (GL-2): no sebasto do pluvial. 

42 Um exemplo, paradigmático, entre outros escritos já citados anteriormente é o tratado de MACEDO, 
Antonio de Sousa — Eva e Ave. 

43 BURGHARDT, Walter J. — Maria en la Patrística Occidental, p. 117. 
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A B R A Ã O ( E ISAAC) 

Aparentemente trata-se dé uma figura sem qualquer relação imediata com a Anunciação. 
Deparamos, todavia, tanto no espaço português, como além fronteiras, com a presença de 
Abraão nas referidas pinturas, o que comprova existir um fio condutor que estabelece uma 
ligação entre a sua vida e o episódio do anúncio do nascimento do Verbo Divino44. Importa 
salientar que a representação deste Patriarca, nas pinturas da Anunciação, nunca acontece de 
modo isolado, mas sempre no momento em que, obedecendo à ordem de Deus, se prepara 
para sacrificar o seu filho único, Isaac, cujo nascimento ocorrera pela intervenção do mesmo 
Deus, como pode ser lido no Livro do Génesis. 

Ao figurarem na mesma pintura o episódio da Anunciação-Encarnação (Lc 1,26-38) e 
o do sacrifício de Isaac por seu pai Abraão (Gn 22, 1-12), parece-nos existir uma dupla 
finalidade: uma relacionada com Maria: realçar a fé; outra cristocêntrica: o sacrifício. Vejamos 
cada uma delas em particular. 

No momento em que Abraão se prepara para sacrificar o seu filho, colocado sobre um 
altar, intervém o Anjo do Senhor impedindo-o de consumar o holocausto dizendo: "Não 
levantes a tua mão sobre o menino e não lhe faças mal algum, porque sei agora que, na 
verdade, temes a Deus, visto não me teres recusado o teu único filho." (Gn 22, 12). O desejo 
de Deus destinava-se a pôr à prova a fé de Abraão e este obedece, de uma forma incondicional. 
Tal representação coloca em paralelo a fé de Abraão que não recusa entregar a Deus o seu 
filho a quem desejara ao longo de tantos anos e a fé de Maria que se entrega sem reservas nas 
mãos de Deus disposta a fazer em tudo a sua vontade, assumindo todas as consequências da 
sua decisão, pois ela sabia que daí para o futuro a sua vida seria radicalmente diferente. Em 
ambos os episódios, a palavra-chave é o fiat45. 

O carácter cristocêntrico centra-se no sacrifício. Isaac que se prepara para ser imolado 
sobre o altar é a prefiguração de Cristo que se ofereceu no sacrifício da cruz e cujo memorial 
é actualizado ao oferecer-se, de novo, como vítima sobre o altar no sacrifício eucarístico. O 
anúncio da Encarnação do Filho de Deus para Redenção da Humanidade traz já consigo a 
indicação do modo cruento como será consumada. 

44 Nas pinturas portuguesas reunidas no Capítulo II, deparamos com a figuração de Abraão no momento 
em que se prepara para sacrificar Isaac, de uma forma inquestionável na pintura de Mestre Desconhecido (MD-
6), do Museu Municipal Leonel Trindade, em Torres Vedras e, eventualmente, num tondo da pintura de Frei 
Carlos (FC) do Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. 

45 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale. [SA.]: Éditions 
Servîtes, 1943, p. 14. 
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Assim, o sacrifício de Isaac pode ser comparado a outra figuração que veremos no final 
deste item: a presença do Agnus Dei, como refere Esteban Lorente46. Vemos pois que, embora 
não seja muito frequente a representação conjunta dos dois episódios é perfeitamente 
compreensível o paraleleismo estabelecido entre eles. 

MOISÉS 

A representação de Moisés nas pinturas portuguesas da Anunciação aparece com mais 
frequência que a de Abraão, embora assuma um destaque diferenciado em cada uma que 
pode passar por uma representação com certo impacto, mais discreta, ou ser mesmo substituída 
por um dos seus atributos: as Tábuas da lei com o Decálogo47. 

Na história de Moisés, podemos destacar três das suas atitudes mais marcantes para 
com o povo hebreu: foi o seu libertador, ao retirar o povo do Egipto onde era escravo do 
Faraó; conduziu-os à terra prometida, sobre o monte Sinai estabelece com Deus uma Aliança 
e mostra ao povo uma Lei inscrita por Deus. Em nossa opinião, estas três dimensões, reveladas 
na figura de Moisés, constituem-no prefiguração de Cristo, nomeadamente, nas pinturas da 
Anunciação a analisar no Capítulo IV. Como refere Benito Marconcini: 

"II piano salvifíco di Dio trova in Cristo la sua pienezza. Questa è prefigurata nella 
ripresa dei ruolo di Mosè costituito dall'angelo capo e liberatore del popolo (Act 7, BO
SS) e dalla funzione delia legge, ora giudicata positivamente (Act 7, 38), ora nel suo 
carattere limitato (Gal 3, 19; Heb 2, 2)." 48 

Ao vencer a morte pela sua ressurreição e ao abrir as portas do Paraíso pela sua Ascensão 
ao céu, Cristo liberta os homens da ruína a que foram conduzidos pela desobediência de Adão 
e Eva, tornando-se, assim, o verdadeiro libertador não só do povo hebreu, como de toda a 
Humanidade. Na Última Ceia, anuncia a aliança que fará com a Humanidade ao derramar o 
Seu sangue sobre a cruz, uma Nova e Eterna Aliança e deixa uma Nova Lei que vem aperfeiçoar 

46 Cf. ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de Iconografia, p. 269. 
47 Deparamos com a figuração de Moisés de um modo destacado, na pintura de Francisco Henriques 

(FH), onde integra os elementos escultóricos da estante; de uma forma mais discreta no painel de Frei Carlos 
(FC) onde constitui parte de um retábulo destinado a orações particulares; também na pintura de Vasco Fernandes 
(VF) fazendo parte do tríptico disposto ao cimo no lado direito, e de uma maneira muito subtil, como iluminura 
do livro que Maria, o que se verifica na pintura de Garcia Fernandes (GF-2), e na de Mestre Desconhecido (MD-
2) do Museu dos Patriarcas, em Lisboa. As Tábuas da Lei encontram-se nas pinturas de Gregório Lopes (GL-2) 
da igreja de Nossa senhora do Paraíso e do Mestre da Lourinhã (ML-1 ), do retábulo da Sé do Funchal. 

48 Cf. MARCONCINI, Benito — La testimonianza delia Sacra Scrittura. In MARCONCLNI, Benito 
[et ai.] —Angeli e demoni. II dramma delia storia tra il bene e il male. Bologna: Edizioni Dehoniane, 1992, p. 96. 
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e completar a Antiga Lei. Deste modo a personagem de Moisés sempre deverá ser entendida 
como prefiguração de Cristo. 

Na sua iconografia deparamos com dois atributos mais frequentes: as Tábuas da Lei 
(ou Decálogo) que transporta sobre as mãos numa interpretação literal do texto evangélico e 
os dois chifres sobre a cabeça. A imagem das Tábuas da Lei de forma isolada aludem à 
presença de Moisés e, como tal, realizam idêntica função como quando ele próprio se encontra 
fisicamente representado. Quanto á representação dos chifres resulta de um erro de tradução 
cometido por São Jerónimo no texto da Vulgata. O verbo hebraico que significa «resplandesceD> 
é muito semelhante ao termo «geren» que quer dizer «chifre» ou «corno» 49. Por isso, quando 
Moisés desce pela segunda vez do monte Sinai, a Vulgata traduz: "Cumque descenderei Moses 
de monte Sinai tenebat duas tabulas testimonii et ignorabat quod comuta esset fácies sua ex 
consorcio sermonis Dei." (Ex 24,29). Uma tradução defeituosa que, para Réau, está na origem 
do tipo iconográfico de Moisés com chifres tal como é ilustrado em diferentes manifestações 
artísticas e que se foi alicerçando, ao longo dos séculos, independentemente das vozes que se 
levantaram denunciando o erro da interpretação50. 

Deparamos, ainda, com outras características associadas à representação de Moisés nas 
pinturas da Anunciação como seja o facto de se descalçar, ou a presença da sarça ardente que 
não constituem já prefigurações, mas símbolos, a cuja análise procederemos no item seguinte. 

GEDEÃO 

A representação deste herói popular do povo israelita ocorre uma única vez nas pinturas 
da Anunciação, nomeadamente no pequeno triplico representado painel de Vasco Fernandes, 
do Museu de Lamego. Apesar de o incluirmos nesta secção porque se trata efectivamente de 
uma personagem bíblica, o que constitui uma prefiguração não é ele mesmo em si, mas, sim, 
o aparecimento do anjo que lhe anuncia a sua vocação. Este anúncio constitui, como vimos, 
um dos relatos que seguem o mesmo esquema literário dos anúncios de nascimento ou de 
vocação, mas que é, neste caso, prefiguração da Anunciação a Maria51. 

Todavia o interesse por esta figura veterotestamentária que sendo pastor foi escolhido 

49 Cf. MONREAL Y TEJADA, Luis — Iconografia dei Cristianismo. Barcelona: El Alcantilado, 2000 
p. 82. Nesta mesma publicação podem ser vistas as principais intervenções de Moisés que foram marcantes para 
o seu povo (pp. 81-85). 

50 Cf. REAU, Louis — Iconografia dei arte Cristiano. Antiguo Testamento, pp. 212-213. 
51 Ibidem, p. 272. 
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para se tornar guerreiro e chefiar um pequeno número de soldados na sua luta contra os 
Madianitas reside no facto de pedir uma prova e uma contraprova a Deus como sinal que era 
verdadeiramente aquela a Sua vontade. Esse sinal envolve a presença de um velo de lã que 
constitui o suporte material sobre o qual incidem duas prova pedidas por Gedeão. Na primeira 
ocasião estende um velo de lã sobre a eira e pediu que durante a noite o orvalho caisse apenas 
sobre o velo mantendo seca toda a terra em redor. E assim aconteceu: de manhã Gedeão 
expreme o velo e o orvalho destilado encheu uma bacia. Ainda não totalmente convencido 
pede uma segunda prova, desta vez seria o velo a permanecer seco enquanto o orvalho da 
noite humedeceria toda a terra à sua volta e Deus satisfez o seu pedido e, a partir daí Gedeão 
asume o comando do pequeno exército que viria a derrotar os madianitas (Jz 6, 36-40). 

Assim, pelo facto do orvalho ter caído sobre o velo sem afectar a terra em volta, o velo 
converte-se em símbolo da maternidade virginal de Maria, desde os tempos da Patrística e 
que permanece ainda na época quinhentista como nos recorda São Tomás de Villanueva 
(Sermão 3 sobre a Anunciação da Virgem Maria). 

DAVID 

Nas pinturas constantes do Repertório, a figuração do rei David ocorre sempre de uma 
modo bastante discreto: através de uma pequena imagem de vulto colocada na extremidade 
do ceptro do Arcanjo São Gabriel, na iluminura do livro de Maria ou pela presença do seu 
símbolo: a estrela de seis braços52. A subtileza desta representação deve-se, em nossa opinião, 
ao facto dos pintores pretenderem indicar, somente, que Cristo pertenceu à descendência de 
David. Trata-se, também, de apresentar uma nova relação entre os dois Testamentos, mostrando 
que no Novo Testamento tinham cumprimento as promessas feitas no Antigo. 

Com efeito, Deus, através do profeta Natan, promete a David, o fdho mais novo de 
Jessé, a consolidação do seu reino pelas gerações vindouras: 

"Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, manterei depois de ti a 
descendência que nasceá de ti e consolidarei o seu reino. Ele construirá um templo ao 
meu nome, e Eu firmarei para sempre o seu trono régio. Eu serei para eleum pai e ele 
será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta,hei-de corrigi-lo com varas e com 

52 A referência ao rei David ocorre nas seguintes pinturas da Anunciação: Mestre da Sé de Évora (MSE), 
na iluminura do breviário de Maria; Francisco Henriques - Alpiarça (FH) e Gaspar Vaz - Tarouca (GV-1) na 
extremidade do ceptro; Mestre Desconhecido - Torres Vedras (MD-6) no firmai do Anjo a «Estrela de David» e, 
por fim Mestre Desconhecido Évora (MD-9) no relevo de um tondo. 
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açoites, como fazem os homens, mas não lhe tirarei a minha graça, como fiz a Saul, a 
quem afastei de ti. A tua casa e o teu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o 
teu trono estará firme para sempre." (2 Sm 7, 12-16) 

O povo de Israel e, de forma particular, alguns dos seus profetas viu nesta aliança a 
promessa divina de que a descendência de David permaneceria para sempre e o Messias, o rei 
ideal, que ocuparia um dia o seu trono, seria proveniente da sua casa. O Salmo 89 confirma 
esta certeza ao referir expressamente: 

"Encontrei David, meu servo, e ungi-o com óleo santo. A minha mão estará sempre com 
ele e o meu braço há-de torná-lo forte. [...] Hei-de assegurar-lhe para sempre o meu 
favor e a minha aliança com ele há-de manter-se firme. Estabelecerei para sempre a sua 
descendência e o seu trono terá a duração dos céus. [...] Não quebrarei a minha aliança 
nem mudarei a palavra dos meus lábios. Jurei uma vez pela minha santidade; de forma 
alguma enganarei David! A sua descendência permanecerá para sempre e o seu trono 
será como o Sol, na minha presença: estará firme para sempre como a Lua testemunha 
fiel no firmamento." (SI 89 21-22, 29-30, 35-38) 

Por sua vez, o profeta Isaías antevê o reino messiânico, proveniente da linhagem de 
Jessé: "Brotará um rebento do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. Sobre 
ele repousará o espírito do Senhor." (Is 11, 1-2). Os artistas deram expressão visual a esta 
imagem através de variadas representações, designadas por Árvore de Jessé em que este 
surge adormecido e, sobre uma árvore nele enraizada, se mostram os diversos descendentes 
divididos pelos vários ramos, entre os quais David, para terminar em Maria e seu Filho Jesus, 
numa clara indicação da ascendência davídica de Cristo. 

Vemos, portanto, estar fortemente alicerçada no povo de Israel a convicção que o Messias 
prometido deveria ser descendente da casa real de David, o monarca que teve uma acção 
determinante na unificação das tribos dispersas num único reino a quem deu uma capital 
política e religiosa: Jerusalém. Confirmando a ligação entre Jesus e David, São Mateus 
apresenta no início do seu Evangelho a ascendência de Jesus dizendo: "Genealogia de Jesus 
Cristo, filho de David, filho de Abraão: Abraão gerou Isaac; Isaac gerou Jacob; Jacob gerou 
Judá e seus irmãos [...] Jessé gerou o rei David; David, da mulher de Urias, gerou Salomão; 
[...] Jacob gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo." (Mt 1, 
1-16). Por sua vez, também o Anjo Gabriel, evidencia o cumprimento da promessa ao revelar 
a Maria: "O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David, reinará eternamente sobre a 
casa de Jacob e o seu reino não terá fim." (Lc 1, 32-33)53. 

53 Para um maior aprofundamento sobre o modo como o povo israelita via a questão messiânica, as 
diferentes concepções reinantes e o modo como Jesus se enquadra nesta mentalidade ver, entre outros: SICRE, 
José Luis — De Davi ao Messias. Textos básicos da esperança messiânica. Petrópolis: Editora Vozes, 2000. 
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Entre as diversas personagens veterotestamentárias consideradas prefigurações de Cristo, 
o rei David ocupa uma posição privilegiada na medida em que é seu antepassado directo e 
quando deparamos, nas pinturas da Anunciação, com a figuração do rei David, existe uma 
clara intenção em mostrar que Jesus é o Messias prometido, dando cumprimento às promessas 
feitas a seu repeito no Antigo Testamento. 

Louis Réau chama a atenção para a riqueza iconográfica da figura de David, manifestada 
durante a Idade Média e o Renascimento, atendendo ao paralelismo estabelecido entre diversos 
episódios da sua história e a vida de Cristo 54. 

Todavia, nas pinturas da Anunciação que integram o Repertório, verificamos que a 
representação do monarca é efectuada, de forma directa, mediante uma personagem com a 
cabeça coroada, ou, então, juntamente com um dos seus atributos: a harpa. De modo indirecto 
a alusão ao rei David processa-se pelo seu símbolo: a estrela de seis braços resultante da 
sobreposição de dois triângulos colocados em sentidos opostos. Em qualquer caso, como 
referimos, trata-se sempre de uma figuração muito discreta, pois a mensagem subjacente 
destina-se, apenas, a anunciar Cristo como verdadeiro Messias, descendente da casa de David, 
cumprindo, assim, as promessas feitas por Deus. 

PROFETAS ELIAS E ELISEU 

A representação dos profetas Elias e Eliseu constitui um exemplo muito raro nas pinturas 
da Anunciação, embora plenamente justificada, como veremos. Registamos a sua figuração, 
uma única vez, nas obras reunidas no Repertório, nomeadamente no sebasto do pluvial do 
Anjo Gabriel, no painel de Francisco Henriques, pertencente ao acervo da Casa dos Patudos, 
em Alpiarça. Sendo Eliseu discípulo e continuador de Elias, optámos por apresentar os dois 
profetas em conjunto, tal como se verifica na pintura referida e cuja reprodução podemos ver 
na figura 54. 

As duas personagens que se encontram representadas no largo sebasto do pluvial 
representam, em nossa opinião, o profeta Elias, no registo superior, envergando um traje 
rudimentar e sustentando uma espada flamejante na mão direita, acompanhado no registo 
inferior, pelo profeta Eliseu ostentando uma grande calvície e trajando com o hábito carmelita 
e possuindo, na mão esquerda, um pequeno bastão que poderá representar um dos seus 

54 Cf. REAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. Antiguo testamento, pp. 300-319. 
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atributos: o archote55. 

A representação destas duas 
figuras proféticas no episódio da 
Anunciação justifica-se pelo facto de 
ambas serem prefigurações de Cristo. 
Diversas passagens do primeiro Livro 
dos Reis são colocadas em paralelo 
com situações análogas vividas por 
Cristo enquanto as profecias de 
Malaquias (Ml 3, 23) referem que o 
Messias seria precedido pelo profeta 
Elias que desceria do céus para 
preparar o coração dos homens para a 
sua vinda a fim de não os castigar. Por 
isso, é também chamado o percursor 
do percursor de Cristo, isto é, o que 
antecede a João Baptista, designado 

por segundo Elias. Ambas as personagens mostram, igualmente, uma grande semelhança de 
vida ascética no deserto56. 

Fig. 54. Anunciação (porm.) 
Figuras pintadas na capa do Anjo Gabriel 
Francisco Henriques (c. 1503-1508) 
Alpiarça, Casa dos Patudos 

Eliseu, herdeiro do profeta Elias, embora com o seu culto menos estendido que o do seu 
antecessor, é considerado pelos carmelitas como o segundo fundador da sua Ordem. De igual 
modo, determinados episódios da sua vida são postos em paralelo com a vida de Jesus sendo, 
pois, apresentado, também, como prefiguração de Cristo 57. A presença conjunta dos dois 
profetas reforça o anúncio da vinda iminente do Messias. Regista-se, pois, uma nova associação 
entre personagens do Antigo Testamento que surgem como prefigurações de Cristo e os 
acontecimentos do Novo Testamento, evidenciando como este vem cumprir as promessas 
das antigas escrituras. 

55 A espada flamejante é exactamente o atributo do profeta Elias, personagem que a Igreja grega assemelha 
como os santos, daí a cabeça nimbada. Por sua vez o profeta Eliseu aparece sempre associado a Elias, vestido 
com o hábito carmelita, ostentando uma enorme calvície e tendo como atributos uma almotolia, ou um archote 
ou ainda, uma pomba bicéfala pousada no ombro. Na representação miniatural parece efectivamente transportar 
um archote na mão esquerda. Cf. RÉAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. Iconografia de los santos. 
Tomo 2/ Vol. 3, p. 431, 437 ; IDEM — Iconografia de la Bíblia. Antiguo testamento. Tomo 1/Vol. 1, pp. 400-
419. 

56 Cf. RÉAU, Louis — Iconografia de la Bíblia. Antiguo testamento. Tomo 1/Vol. 1, pp. 402. 
57 Ibidem, p. 413. 
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PROFETA ISAÍAS 

Talvez de modo mais profundo que qualquer outro profeta do AT, Isaías, que viveu no 
século VIII a.C, apresenta-se intrinsecamente ligado ao anúncio do nascimento miraculoso 
do Filho de Deus 58. Três passagens das suas profecias são particularmente relevantes pois 
são interpretadas como prenúncios da Anunciação-Encarnação: a que anuncia que uma virgem 
conceberá e dará à luz um fdho chamado o Emanuel, o Deus connosco (Is 7,14); a que refere 
explicitamente que "í/m menino nos nasceu, um filho nos foi dado [...] assegurando o 
estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de David e sobre o seu reino" (Is 9, 5-6); 
e, finalmente, a já referida alusão à Arvore de Jessé (Is 11, 1), a qual multiplicará os seus 
ramos desde David até ao Messias 59. 

Desde os seus primórdios, a Igreja viu na primeira profecia, uma referência à figura de 
Maria, tendo sido amplamente explorada, sobretudo na pintura italiana, como forma de mostrar 
que, com o acontecimento da Anunciação e da Encarnação, ela tinha pleno cumprimento na 
jovem e humilde virgem de Nazaré. Para ilustrar esse facto, os artistas representam o profeta 
com uma filactéria nas mãos onde se inscrevem as palavras iniciais da sua profecia: Ecce 
virgo concipiet... ou, então, a mesma inscrição pode ainda constar num livro no caso de se 
registar a ausência do profeta. Em ambas as situações existe a intenção de evidenciar que em 
Maria se cumpre a profecia de Isaías o que torna claro, uma vez mais, a convicção que Novo 
Testamento vem dar cumprimento ao Antigo. 

Por vezes, a figuração de Isaías nas pinturas da Anunciação surge juntamente com 
outro dos «profetas maiores»: o profeta Jeremias. Quando tal acontece, verifica-se que a sua 
representação possui um significado mais amplo: simboliza o Antigo Testamento, a Antiga 
Lei e, neste caso, surge pelo lado esquerdo de Maria, em oposição a Jeremias, que se identifica, 
como veremos, com o Novo Testamento e se encontra do lado oposto. Maria é o elemento de 
transição entre os dois grandes momentos da Historia da Salvação. 

Referindo-se a esta situação particular da pessoa de Maria de Nazaré Erwin Panofsky 
comenta: 

"Mais, quel que soit le symbole choisi, la figure représentant l'Ancien Testament est 
toujours placée sur la gauche de la Vierge, car le contraste entre les deux Testaments 
implique, bien entendu, une opposition entre deux valeurs, l'une étant supérieur à l'autre, 

58 Cf. PANOFSKY, Erwin — Peinture et dévotion en Europe du Nord à la fin du Moyen Âge. Paris: 
Fammarion, 1997, p. 34. 

59 Cf. CARMONA MUELA, Carmona — Iconografia Cristiana. Guia básica para estudiantes. Madrid: 
Ediciones Istmo, 1998, pp. 53-54. 
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et une règle fondamentale veut, dans pratiquement tous les types de symbolisme, que le 
côté gauche (sinister en latin) ait des implications négatives." * 

No caso das pinturas portuguesas da Anunciação da primeira metade de Quinhentos, 
mais sujeitas à influência dos Países Baixos meridionais, a presença do profeta Isaías é muito 
rara, mas verifíca-se no painel do Mestre Desconhecido, do Museu de Évora, (MD-9) onde 
surge representado no interior de um tondo, segurando, na mão esquerda, o livro das suas 
profecias. 

PROFETA EZEQUIEL 

Ezequiel constitui novo caso de um profeta representado uma única vez nas pinturas do 
Repertório, designadamente, na Anunciação de Vasco Fernandes, do Museu de Lamego. Não 
existe uma relação directa entre esta figura veterotestamentária e a Anunciação. Todavia, 
regista-se a sua presença nas pinturas alusivas ao tema, devido, principalmente, à grande 
difusão que teve o culto mariano durante a Idade Média altura em que a sua visão do profeta 
sobre o pórtico exterior do lado oriental do Templo de Jerusalém, que se encontrava fechado, 
foi interpretada como um símbolo da maternidade virginal de Maria61. 

No seu livro, o profeta Ezequiel descreve a visão que teve, ao ser arrebatado à cidade 
de Jerusalém, uma cidade engrandecida e idealizada. A certa altura o Senhor disse-lhe: "Este 
pórtico será fechado. Não será aberto e ninguém passará por ele, porque o Senhor, o Deus 
de Israel, entrou por ele." (Ex 44, 2). Como vimos, ao estudar os textos da Patrística, alguns 
Padres da Igreja aplicam esta passagem à Virgem Maria, quer para salientar a sua virgindade, 
quer a sua Imaculada Conceição. Atendendo a estes factos, na iconografia da Anunciação, o 
profeta Ezequiel é identificado por um dos seus atributos: uma filactéria onde figura a inscrição 
Porta clausa est, non aperietur62. 

No caso da pintura de Vasco Fernandes a que aludimos, a sua representação efectua-se 
no painel central do pequeno tríptico figurado na zona superior, do lado esquerdo. O profeta 
surge diante de uma porta fechada, segurando, com ambas as mãos, uma filactéria que não 
possui qualquer inscrição dadas as dimensões miniaturais da cena, porém, não restam dúvidas 
quanto à sua identificação atendendo a todo o contexto. 

Cf. PANOFSKY, Erwin — Peinture et dévotion en Europe du Nord à la fin du Moyen Âge, p. 34. 
Cf. RÉAU, Louis — Iconografia de la Biblia. Antiguo testamento. Tomo 1/Vol. 1, pp. 429. 
Ibidem. 
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AGNUS DEI 

Expressão latina que significa «Cordeiro de Deus» e que, no contexto do Novo Testa
mento se refere, directamente, à pessoa de Jesus Cristo. Assim a utiliza, pela primeira vez, 
João Baptista nas margens do rio Jordão quando avistou Jesus que se dirigia para ele a fim de 
ser baptizado: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo" (Jo. 1, 29); e, no dia 
seguinte, o percursor de Cristo, estando com os seus discípulos, olha para Jesus que passa e 
repete: "Eis o Cordeiro de Deus" (Jo. 1, 36). Quando o evangelista São João emprega estas 
expressões pretende fazer alusão, por um lado, ao cordeiro pascal, por outro, ao Servo sofredor 
de que fala o profeta Isaías, ambos figurando a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, como salienta 
Marc Girard, o cordeiro não é um símbolo, mas uma prefiguração de Cristo63, motivo pelo 
qual foi colocado neste item. Analisemos separadamente estas duas analogias. 

O cordeiro pascal era imolado em cada família israelita pela festa da Páscoa, de acordo 
com as prescrições transmitidas por Deus a Moisés e a Aarão (Ex. 12, 1-11). Moisés, por sua 
vez, transmitiu-as ao povo, ordenando-lhes que as observassem para sempre (Ex. 12, 21-24). 
Este ritual da Páscoa que passava por imolar e comer o cordeiro pretendia recordar e perpetuar 
o dia em que, por meio de Moisés, Deus libertara o povo hebreu da escravidão do Faraó, 
fazendo-o sair da terra do Egipto (Ex. 12, 51), tal como a própria palavra Páscoa, indica M. 
Muito provavelmente este sacrifício do cordeiro tinha as suas origens em festas dos pastores 
nómadas que ofereciam as primícias do rebanho, mas ganha agora um novo significado, 
ficando associado à libertação do povo israelita65. 

A origem do cordeiro como imagem de Cristo é muito antiga. Baseando-se em Eusébio 
de Cesareia (t 339), Loius Réau refere que o cordeiro que se deixa imolar representa a 
humanidade do Logos, emblema da Encarnação e da Paixão. Aponta, ainda, quatro tipos de 
simbolismo atendendo à complexidade desta figura e ao modo como é representado e os 
respectivos atributos66. Atendendo ao facto de estarmos a analisar este símbolo porque surge 
como emblema no peitoral do Anjo Gabriel da Anunciação de Lamego, interessa-nos referir 
apenas, a imagem que alude ao cordeiro imolado da crucifixão. 

63 Cf. GIRARD, Marc —Os símbolos na Bíblia. São Paulo: Paulus, 1997, p. 643. 
64 Apesar da origem não ser muito clara, recolhe maior unanimidade a raiz pesah ou pasaj «saltar» 

(Yahvé saltou por cima das casas dos hebreus, passando ao largo, isto é salvando-os Ex. 12,13; 27). Em hebraico 
pésach, em aramaico pasha ', e em grego páscha de onde vem a nossa palavra Páscoa, à qual se atribui o sentido 
de passagem. Cf. GERARD, André-Marie —Diccionarío de la Bíblia, p. 1145; BÍBLIA Sagrada — Lisboa/ 
Fátima: Difusora Bíblica, 1998, p. 118 (nota 11); PAUL, André — A Bíblia. História, textos e interpretações. 
Coimbra: Gráfica de Coimbra/ Difusora Bíblica, 1999, p. 61. 

65 Cf. GERARD, André-Marie —Diccionarío de la Bíblia, p. 1144. 
66 Cf. RÉAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. Introducción general, pp. 99-100. 
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Devido às origens pastoris do povo de Israel, o cordeiro era, no Antigo Testamento, o 
animal mais usado nos holocaustos e outros sacrifícios, designadamente, nos ritos de 
purificação67. O livro do Levítico alude ao sangue do cordeiro oferecido em sacrifício e ao 
ritual que purificava as impurezas, as transgressões dos filhos de Israel e toda a espécie de 
pecados (Lv 16, 15-34). São Paulo afirmava, de modo inequívoco, a ideia do sacrifício de 
Cristo: "Pois Cristo, nossa Páscoa, foi imolado" (1 Cor 5, 7). Por isso, desde os primórdios 
do Cristianismo que a morte de Cristo na cruz foi identificada com o sacrifício do cordeiro 
pascal instituído por Moisés. Este cordeiro pascal sacrificado servia de reconciliação e laço 
de união entre Deus e o seu povo68. 

Existem, pois, ligações profundas entre o cordeiro pascal do Antigo Testamento e Cristo, 
o Cordeiro da Nova Páscoa. A tradição cristã vê, assim, no cordeiro pascal a figura de Cristo 
imolado durante a Páscoa, e cujo sangue foi derramado na cruz para a salvação dos homens e 
a sua libertação do pecado. Neste sentido, o cordeiro é um prefiguração da Redenção, operada 
pela morte, e ressurreição de Jesus Cristo. Recordemos ainda que o evangelista São João, no 
relato da paixão de Cristo faz uma alusão muito clara: "Mas, ao chegarem a Jesus, vendo que 
já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Porém, um dos soldados abriu-lhe o peito 
com uma lança e logo brotou sangue e água [...]. É que isto aconteceu para se cumprir a 
escritura que diz: «Não se lhe quebrará nenhum osso»". (Jo. 20, 34-36). Ora esta passagem 
refere-se, precisamente, a uma das prescrições dadas por Deus a Moisés referentes ao ritual 
da Páscoa: "Comer-se-à [o cordeiro] numa só casa. Não se fará sair carne da casa para fora, 
e não lhe quebrareis nenhum osso" (Ex. 12, 46). Estamos, portanto, de novo, perante uma 
relação explícita entre Cristo e uma das suas figura, o cordeiro. 

Também o Apóstolo São Pedro na sua primeira carta exclama: "Sabendo que fostes 
resgatados da vossa vã maneira de viver herdada dos vossos pais, não a preço de bens 
corruptíveis, prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, qual cordeiro sem defeito 
nem mancha" ( 1 Pe 1,18-19). E Cláudio Pastro esclarece: "O cordeiro nos indica o sacrifício, 
o preço de um resgate e de uma grande aquisição: a razão de ser do Cristianismo69. 

Por sua vez, imagem do Servo sofredor, deriva directamente das palavras do profeta 
Isaías: "Mas foi ferido por causa dos nossos crimes, esmagado por causa das nossas 
iniquidades. [...] Mas o Senhor carregou sobre ele todos os nossos crimes. Foi maltratado, 
mas humilhou-se e não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, como 

67 Cf. GERARD, André-Marie —Diccionario de la Bíblia, p. 254. 
68 Cf. LURKER, Manfred — El mensaje de los símbolos, p. 110. 
69 PASTRO, Cláudio — Arte Sacra. O espaço Sagrado Hoje, p. 70. 
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uma ovelha emudecida nas mãos do tosquiador" (Is. 53, 5-7). 

Se atendermos aos diversos relatos da Paixão, veremos que Jesus Cristo passa por todas 
as provações e percorre as diversas etapas com um silêncio e uma dignidade que espantou 
amigos e inimigos. Esta atitude marcou tão profundamente a quantos assistiam aos cruentos 
acontecimentos, que o Apóstolo Pedro, decorridos muitos anos, escreve: "Ao ser insultado, 
não respondia com insultos; ao ser maltratado não ameaçava" (1 Pe. 3, 23). O que mostra 
como foi entendido, desde muito cedo, que Jesus Cristo se identificava com a descrição do 
Servo sofredor anunciado por Isaías, que carregando com os pecados da humanidade era 
imolado na cruz, derramando o seu sangue. 

Por sua vez, São João, no Apocalipse, refere inúmeras vezes o cordeiro como imagem 
de Cristo: Ap. 5,6, 8,12,13; 6,1,16; 7,9,10,14,17; 14,1,4,10; 15, 3; 17,14; 19, 7; 21,9, 
14, 22, 23, 27; 22, 3 70. Entre todas salientamos as que associam o cordeiro ao seu sacrifício: 
"Depois olhei e vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e no meio dos anciãos, um 
Cordeiro. Estava de pé, mas parecia ter sido imolado" (Ap. 5,6); "Numa visão, ouvi a voz de 
uma multidão angélica, à volta do trono, dos seres viventes e dos anciãos; o seu número era 
de miríades de miríades, milhares de milhares e cantavam com voz forte: «O Cordeiro que 
foi imolado é digno de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória 
e o louvor»" (Ap. 5, 11-12). Pela força da tradição e o profundo significado que envolvia o 
sacrifício do cordeiro, facilmente se pode compreender que este tenha sido utilizado como 
uma prefiguração de Cristo, Salvador-vítima, mais representados em todos os períodos da 
arte cristã, devidamente fundamentado em muitas passagens bíblicas, quer do Antigo, quer 
do Novo Testamento71. 

O exemplo paradigmático desta expressão de Cristo como Agnus Dei encontra-se no 
célebre retábulo do «Cordeiro Místico», dos irmãos Hubert e Jan Van Eyck, pintado, entre c. 
1420-1432, para a catedral de S. Bavon, em Gant, no qual, como se sabe, se encontra 
representado no reverso de dois dos volantes, precisamente, a Virgem da Anunciação e o 
Arcanjo São Gabriel. 

Após a exposição feita, o cordeiro representado no peitoral do Anjo Gabriel da 
Anunciação de Vasco Fernando, de Lamego, o único caso em que surge a representação do 
do cordeiro, podemos concluir que se apresenta como figura de Jesus Cristo, o Cordeiro 

70 Cf. LUJÁN, José — Concordâncias dei Nuevo Testamento. Barcelona: Editorial Herder, 1991, p. 119. 
71 Cf. FERGUSON, George — Signs & Symbols in Christian Art, p. 20; ESTEBAN LORENTE. Juan 

Francisco — Tratado de iconografia. Madrid: Ediciones Istmo, 1998, p. 199. 
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Pascal e o Servo sofredor, cuja Encarnação é anunciada ao mesmo tempo que se alude ao 
modo cruento como levará a cabo a Redenção da Humanidade, finalidade última da sua 
vinda. 

* * * 

Uma vez concluída a apresentação das figuras do Antigo Testamento utilizadas, nas 
pinturas portuguesas, como prefigurações de Cristo e de Maria ou por outros motivos 
simbólicos impõe-se efectuar uma alusão ao papel determinante desempenhado por duas 
obras medievais na transposição da palavra escrita para a figuração. Referimo-nos, 
concretamente, ao Speculum humanae Salvationis e à Bíblia Pauperum, que contribuíram 
para uma solidificação dos temas na transposição da mensagem escrita para a visual, servindo 
de orientação para muitas representações produzidas posteriormente. Não pretendermos fazer 
uma análise dos respectivos textos, mas, tão-só, salientar a importância iconográfica de algumas 
representações do tema da Anunciação, de modo a comprovar que, desde muito cedo, as 
figuras bíblicas acabadas de analisar, se encontram associadas com o Mistério da Anunciação-
Encarnação numa relação que perdurou durante séculos. 

Reproduzidas a partir do Speculum Humanae Salvationis n apresentamos quatro 
iluminuras. Em primeiro lugar, a Anunciação representada no mesmo fólio em que se representa 
do episódio de Moisés e a sarça ardente. Moisés encontra-se descalço, ajoelhado diante da 
sarça em chamas sobre a qual se representa a figura divina não de Deus Pai, mas de Jesus 

72 Fonte: SPECULUM humanae salvationis. Codex Cremifanensis 243 des Benediktinerstiftes 
Kremsmiinster. Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1997. 
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Fig. 57. Moisés e a sarça ardente Fig. 58. Anunciação 
Speculum humanae Salvationis (iluminura, foi. 13 r°.) Speculum humanae Salvationis (iluminura foi. 52 v°.) 

Cristo, identificado pelo nimbo crucífero reservado à segunda pessoa da Santíssima Trindade, 
o que constitui uma interpolação digna de registo pois Cristo é visto como o «Novo Moisés» 
como acabámos de analisar. No fólio seguinte (foi. 13 r°.), a iluminura alude ao chamamento 
de Gedeão pelo Anjo 73. Gedeão aparece revestido com a cota de malha, elmo e espada, 
identificando-o claramente como guerreiro. Ao seu lado, colocado no chão, o velo probatório 
utilizado como prova e contraprova nos dois sinais pedidos a Deus como garantia de ter sido 
escolhido para desempenhar a missão que lhe era confiada como vimos anteriormente. As 
diversas personagens não só se encontram identificadas mediante a inscrição do seu próprio 
nome como, também, pela iconografia habitual. Por fim, no fólio 52 v°., começa a apresentação 
da série das Alegrias da Virgem, pela Anunciação, ilustrada na figura 58 74. 

As imagens seguintes, extraídas de diversas edições da Biblia Pauperum, constituem 
exemplos paradigmáticos quanto ao modo como a Anunciação se encontra associada não só 
com as figuras veterotestamentárias acabadas de referir, como ainda com o rei David, e os 
profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, tornando evidente o conceito vigente de que no Novo 
Testamento tinham cumprimento as profecias do Antigo. Em todas as representações é feita 
uma alusão ao episódio da desobediência de Adão e Eva, evidenciando a relação directa 
existente entre a Anunciação-Encarnação e a sua causa. 

73 A iluminura colocada no mesmo fólio ladeando o episódio de Gedeão ilustra o episódio de Rebeca 
junto da fonte dando de beber a Elieser, de acordo com o relato do Génesis (Gn 24, 12-24). Rebeca constitui, 
também, uma prefiguração de Maria que não teve expressão nas pinturas portuguesas da Anunciação, motivo 
pelo qual não a incluímos neste estudo. 

74 O fólio 53 r°. prossegue com a apresentação da Visitação e áaNatividade, que não ilustramos por não 
se enquadrar no contexto deste item. 
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A figura 59, representa, no tondo central, a Anunciação ladeada de dois grandes 
acontecimentos: do nosso lado esquerdo, uma referência à maldição lançada sobre a serpente, 
portanto, uma alusão ao Pecado Original e, do lado oposto, o chamamento de Gedeão pelo 
anjo, juntamente com a prova do velo. Nos dois medalhões superiores representa-se, à esquerda 
o profeta Isaías e do lado direito o rei David. Na zona inferior em novos tondi figuram o 
profeta Ezequiel, à esquerda e, do lado contrário, o profeta Jeremias75. 

Fig. 59. Anunciação rodeada de personagens e episódios veterotestamentários 
Bíblia Pauperum, Codex l'ai ali nu s 871 

Encontramos, assim, episódios e personagens veterotestamentários que ao longo de 
séculos foram associados com a Anunciação tendo exercido enorme influência na iconografia 
do tema. 

Por sua vez a gravura ilustrada na figura 60 segue uma ordenação muito semelhante na 
disposição das personagens e dos episódios representados: ao centro a Anunciação ladeada 

75 Fonte: BÍBLIA PA UPERUM - Armenbibel - Die Bilderhandschrift des Codex Palatinus 871 im Besit 
der Biblioteca Apostólica Vaticano. Stuttgart; Zurich, 1995. 
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pela Tentação de Eva e pela Vocação de Gedeão, onde figura o velo probatório. Ao cimo o 
profeta Isaías e o rei David, devidamente identificados e, na zona inferior os profetas Ezequiel 
e Jeremias. 

ftumUíerf * ifa o ttwti 
captf hm et» ru mfiDiarjcrr 

ffã imcffita : õrftsUr a* 
batiwrpx/Carifttti, 
amofam imffoîrupH* 
ftCffutfutipnc * 

^(rgòfehttaFnmtpra i n a i i ^ ' r a r n 5 î ^ | ^ f t £ / 
Fig. 60. Anunciação rodeada de personagens e episódios veterotestamentários 
Biblia Pauperum 
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A gravura reproduzida na figura 61 repete os mesmos temas e personagens das duas 
anteriores embora em disposições diferentes. No medalhão central representa-se o episódio 
da Anunciação, enquanto nos extremos laterais, numa leitura da esquerda para a direita, 
deparamos com a cena da tentação no Paraíso e a aparição do Anjo a Gedeão onde não falta 
o velo, formando um círculo aos pés do guerreiro. Em redor da Anunciação ao cimo continua 
a ser representado o profeta Isaías e o rei David, com os nomes perfeitamente legíveis e, na 
zona inferior os profetas Ezequiel e Jeremias 76. 

: ttwrátftfK* o& afamam 
Stwswts >& pí«A tt>ircw lœmr.ttfcrçaKe.<T mui 
$t otmKttt caput? twtttt'ittt mfiwafom caltanco eu» 

$»h rift® marmfãfârfonc foflfc tttS$UU8 a&MH#Ctttcí i 
îwta>a -vu» yatmu* tctttixtficíc vuc1ía-lta$o felutaí 

íCFttar taïftm> fawí-urç • <auoo <6cs-on itrtuit- (}*• 
mm -wáoifc-tnudlcrc w &uium trn&tttintni <Jnç 
Figwnftjac «ítBríttcm $tetofam fine ccwntp'ttonc ccuptwa 
!ttfttt0níãí«m çrfynrtttis frndítoMtcmeart&itdUjo 
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Scccon-

Fig. 61. Anunciação rodeada de personagens e episódios veterotestamentários 
Bíblia Pauperum (c. 1310) 
Sankt Florian, Bibliothèque des Augustiner-Chornerrestifts (có, III, 207) 

76 Fonte: NISHINO, Yoshiaki 
iconographique, p. 64. 

— Le Triptyque de l'Annonciation d'Aix et son Programme 
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Por último, apresentamos uma miniatura do séc. XII extraída de outra edição da Biblia 
Paupeum com uma iconografia um pouco diferente, embora mantenha a temática anterior. 
Assim, na parte superior ilustram-se dois quadros: à esquerda a maldição da serpente, portanto 
uma alusão à desobediência de Adão e Eva e no lado direito o episódio da vocação de Gedeão 
representado com traje de guerreiro e respectivo velo. Na zona inferior, ao centro, figura a 
Anunciação, ladeada, à esquerda, pelos profetas Isaías e Ezequiel e, do lado direito, pelo rei 
David e o profeta Jeremias77. 

Fig. 62. Anunciação rodeada de personagens e episódios veterotestamentários 
Biblia Pauperum (séc. XII) 
Biblioteca de Munique 

Fonte: LÉPICIER, Augustin-Marie —L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 13. 
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A estas imagens que evidenciam a relação existente entre a Anunciação e certas passagens 
bíblicas veterotestamentárias, não podemos deixar de apresentar uma gravura que, de forma 
directa, embora sujeito a outra figuração, nos apresenta Moisés, o rei David e profetas que 
predisseram a vinda do Messias. Sob a benção de Deus Pai, que envia o Espírito Santo em 
forma de pomba, os céus abrem-se para se unirem à terra onde, no seio de Maria, vai tomar 
forma humana a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Embora tenha lugar no silêncio da 
intimidade do encontro entre o Anjo Gabriel e a jovem de Nazaré, o acontecimento é celebrado 
com júbilo e festa por todas as hierarquias angélicas. 

Fig. 63. Anunciação rodeada de personagens veterotestamentários 
Cornells Cort, gravura segundo modelo de Federico Zuccari 
Amsterdam, Rijksmuseum 
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NCLUÍMOS, neste item, os elementos simbólicos constantes da pinturas 
portuguesas da Anunciação que não constituem prefigurações ou temas bíblicos 
e, portanto, não se enquadram no ponto anterior. Assim, reunimos toda a classe 
de objectos, figuras secundárias, elementos arquitectónicos e animais com 
que deparamos nas obras sujeitas a análise. Como já esclarecemos, os pintores 

da Anunciação utilizaram os atributos representados também, como símbolos, motivo pelo 
qual achamos conveniente efectuar uma apresentação conjunta e sequencial dos diversos 
elementos simbólicos que, por facilidade de consulta, se encontram apresentados por ordem 
alfabética. 

AÇAFATE 

Algumas pinturas incluem o cesto da costura contendo diversos tecidos e, por vezes, 
uma tesoura fechada '. A figuração do açafate constitui uma remanescência dos Evangelhos 
Apócrifos que relatam Maria ocupada na confecção do véu do Templo de Jerusalém, que lhe 
fora entregue pelos sacerdotes depois de tirarem sortes entre diversas donzelas2. Parece-nos, 
todavia, poder alargar o simbolismo deste objecto a dois universos distintos que ganham 
sentido no contexto das pinturas da Anunciação. Efectivamente, o açafate pode ser símbolo 
do ventre de Maria como o receptáculo acolhedor, fértil, mas virgem, que permitiu tornar-se 
a morada de Deus Encarnado 3. Por outro lado, pensamos ver neste utensílio uma forma de 
salientar Maria como a dona de casa atenta e a esposa deligente de que fala o livro dos 
Provébios (Pr 31,10-28), ocupada em trabalhos vulgares da vida do quotidiano, tipicamente 
femininos, mostrando que a jovem de Nazaré escolhida por Deus para acolher o Verbo Di
vino no seu seio era, também, uma mulher igual à mulheres do seu tempo e, portanto, apesar 
de ser a Mãe de Deus, não deixava de ser uma criatura humana próxima do seu semelhante. 

Este aspecto ficará mais claro ao observarmos as figuras seguintes. Sabemos, pelos 
Evangelhos Apócrifos que a Virgem aos três anos de idade foi entregue pelos seus pais, 

1 O açafate encontra-se presente nas seguintes pinturas do Repertório: MSV, MF, GL-3, MA; MD-15. 
2 Cf. Proto-Evangelho de Tiago XI, 1 ; Evangelho do Pseudo-Mateus IX, 2; Evangelho Arménio da 

Infância V, 2. 
3 Cf. L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Paris: Réunion des Musées Nationaux, [s.d], 

1 CD ROM, entrada: Objects/Accessoires. 
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Fig. 64. Lavores da Virgem no Templo Joaquim e Ana para ser educada no Templo 
Retábulo de L. Borrassá (finais see. XIV) 
Villafranca del Panades, iglesia de San Francisco Cumprindo, assim, uma promessa feita antes do 

nascimento da jovem. Juntamente com outras 
jovens, Maria recebe uma educação esmerada que incluiria, naturalmente, uma aprendizagem 
nas tarefas consideradas, então, próprias da mulher como era todo o trabalho de lavores. Nas 
figuras 64 e 65 a jovem de Nazaré e as suas companheiras, são representadas em duas alusões 
à tarefa de costura que realizavam durante a sua permanência no Templo de Jerusalém. Isto 
significa que não existindo nas pinturas uma alusão explícita ao Templo, a figuração do açafate, 
e dos restantes acessórios (como se verifica na figura 65) podem ser simplesmente uma 
referência a estes trabalhos femininos que exaltam o valor da mulher e valorizam as suas 
qualidades. Importa salientar que aos pintores da Anunciação também interessava evidenciar 
esta faceta humana de Maria, porque sendo, sem dúvida, uma mulher especial atendendo à 
sua vocação de mãe do Verbo Divino, não deixava de ser uma mulher simples do povo que, 
como as outras mulheres do seu tempo se entregava ao zelo da sua casa. Assim, parece-nos 
importante não sermos conduzidos ao extremo de ver, sempre, na representação do açafate 
(ou do drap d'honneur, como adiante sublinharemos), uma alusão à cortina do Templo. 

AÇUCENA 

Desde as mais remotas origens que as primeiras civilizações desenvolvidas junto aos 
grandes rios (Nilo, Tigre, Eufrates, Indo...) utilizam o simbolismo floral para exprimir conceitos 
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abstractos inerentes à própria essência da flor como a beleza, fragilidade, brevidade, perfeição, 
renovação, etc 4. Os textos veterotestamentários utilizam este simbolismo das flores, com 
frequência, para expressar determinadas realidades associadas às contingências da vida 
humana. Também o Cristianismo, desde os seus primórdios, dando continuidade à tradição 
do povo bíblico, recorreu aos elementos vegetais, nomeadamente às flores, para dar expressão 
a novos conceitos relacionados com as suas crenças. Tanto nos textos patrísticos como nas 
primeiras manifestações da arte paleocristã se percebe a força do simbolismo do mundo veg
etal que vai atribuindo a símbolos antigos novos significados ou criando outros que vão 
perdurando ou desaparecendo ao longo dos séculos. Um dos que se conservou é, precisamente, 
o da açucena. 

Trata-se da espécie designada, em botânica, por lilium candidum (lírio branco), originária 
do Oriente, pertencente à família das liliáceas e, conhecida popularmente, por lírio-de-São-
José, atendendo, sem dúvida, ao relato do Livro sobre a Natividade de Maria, apócrifo que 
descreve o fenómeno da vara florida de José, ocorrido quando se procurou encontrar alguém 
para receber Maria em sua casa, como se ilustra na figura 67 5. Apesar de serem, muitas 
vezes, utilizados como termos sinónimos, é necessário referir que a açucena e o lírio são duas 
flores diferentes, uma vez que, este último, quando é designado, apenas, por «lírio» pode ser 
entendido como o «lírio roxo». No caso das pinturas portuguesas da Anunciação que 
analisaremos, apenas se observa a presença da açucena, flor que 
ilustramos que ilustramos na fi 
que nos permitem comparar a 
fotografia da flor na sua 
aparência natural, um desenho 
esquemático e um pormenor 
da pintura da Virgem da 
Anunciação, reverso do 
volante direito do retábulo de 
Orlier, de Martin Schongauer. 

Fig. 66. Açucena (Lilium candidum) 
A- Fotografia, B- Desenho esquemático, C-Pintura: Anunciação (porm.); M. 
Schongauer (c. 1465-1470), Colmar, Musée d'Unterlinden 

4 Cf. MARIA QUINONES, Ana — El simbolismo vegetal en el arte medieval. Madrid: Ediciones 
Encuentro, 1995, p. 21 

5 Cf. Livro sobre a Natividade de Maria VII, 4 . 0 florescimento da vara de José encontra-se devidamente 
salientado no Cap. XXII da Parte II do tratado de MACEDO, Antonio de Sousa — Eva, e Ave, pp. 376-377. 
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São raras as pinturas do Repertório onde 
se verifica a ausência da açucena. Quando se 
encontra representada surge dentro de uma jarra, 
quase sempre nas proximidades de Maria, 
salientando a relação simbólica existente entre 
ambas6. 

A presença desta flor pode ser entendida, 
em primeiro lugar, como uma alusão à Primavera, 
tempo privilegiado de flores, dado que no 
calendário juliano, esta tinha início no dia 25 de 
Março, dia em que ocorreu a Anunciação, mas 
também ao nome de Nazaré, à própria Virgem e 
a seu Filho, como salientou São Bernardo de 
Claraval, nas transcrições que tivemos 
oportunidade de comentar. R g 6J Florescimento da vara de José e desposórios 

com a Virgem Maria 
Este atributo foi tomado, de forma directa, Retábulo de Nicolas Florentino (séc. XV) 

Salamanca, Catedral Vieja 
das sagradas escrituras e aplicado a Maria: No 
capítulo segundo do Cântico dos Cânticos pode 
ler-se: "Ego fios campi et lilium convallium sicut lilium inter spinas sic arnica mea inter 
filias." (Cant 2, 1-2). Sobre esta passagem Manuel Trens propõe a seguinte explicação: 

"Este requiebro dei libro sagrado se aplico pronto a Maria. El lido es una flor blanca que 
no tiene mancha alguna. Es el símbolo clásico de su pureza virginal. El lirio de Maria no 
es el lirio cultivado y mimado de los jardines, sino el lirio de los valles, silvestre, que 
brota y florece sin intervención de la mano dei hombre, como dice San Bernardo. Por 
esta causa, poças veces falta en las escenas completas de la Anunciación, ya sea en un 
vaso, ya sea en manos del Ángel o de Maria misma, para indicar que Cristo nacerá de 
una Virgen." 7 

O lírio branco (açucena) é símbolo da eleição de Maria atendendo ao Cântico dos 

6 Este sentido de «proximidade» entre a jarra e Maria entende-se em termos pictóricos, não em termos 
espaciais ou «reias», já que, muitas vezes, surge em planos recuados em relação ao de Maria. Existem algumas 
excepções nas quais a jarra se encontra mais afastada da Virgem como, por exemplo, no caso da pintura do 
Mestre da Sé de Évora (MSE) onde a jarra com as açucenas se encontra num plano muito afastado e oculta pelas 
asas do Anjo, ou o caso da pintura de Garcia Fernandes (GF-2), do Museu Nacional de Machado de Castro, em 
Coimbra, onde a jarra surge no volante do Anjo Gabriel. 

7 Cf. TRENS, Manuel — Maria. Iconografia de la Virgen en el arte espanol. Madrid: Editorial Plus-
Ultra, 1947, p. 555. 
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Cânticos e, devido à sua brancura, é interpretado como símbolo de pureza, inocência, virgindade 
e castidade 8. No caso de se tratar de um ramo onde se destacam três flores abertas é feito, 
mediante este símbolo, uma alusão directa à tríplice virgindade de Maria ou seja, à sua perpétua 
virgindade9. Isto mesmo afirma São João Damasceno, aquela que foi virgem antes do parto, 
durante o parto e depois do parto (ante partum, in partu e post partum) 10. Se o número de 
açucenas for sete poderá existir uma alusão aos sete dons do Espírito Santo. No caso de 
existir só uma flor açucena aberta e outras em botão poderá ser feita uma alusão à virgindade 
antes da concepção ". 

As açucenas surgem, nas pinturas portuguesas da Anunciação, do interior de uma jarra 
ou vaso que pode assumir formas diversificadas portadoras de um significado próprio e muito 
específico que será visto em pormenor ao tratarmos deste objecto e na análise iconográfica 
das respectivas pinturas. 

Por outro lado, sendo o seu significado mais comum associado à pureza e à virgindade 
de Maria, Frei Isidoro de Barreira coloca a questão de saber por que motivo este mesmo 
símbolo não se encontra presente noutras representações da Virgem, mas, somente, no Mistério 
da Anunciação. Sobre este facto, na Consideração Segunda sobre o «Lirio Cesem» apresenta 
uma interpretação original e que tem sido praticamente ignorada no contexto das pinturas da 
Anunciação: 

"Fica bem saberse aqui, porque razam em todas as pinturas onde a Virgem Senhora 
nossa está ouuindo a embaixada do paranimfo Sam Gabriel, vemos junto a ella hum 
gomil cheo de cesens. E ainda que muitos attribuam isto a pureza da Virgem, contudo 
segredo tem pintaremse as Cesens neste só mistério & nam em os outros. E assi auemos 
de dizer que as Cesens neste lugar significam as saudades, & desejos que a Virgem tinha 
de ver o Verbo Eterno no mundo pêra remédio delle. Isto desejaua, & por isto sospiraua 
de contino Que se Abraham, & os mais Patriarchas, & Profetas desejaram summamente 
ver em seus dias a Deos humanado, & com estes desejos se despediam da vida, quaes 

8 Cf. FERGUSON, George — Signs & Symbols in Christian Art. New York: Oxford University Press, 
1961, pp. 33-34; MOLANUS, Johannes — Traité des saintes images. Paris: Éditions du Cerf, 1996, p. 369; 
DUMAS, Anne — Les Plantes et leurs symboles. [SA.]: Éditions du Chêne, 2000, p. 90; RÉAU, Louis — 
Iconografia del arte Cristiano. Iconografia de la Bíblia. Nuevo testamento. Barcelona: Ediciones dei Serbal, 
1996, pp. 191-192; CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain — Diccionario de los símbolos. Barcelona: 
Herder, Sexta edición, 1999, p. 651 ; L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours, entrada: Fleurs/Fruits. 

9 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale. [SA.] Éditions 
Servîtes, 1943, p. 11; BROUSSOLLE, J-C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation Angélique. 
Deuxième Édition. Paris: P. Téqui, Libraire-Éditeur, 1909, p. 336; RÉAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. 
Nuevo testamento, p. 192. 

10 Homilia sobre a Natividade de Maria, 5. Servimo-nos da seguinte edição: JUAN Damasceno, Santo 
— Homilias Cristológicas y Marianas. Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 1996, p. 125. 

" Cf. REAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. Nuevo testamento, p. 192. 
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seriam os da Virgem Senhora nossa que noutra cousa nam cudaua, nem contemplaua, 
nam fazia outras instancias ao Ceo, senam aquellas da diuina Esposa Veniat dilectus in 
hortum suum: Que quer dizer, acabe ja de vir o amado ao vergel, & jardim de seus 
deleites? Eram estas saudades em a Virgem tam grandes que considerandoas alguns 
santos prelados da Igreja vieram a assinalar particular dia em que celebrauam a festa da 
expectaçam da Virgem Maria, que quer dizer, festa das saudades, & desejos com que a 
Senhora esperaua ver a Deos encarnado pêra remédio dos homens. Por isto só neste 
mistério (em que as saudades da mãy de Deos eram mais intensas, & ja começauam a ter 
o fim que desejauam) se pintam as Cesens significadoras delias." 12 

Em seguida, na Consideração terceira, amplia este significado estabelecendo um 
paralelismo entre a açucena, que ao ser cortada parece ver desaparecer as esperanças de 
voltar a dar flor, mas, pelo contrário refloresce e mostra mais a sua beleza e suavidade, e a 
Virgem Maria que, apesar de ter feito o voto de virgindade, não deixou de ser mãe: 

"A Virgem Maria quando com o voto de perpetua castidade que tinha feito parece que 
lhe cortaua, & impossibilitaua as esperanças de dar fructo, & ser mãy, porque se nam 
compadecia com o estado de Virgem a dignidade de mãy, vem a poderosa maõ de Deos, 
& faz que estas esperanças cortadas em a Virgem, refloreçam por fé, porque quando a 
natureza as corta a fé as resuscita, quando a razam as impossibilita faz o Ceo que 
reuerdeçam, ordenando que hua Virgem seja mãy, nam de outrem, senam do próprio 
Deos. Diz a razam natural que com o titulo de Virgem senam compadece o de mãy, corta, 
& dessepa estas esperanças, porem ellas cortadas reflorecem por virtude diuina, mostrando 
que podia hua Virgem juntamente ser mãy, como o tinha profetizado Isaias dizendo: 
Ecce Virgo concipiet, & pariet. Olhai a grande marauilha fora de toda ordem, & 
desposiçam natural, que hua Virgem ha de conceber, & ser mãy nam perdendo a 
excellencia de Virgem, nem deixando de alcançar a dignidade de mãy de Deos, que 
abaixo de Deos nam na ha maior, & assi parece que tem este sentido mais conueniencia 
a respeito das Cesens que se pintam junto á Senhora no mistério da annunciaçaõ." 13 

São, pois, avançadas duas interpretações que vêm complementar as que tradicionalmente 
são associadas à representação das açucenas e que encontram, no contexto da Anunciação, 
pleno cabimento. Importa considerar, ainda, um novo significado que apresenta uma visão 
diferente e complementar de tudo quanto já foi referido e embora se aplique directamente a 
Maria particularmente neste momento da Anunciação nunca tal o vimos referido: a açucena 
simboliza o abandono à vontade de Deus, à Providência Divina que prove às necessidades 
dos seus eleitos: como refere uma parábola de Cristo: "Olhai como crescem os lírios do 
campo: não trabalham nem fiam! Pois Eu vos digo: nem Salomão em toda a sua magnificência 
se vestiu como qualquer deles" (Mt 6, 28-29). Apenas contando com o cuidado de Deus, 

12 BARREIRA, Isidoro de, Padre Frei — Tractado das signifwaçoens das plantas, flores efrvctos que 
se referem na sagrada Escriptura. Lisboa: Pedro Craesbeeck Impressor dei Rey, 1622, pp. 393-394. 

13 Ibidem. 
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símbolo do abandono nas suas mãos, o lírio apresenta-se melhor vestido que Salomão em 
todo o seu esplendor. Simboliza assim o abandono místico à vontade de Deus u. 

O episódio da Anunciação constitui, um acto de plena fé: como Abraão, Maria abandona-
se à vontade divina colocando a sua vida nas mãos de seu Deus e Senhor, realidade expressa 
na resposta dada ao Anjo Gabriel: "Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua 
palavra" (Lc 1, 38). Portanto, se a açucena se encontra tradicionalmente associada ao 
significado de pureza, inocência e virgindade, o facto de simbolizar este abandono à vontade 
de Deus, perfeitamente justificado neste contexto, reforça a nota de Frei Isidoro de Barreira 
que salienta o facto desta flor só aparecer no episódio da Anunciação 15. 

No contexto das pinturas da Anunciação é, 
necessário fazer uma referência à «flor-de-lis», 
forma estilizada de representar, na heráldica, a 
flor do lírio branco que, na época considerada e 
durante séculos se manteve como símbolo da 
realeza. Como nos relata Ana Maria Quinones, 
nos alvores da Idade Média, o rei merovíngio 
Clodoveo (466-511) depois da sua conversão ao 
Cristianismo escolheu tal flor como símbolo da 
sua purificação mediante o baptismo, sendo 
utilizado desde então pelos reis francos como 
símbolo da realeza 16. Por este facto, tal símbolo 
surge, em algumas pinturas, representado no 
remate do ceptro do Arcanjo Gabriel, como 
veremos ao tratar deste atributo. 

Fig. 68. Imaculada Conceição (porm.) 
Cario Crivelli (1492) 
London, The National Gallery 

14 Cf. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain — Diccionario de los símbolos, p. 652. 
15 Tal afirmação não é correcta pois detectamos representações da açucena em pinturas alusivas a outros 

temas marianos como é o caso da pintura da Imaculada Conceição, de Cario Crivelli, ilustrada na figura 68 
onde, no nosso lado direito, surge representada dentro de uma jarra. Por outro lado, reparamos que nem sempre 
está presente nas pinturas da Anunciação. No caso das obras reunidas no Repertório está ausente nas seguintes 
pinturas: JA-2; ML-1; MF-1; GV-3; MA; MD-3; MD-6; MD-10; MD-11; MD-17; MD-20. 

16 MARIA QUINONES, Ana — El simbolismo vegetal en el arte medieval, p. 98; FERGUSON, George 
— Signs & symbols in Christian Art, pp. 33-34. 
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ALTAR 

Nas pinturas da Anunciação, presentes no Repertório existe, apenas, uma representação 
explícita de um altar. Tal acontece no painel central do pequeno tríptico representado sobre o 
armário da pintura de Mestre desconhecido, pertencente ao Museu Municipal Leonel Trindade, 
em Torres Vedras (MD-6). O episódio figurado, diz respeito ao sacrifício de Isaac, por seu pai 
Abraão, cujo significado foi esclarecido no item anterior. Todavia, noutras pinturas a presença 
do altar, embora não explícita, é sugerida pela representação de um dossel sobre a figura de 
Maria. Esta figuração evoca a presença do baldaquino sobre o altar, enquanto demarcação de 
um lugar sagrado. Os pintores tinham pleno 
conhecimento da construção arquitectónica que 
englobava os dois elementos, como se pode observar 
pela figura 69, onde vemos o altar e o respectivo 
baldaquino sobrepujando-o. Para compreender os 
motivos que levaram os pintores a utilizar este 
acessório sobre a figura de Maria é necessário 
compreender a função do altar. O termo «Altar» 
significa Alta Ara, ou seja, lugar alto, altar sobre a 
montanha, ou lugar da teofania (manifestação), em que 
«Ara» deriva de «Area» (lugar plano), ou de «Areo» 
(ser seco) e «As» (queimar)17. 

Moisés depois de construir um altar junto do 
monte Sinai sacrificou vários novilhos e dividiu o 
sangue em duas partes: uma foi oferecida ao Senhor 

Fig. 69. Altar paleocristão (séc. IV) 
(derramando-0 sobre O altar que O representa) e Com Ravena, Basilica Santo Apolinário in Classe 
a outra aspergiu o povo, efectuando assim um pacto entre deus e o seu povo, aquela que 
constituiu a primeira Aliança (Ex 24,4-8). Por isso, o altar foi considerado desde os primeiros 
templos bíblicos o lugar, por excelência, do encontro e da Aliança entre Deus e o Homem, 
onde se praticavam os sacrifícios, onde se imolava o cordeiro 18. 

Para o povo hebreu, o altar ocupava um lugar especial: no Templo de Jerusalém existiam 
vários altares associado aos diversos rituais e com finalidades distintas, sendo o mais importante 
de todos o altar dos holocaustos onde era sacrificado o cordeiro 19. O interior do Santo dos 

17 Cf. PASTRO, Cláudio —Arte Sacra. O Espaço Sagrado Hoje, p. 258. 
18 A palavra «Sacrifício» deriva de «sacrum facere» = tornar sagrado. 
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Santos (debir) não possuía um altar igual aos outros, mas uma «pedra particularmente sagrada» 
a pedra shethiyâh, sobre a qual se encontrava a Arca da Aliança que continha as Tábuas da 
Lei, a Vara de Aarão e uma porção do Maná20. 

No templo cristão, o altar é o centro, do qual tudo irradia e o local de convergência de 
todo o espaço sagrado, onde se celebra o Mistério Pascal. É o objecto mais sagrado de todo o 
templo, que é saudado, beijado pelo cebrante e incensado; é a mesa, a pedra do sacrifício, 
onde se celebra o Mistério Pascal, a Nova Aliança. Durante toda a Idade Média, constituiu o 
lugar mais sagrado de todo o espaço litúrgico21. Porém, mais importante que o aspecto mate
rial, espacial e simbólico é o facto do altar dever ser entendido como figura Christi, isto é, o 
altar é o próprio Cristo 22. Assim o expressa Santo Inácio de Antioquia (f c. 115), Santo 
Ambrósio (t 397), São Cirilo de Alexandria (f 444) e Hesíquio de Jerusalém (t 451), entre 
outros muitos outros Padres da Igreja, pois tradição patrística é unânime neste ponto 23. Os 
seus escritos fundamentando-se nos textos bíblicos, nomeadamente, na carta aos Hebreus 
(Heb 13,10) e nas palavras de São Paulo (1 Cor 10,4). Palavras estas citadas também por São 
Tomás de Aquino: petra autem erat Christus, para defender a mesma ideia sobre a identificação 
entre Cristo e o altar u. 

Por sua vez, o baldaquino é um móvel que deve cobrir o altar-mor, simbolizando o 
Universo, o céu acima da terra sugerindo assim que o altar é o centro do mundo25. Atendendo 
a estes pressupostos, segundo o nosso ponto de vista, os pintores ao representarem Maria sob 
um baldaquino sugerem a associação entre os dois elementos como se este sobrepujasse um 
altar, fazendo uma alusão subtil à figura de Cristo, que encarna no seio da Virgem para se 
oferecer em sacrifício 26. Ao efectuarmos esta interpretação parece-nos não estarmos longe 
do pensamento dos autores de alguns Manais e Sermões que analisámos anteriormente como, 
por exemplo, Manuel de Naxera que nos Sermones Panegyricos acentua o papel do Altar no 

19 Para um estudo mais aprofundado sobre a importância do altar para o povo hebreu, no templo cristão 
e na liturgia, ver, entre outros HANI, Jean — O Simbolismo do Templo Cristão. Lisboa: Edições 70, 1998, pp. 
95-120. 

20 Cf. HANI, Jean — O Simbolismo do Templo Cristão, pp. 96-97; ESTEBAN LORENTE, Juan Fran
cisco —Tratado de Iconografia. Madrid: Istmo, 1998, pp. 185-186. 

21 Só mais tarde se afirmará a primazia do tabernáculo ou sacrário. Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges — 
Fra Angélico. Dissemblance et figuration, p. 136; HANI, Jean — O Simbolismo do Templo Cristão, p. 95. 

22 Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges — Fra Angélico. Dissemblance et figuration, p. 136; HANI, Jean 
— O Simbolismo do Templo Cristão, p. 102. 

23 As respectivas passagens podem ser vistas em HANI, Jean — O Simbolismo do Templo Cristão, p. 102. 
24 Cf. Suma de Teologia III, q. 83, a. 3. Remetemos um estudo mais aprofundado sobre o assunto para 

PASTRO, Cláudio — A rte Sacra. O Espaço Sagrado Hoje, p. 246-261. 
25 Cf. HANI, Jean — O Simbolismo do Templo Cristão, p. 102. 
26 A presença do baldaquino sobre a figura de Maria verifica-se nas seguintes pinturas: FH; FC; GF-1 ; MA. 
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sacrifício de Isaac, figura de Cristo, sublinhando a importância do dossel e do trono que 
constitui o ventre de Maria; ou Frei Bernardo de Santander Bercenilla que, no Sermon para 
la Fiesta de la Anunciacion de la Virgen, y Encarnacion dei Hijo de Dios en sus entrarias 
puríssimas ao referir-se expressamente ao facto do Filho de Deus tomar forma humana no 
ventre de Maria, indica ter-se colocado debaixo do dossel e em trono de magestade, edificando 
em Maria o grande palácio da Encarnação, o que vem confirmar o significado que atribuímos 
à representação da Virgem da Anunciação sob um dossel. 

ALVA 

Correspondente à antiga túnica talar grega e romana, a alva foi adoptada como uma 
veste litúrgica, pelos cristãos, sendo sempre confeccionada em tecido branco, facto que dá 
origem ao seu nome. Em todas as representações da Anunciação, a alva faz parte da 
indumentária do Anjo Gabriel, ou constitui mesmo o seu único vestuário 27. 

Já vimos os motivos pelos quais o traje eclesiástico foi adoptado para a figura do 
mensageiro divino e, como afirma Guillerme Durando no preâmbulo do seu Rationale 
Divinorum Officiorum: "todos os ornamentos utilizados para a celebração dos ofícios estão 
cheios de signos e de mistérios divinos"28. Existindo esta correspondência, o significado que 
assume cada uma das peças de vestuário litúrgico se transfere para o Anjo Gabriel. Assim, a 
alva do Anjo reveste-se do mesmo significado que tem ao ser envergada pelo sacerdote: 
simboliza a inocência e a pureza de coração do celebrante, a santidade, a nova vida e o gozo 
da glória eterna. Embora possa significar, também, a veste que, por zombaria, Herodes mandou 
cobrir a Cristo (Lc 23, 11)29. 

27 Nas pinturas do Repertório o Anjo Gabriel ostenta apenas a alva como único componente do seu traje 
nas seguintes pinturas: JA-1; MSV; GF-2; GF-3; GV-4; MA; MD-7; MD-10. 

28 DURANTI, Guillelmi — Rationale Divinorum Officiorum. Edição crítica de A. Davril e T. M. 
Thibodeau. In Corpus Christianorum, Continuatio Medievalis, CXL. Turhnoult: Brepols, 1995. 

29 Cf. SOLANS, Joaquin, P . —Manual Litúrgico. Sexta édición. Barcelona: Imprenta de Subirana 
Hermanos, 1893, Tomo I, p. 74; CANTO RUB IO, Juan — Símbolos del arte Cristiano. Salamanca: Universidad 
Pontifícia de Salamanca, 1985, pp. 112-113; RÉAU, Louis — Iconografia dei arte Cristiano, lntroducción 
general, p. 278. 
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ARCA /ARMÁRIO 

A importância simbólica destes móveis reside no seu conteúdo, que se mantém oculto, 
escondido, preservado, pois qualquer destes acessórios se apresenta sempre fechado. Existe 
pois aqui uma evocação da virgindade de Maria que, sem perder a virgindade, transporta no 
seio o maior tesouro: o Verbo Divino. A arca, por outro lado, embora represente um objecto 
utilitário frequente no interior modesto das habitações medievais e renascentistas, não pode, 
também, deixar de ser comparada simbolicamente com a «Arca da Aliança», sinal visível da 
presença de Deus junto de seu povo. Maria, ao acolher o Filho de Deus, é o verdadeiro 
Tabernáculo, a verdadeira Arca da Aliança, mas de uma Nova e eterna Aliança que será 
estabelecida por Cristo Redentor30. 

ARVORE 

Segundo o relato bíblico, Deus plantou um jardim no Éden e nele fez brotar toda a 
espécies de árvores agradáveis à vista e de saborosos frutos para comer e, no meio do jardim, 
a árvore da Vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal (Gn 2, 9). E depois de ter 
colocado o homem nesse jardim paradisíaco, para o cultivar e guardar, deu-lhe uma ordem: 
"Podes comer do Fruto de todas as árvores do jardim; mas não comas o da árvore do 
conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o comeres, certamente morrerás." (Gn 
2,15-17). De acordo com os comentaristas bíblicos, estas «árvores» não pertencem às ciências 
botânicas, mas são símbolos retirados de antiquíssimos mitos e lendas da Mesopotâmia que 
expressam os desejos mais profundos dos seres humanos: ser imortal e fazer tudo o que 
entender sem estar sujeito a Deus 31. Só Deus pode «comer» da árvore do bem e do mal, 
portanto só Ele é Senhor do bem e do mal, ou seja, de todas as coisas. E a «serpente» ao 
dialogar com Eva, para a levar a desobedecer, torna mais forte os seus argumentos indo de 
encontro aos desejos do ser humano: sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal (Gn 3,5) 
e conhecer o bem e o mal significa conhecer tudo32. 

A representação de uma só árvore nas pinturas da Anunciação pretende, pois, aludir ao 
jardim do Éden, recordando os tempos de felicidade e de abundância vividos pelo primeiro 

30 Cf. L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada: Coffre/Armoire/Tabernacle. No 
repertório das pinturas deparamos com a figuração destes moveis nas seguintes pinturas: JA-2; MSV; MF-1; 
GF-2; GF-3; GL-3; MA; MD-6; MD-9; MD-14; MD-15; MD-17; MD-20. 

31 Cf. GERARD, André-Marie —Diccionario de la Bíblia, p. 115. 
32 Cf. BÍBLIA Sagrada, p. 26, nota 9; GERARD, André-Marie —Diccionario de la Bíblia, p. 116. 
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par humano e perdidos pela sua desobediência. No caso de se verificar a representação de 
duas árvores 33, sobretudo se uma se apresenta mais frondosa e verdejante que a outra, podemos 
estar perante uma alusão à dualidade morte/vida em que a árvore mais seca aparece associada 
aos valores negativos: a desobediência, a perda das delícias do paraíso terrestre, enquanto a 
árvore verdejante simboliza a fonte da vida (manifestada, por exemplo, na passagem do profeta 
Ezequiel, Ez 47, 1-12) e os valores positivos como a Obediência, a Graça, a Salvação, a 
Renovação, a Felicidade dos novos tempos inaugurados pela Encarnação do Filho de Deus, a 
Ressurreição. Existe pois, associada a esta iconografia, uma dualidade que contrapõe a morte 
à Ressurreição, o pecado à Redenção. 

Associada com as pinturas da Anunciação, a árvore pode ser portadora de um simbolismo 
ainda mais profundo. Ao estabelecer um 
paralelismo antitético entre Adão e Eva, por um 
lado, e Cristo e Maria, por outro, Santo Ambrósio 
(340-397) refere: "[...] por uma mulher a loucura, 
por uma virgem a sabedoria; a morte por uma 
árvore, a vida pela cruz [...]" 34. A Redenção op-
era-se pela morte de Cristo sobre o madeiro da 
cruz. Por isso, se estabelece uma analogia entre a 
Árvore da Vida do Éden e o Lignum vitae, a cruz, 
feita da madeira da árvore do conhecimento do 
bem e do mal35. A este respeito, Louis Réau tem 
uma expressão muito elucidativa: "Se quiséssemos 
resumir o cristianismo em duas imagens antitéticas, 
bastaria opor Adão e Eva sob a árvore da Ciência 
a Cristo cravado na árvore da Cruz" 36. E, numa 
imagem ainda mais simplificada dirá Frei Luis 
Azevedo: "Uma árvore foi OCasiãO da nossa queda, Fig. 70. Cristo crucificado entre duas árvores 

Saltério de Nevo-Minster (séc. XI) 
outra árvore pilar das nossas esperanças . Assim, London, British Museum 

33 O que se verifica, por exemplo, na Anunciação de Vasco Fernandes, do Museu de Lamego (VF), ou na 
pintura atribuída a Gaspar Vaz, pertencente ao Museu de Soares do Reis, Porto (GV-2). 

34 OBRAS de San Ambrósio. Tratado sobre el Evangelio de San Lucas. Madrid: BAC, 1996, vol. I, Libro 
Cuarto, 8, p. 191. 

35 Cf. SEBASTIAN, Santiago — Mensaje Simbólico del Arte Medieval, p. 23. 
36 Cf. RÉAU, Louis — Iconografia dei arte Cristiano. Iconografia de la Bíblia. Antiguotestamento. 

Barcelona: Ediciones dei Serbal, 1996, Tomo 1/vol. 1, p. 101. 
37 Cf. AZEVEDO, Luís, P.c Frei — Mariai. Discvrsos morales en lasfiestas de la reina dei cielo Nuestra 

Senora. Lisboa: Impresso por Pedro Crasbeeck, 1602, p. 16. 
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na iconografia cristã existe uma estreita ligação simbólica entre as árvores do Paraíso e a 
Cruz de Cristo, a verdadeira Árvore da Vida que nos devolveu o Paraíso perdido38. A expressão 
plástica deste paralelismo encontra-se representada, de forma explícita numa imagem do 
Saltério de Nevo-Minster (séc. XI) que ilustramos na figura 70. 

Em suma, a presença da árvore na iconografia à& Anunciação, não só alude ao jardim 
do Éden perdido pela desobediência dos nossos proto-parentes, como recorda que foi pela 
Paixão sobre a árvore da Cruz que Cristo resgatou o homem e permitiu que ele regressasse ao 
Paraíso perdido. Existe, portanto, na simbologia da árvore uma evocação à inseparável relação 
entre a Encarnação e a sua finalidade: a Redenção 39. 

ASAS 

Depois de termos efectuado um estudo analisando os motivos que levaram os artistas a 
representar os anjos como seres alados veremos a simbologia e algumas características deste 
que constitui o seu atributo principal. Em primeiro lugar, são as asas dos anjos que permitem 
identificá-los, de imediato, como seres espirituais, pertencentes ao mundo celeste, mas também 
simbolizam o rápido movimento que lhes permitem uma deslocação instantânea entre o mundo 
celeste e o mundo terreno quando se encontram ao serviço de Deus como mensageiros, por 
isso, são símbolo da missão divina40. 

Em todo o trabalho de investigação para a Tese detectámos, apenas, a presença de dois 
anjos ápteros 41. No caso português, o Anjo Gabriel surge sempre representado com asas. 

E difícil precisar a variedade de figurações que podem ter as asas do Anjo anunciador, 
atendendo, por exemplo, à sua representação, realista ou fantasiada, ao tamanho, às cores, à 
disposição (abertas ou fechadas, erguidas, semierguidas, ou baixas, em posição simétrica ou 
desigual), ao volume e à estrutura, ao modo como se articulam com o tronco e ao movimento 
que as anima, ou a sua identificação com uma determinada espécie de ave cujas penas são 

38 Cf. PASTRO, Cláudio — Arte Sacra. O Espaço Sagrado Hoje, p. 74. 
39 Nas pinturas portuguesas registamos a presença de árvores, vislumbradas através de diversos tipos de 

vedute, nas seguintes pinturas: MSE; VF; GV-2; MD-4; MD-5; MD-7; MD-10. 
40 Cf. CAPRETTINI, Ave Apiano — Lettura dell'Annunciazione fra semiótica e iconografia. Torino: 

G. Giappichelli editore, 1979, p. 60; FERGUSON, George — Signs & Symbols in Christian Art, p. 46. 
41 Referimo-nos à pintura da catacumba de Priscila, em Roma e ao painel do Mestre de Liesborn, que se 

encontra na Nacional Gallery, em Londres. 
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reproduzidas 42. No Capítulo V, ao analisarmos a Tipologia dos elementos iconográficos 
daremos uma visão de conjunto sobre o modo como se apresentam as asas do Anjo Gabriel, 
nas pinturas portuguesas da Anunciação, quer pela comparação das próprias pinturas, quer 
pelo quadro onde se registam as diversas variantes. De um modo geral são asas de grande 
envergadura, representadas com uma preocupações de carácter realistas e que se posicionam 
das mais variadas formas procurando corresponder a um determinado momento concreto do 
Colóquio Angélico. 

Para Marc Girard, as asas são o órgão que permite o voo, ou seja a elevação acima do 
solo, pelo que se tornam um símbolo da mobilidade vertical entre o céu e a terra, entre o 
mundo divino e o humano, por isso, os anjos, particularmente, o Arcanjo São Gabriel são os 
mensageiros dos segredos do alto43. 

Relativamente às cores com que são representadas as asas do Arcanjo Anunciador, 
verificamos que predonima o branco modelado por tonalidades azul e cinza, embora surja o 
verde e o vermelho, com alguma frequência, pelo menos, nas cores das penas terminais do 
bordo superior que apresentam maiores dimensões. 

João Crisóstomo, escrevendo nos fins do século IV, princípio do séc. V refere que as 
características físicas dos anjos com asas tem de ser vista de modo simbólico: 

"Elas manifestam a sublimidade de uma natureza, por este motivo Gabriel aparece 
representado com asas, não porque os anjos tenham asas, mas porque eles deixam as 
regiões superiores e as estâncias mais elevadas para se avizinharem à natureza humana; 
assim, as asas atribuídas a esta potência não têm outro sentido que indicarem a sublimidade 
da sua natureza." u 

Portanto, apesar das asas poderem significar o movimento e a rapidez para se elevar no 
céu, como foi referido anteriormente, a representação das asas no anjo Gabriel, não lhe 
pretendem atribuir a capacidade de voar, mas afirmar a sua pertença ao mundo celestial, a 
existência num universo que transcende os sentidos e a matéria. 

42 A identificação das penas das asas do Anjo Gabriel nas pinturas da Anunciação, não constituiu uma 
prioridade na nossa pesquisa. Concentrámos a análise iconográfica, de uma forma genérica, em alguns dos 
parâmetros enunciados e à sua conexão com o momento do Colóquio Angélico figurado. Entre as representações 
mais frequentes, nem sempre fáceis de identificar, figuram as asas de falcão, de pavão (não detectado no caso 
português), de cisne ou então de uma outra ave indeterminada, que se submetem à imaginação, ao virtuosismo 
técnico ou aos conhecimentos dos pintores. Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai 
d'Iconographie Mariale, p. 99. 

43 Para um aprofundamento da simbologia das asas remetemos para GIRARD, Marc — Os símbolos na 
Bíblia. São Paulo: Paulus, 1997, pp. 699-721. 

44 Sur l'incompréhensibilité de Dieu, Homilia II, 317-323, apud LAVATORI, Renzo — Gli Angeli. 
Génova: Editrice Marietti, 1991, p. 95. 
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AURÉOLA/NIMBO 

Apesar de se tratarem de realidades diferentes, com aplicações muito particulares, 
preferimos agrupar estes conceitos, sob uma única entrada de modo a tornar mais clara a 
especificidade de cada um ao colocá-los em paralelo. Sem entrar em demasiados pormenores 
relativamente à sua etimologia, variantes próprias de cada uma das tipologias, o respectivo 
significado e a sua aplicação concreta, impõe-se, todavia estabelecer uma clara distinção 
entre «auréola», o «nimbo» os quais, apesar de serem utilizados, frequentemente, como termos 
sinónimos dizem respeito a situações muito diversificadas 45. 

A auréola (ou aura), como o nimbo têm origem no Oriente, em épocas muito anteriores 
ao cristianismo sendo empregues por antigas civilizações, o que leva os simbolistas a acreditar 
que na sua origem poderá estar o culto ao sol e ao fogo, como indicação de divindade 46. Para 
esclarecer o significado próprio de cada um recorremos a M. Didron: "A auréola é o nimbo 
de todo o corpo, tal como o nimbo é a auréola da cabeça"47. Trata-se, portanto, de um resplendor 
ou ornamento que envolve toda a figura em causa, seja ela uma criatura humana, celestial ou 
um ser divino e independentemente da forma particular que possa assumir. O mesmo autor 
explicita também o conceito de nimbo: "Quando este atributo se aplica à cabeça, é designado 
por nimbo" 48. 

No caso das pinturas portuguesas da Anunciação a que restringimos o estudo dos 
símbolos, só poderemos falar verdadeiramente em auréola, enquanto aplicada à pomba do 
Espírito Santo, pois, com efeito, é a única figura que se encontra totalmente rodeada por uma 
forma circular ou elíptica que envolve todo o seu corpo. O nimbo, ou seja o ornamento que 
envolve a cabeça, encontramo-lo segundo a forma denominada por «raiada», ou seja composto 
por inúmeros raios luminosos que partem do mesmo centro e divergem em todas as direcções. 

Este tipo de nimbo é, apenas, empregue para a cabeça de Maria. Deparamos com outro 
nimbo, reduzido a uma forma circular, opaca ou formada por um aro simples ou duplo por 

45 Para aprofundar o assunto remetemos para dois autores fundamentais: AUTUN, Honório de — Gemma 
animae. Patrologia Latina, 172 (ed. Migne), Livro I, c. 133; DIDRON, M. — Iconographie Crétienne. Histoire 
de Dieu. Paris: Imprimerie Royale, 1843. 

46 Cf. CANTO RUB IO, Juan — Símbolos del arte Cristiano, p. 121; EDUARDO CIRLOT, Juan — 
Diccionario de símbolos. Madrid: Ediciones Siruela, 1997, pp. 101,331; RÉAU, Louis — Iconografia del arte 
Cristiano. Introducción general, pp. 502-505. 

47 Cf. DIDRON, M. — Iconographie Crétienne, p. 109. Nesta e nas seguintes citações fizemos uma 
tradução livre dado não existir qualquer risco de falsas interpretações quanto à respectiva termionologia. 

48 Cf. DIDRON, M. — Iconographie Crétienne, p. 4. 
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vezes, com decorações entre o espaço intermédio, sendo este tipo de nimbo aplicado ao Anjo 
Gabriel e em Santos que figuram no sebasto do pluvial que ostenta. Por último, a figura da 
terceira pessoa da Santíssima Trindade que, por vezes, além de se encontrar envolvida pela 
auréola, possui na cabeça um nimbo raiado ou crucífero, indicando assim a sua essência 
divina (embora o nimbo crucífero esteja reservado para Deus Filho, a segunda pessoa da 
Santíssima Trindade. 

Relativamente às características da auréola que envolve a pomba do Espírito Santo, 
chamámos oportunamente a atenção para o caso em que surge representada por meio de três 
círculos concêntricos o que evoca a presença da Santíssima Trindade no momento da Nova 
Criação que constitui a Encarnação do Filho de Deus, associando a sua representação com 
outras pinturas alusivas ao tema da Criação do Universo pelo Pai Eterno, onde os círculos 
concêntricos assumem um papel simbólico fundamental 49. 

Por outro lado, o facto de ser formada por uma zona escurecida, por vezes, recortada 
contra um fundo igualmente escuro, pretende traduzir «literalmente» a expressão do Anjo 
anunciador ao referir-se ao modo como Maria conceberá: "[...] a força do Altíssimo estenderá 
sobre ti a sua sombra" (Lc 1, 35). Assim o halo escurecido representa essa sombra, cujo 
significado, associado ao da nuvem, revela a acção criadora de Deus actuando de forma 
extraordinária e transcendental sobre Maria. O nimbo que distingue a Virgem e o Anjo Gabriel 
é um sinal que indica, a santidade e a eleição de Maria onde se manifesta a glória de Deus, e 
o carácter sobrenatural do Anjo50. 

BALDAQUINO 

A figuração do baldaquino nas pinturas portuguesas da Anunciação, assume um espe
cial significado quando se encontra disposto sobre a figura de Maria. Como já fizemos alusão, 
este elemento arquitectónico surge, habitualmente, associado ao altar, de modo a identificar e 
demarcar o lugar de um espaço sagrado51. Sendo Maria verdadeiro tabernáculo, onde habita 
o Filho de Deus, não podemos deixar de estabelecer um paralelismo entre a presença de 

49 No caso das pinturas portuguesas verificamos a utilização de uma auréola formada por círculos 
concêntricos, ou envolvida por uma zona sombreada nas seguintes pinturas: JA-1 ; MSE; MSV; ML-2; GF-2; 
GF-3; GL-1; GV-1; GV-3; GV-4; MD-8; MD-11; MD-14. 

50 Cf. MONREAL Y TEJADA, Luis — Iconografia dei cristianismo. Barcelona: El Alcantilado, 2000, 
p. 448; CANTO RUB IO, Juan — Símbolos del arte Cristiano, p. 190. 

51 Cf. PASTRO, Cláudio — Arte Sacra. O Espaço Sagrado Hoje, pp. 92, 246. 
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Cristo e o altar, por isso remetemos para o seu significado, ligado ao do baldaquino (ver 
ALTAR). 

Fig. 71. Anunciação (porm.) 
Francisco Henriques (c. 1503-1508) 
Alpiarça, Casa dos Patudos 

Fig. 72. Anunciação (porm.) 
Gregório Lopes (c. 1531 -1540) 
Lisboa, MNAA 

CÁLICE 

Não de uma forma directa, mas 
através de elementos aparentemente 
secundários surge representada a 
forma do cálice eucarístico. 
Destacando apenas dois exemplos 
paradigmáticos: em primeiro lugar, 
a jarra de açucenas da Anunciação 
proveniente do retábulo da igreja de 
S. Francisco, em Évora, atribuído a 
Francisco Henriques e que hoje se 
encontra na Casa dos Patudos, em 
Alpiarça [71] onde deparamos com 
uma peça de faiança reproduzindo a 

forma de um cálice com patena; o segundo exemplo surge na extremidade do ceptro do Anjo 
Gabriel atribuída a Gregório Lopes, hoje no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, 
proveniente do Convento de Santos-o-Novo (GL-3), onde o remate tem a forma de um cálice 
[72]. 

Nas diversas passagens dos textos neotestamentários que aludem ao cálice, existe um 
denominador comum: a referência ao Mistério Pascal de Cristo que pelo seu sacrifício redime 
a humanidade52. Ao representar o cálice Eucarístico nas pinturas da Anunciação, os pintores 
exprimem a conexão existente entre a Encarnação do Filho de Deus e a sua Paixão redentora, 
evocando, também, a celebração da Eucaristia, onde se faz o memorial dos acontecimentos 
da Ultima Ceia e do Mistério Pascal, através do qual Jesus se entregou voluntariamente para 
redimir a Humanidade. Há, pois, na figuração do cálice uma alusão directa à presença de 
Cristo e ao seu sacrifício53. Através desta simbologia, os pintores dão relevo, uma vez mais, 
ao binómio indissociável que constitui a Anunciação-Encarnação e a sua finalidade: a Redenção 
da Humanidade. 

52 Entre outras, destacamos as seguintes: Mt 26,27,39; Mc 14,23-24,36; Lc 22,20,42; 1 Cor 11,26-27. 
53 Cf. LURKER, Manfred — Dicionário défiguras e símbolos bíblicos, pp. 32-33. 
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CÂNTARO 

A ligação, estabelecida entre este utensílio doméstico e a Anunciação, lança raízes nos 
Evangelhos Apócrifos que relatam o acontecimento dividindo o Colóquio Angélico em duas 
partes. O primeiro contacto do Anjo com Maria ocorre quando esta se dirige para a fonte 
buscar água. No Proto-Evangelho de Tiago XI, 1, diz-se expressamente que Maria pegou no 
cântaro efoi enchê-lo de água. Por seu lado o Evangelho de Pseudo Mateus IX, 1, afirma: 
"No dia seguinte, enquanto Maria se encontrava junto à fonte enchendo o cântaro com água, 
apareceu-lhe o anjo de Deus [...]". Por fim, o Evangelho Arménio da Infância V, 1, refere 
"[...] Maria tomou o seu cântaro e foi à fonte em busca de água." A Igreja Oriental, mais 
influenciada por estas fontes apócrifas cedo representou Maria junto da fonte ou do poço 
segurando na mão um cântaro, quando lhe surge o Anjo Gabriel. Tais cenas costumam ser 
denominadas por Anunciação na fonte. 

Todavia, a figuração do cântaro não teve continuidade na pintura do Norte da Europa, 
e na Itália, e também não conhecemos representações da Anunciação na pintura francesa e 
espanhola da primeira metade da centúria de Quinhentos, onde esteja representado o cântaro 
(pequenos recipientes sim) com a importância e o lugar de destaque que possui na pintura 
portuguesa, onde são frequentes as representações daquele Mistério no qual se vislumbra a 
presença, mais ou menos discreta, deste utensílio tipicamente nacional54. 

Além de revelar a influência exercida pela arte flamenga sobre a pintura portuguesa da 
época considerada, ainda que por vias desconhecidas, o cântaro relaciona-se com o tema da 
água, que encontra particular impacto nas pinturas da Anunciação seja para aludir à fonte 
selada, ou ao poço de águas vivas a que se refere o Cântico dos Cânticos (Ct 4,12,15) e que 
a Igreja aplica a Maria. Para Federico Revilla, o cântaro, como outras vasilhas antropomórficas, 
são um atributo da mulher pela sua vinculação com a água, chegando por isso a representar a 
Grande Mãe (receptáculo da vida)55. Este significado pode estar associado ao cântaro das 
pinturas da Anunciação, atendendo não só aos aspectos mencionados, mas, também, pela 
alusão a um dos quatro elementos, a água interpretada sempre como fonte de vida e de 
regeneração. 

54 São as seguintes as obras onde se encontra representado o cântaro: ML-2; GL-2; GL-3; MA; MD-1; 
MD-7; MD-12. 

55 Cf. REVILLA, Federico — Diccionario de iconografia y simbologia. Segunda edición corregida y 
aumentada. Madrid: Ediciones Cátedra, 1995, p. 83. 
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CÃO 

Tal como no caso da pintura da Anunciação de Francesco dell Cossa onde se passeia 
um caracol em primeiro plano, não se torna muito clara a presença do cão nas pinturas alusivas 
ao tema, pois este pode assumir diferentes significados, alguns contraditórios, dependendo 
do contexto em que se enquadra, Trataremos, aqui, somente dos que permitem trazer algum 
esclarecimento relativamente à única pintura em que surge o cão: a pintura de Mestre 
desconhecido do MNAA (MD-15). 

Quando é representado por Jan Van Eyck na célebre pintura Os Esposos Arnolfini, 
Erwin Panofsky vê na sua presença um símbolo da fidelidade matrimonial56. Na arte profana 
pode assumir outras conotações que não se afastam muito das do contexto em que nos situamos: 
pode ser símbolo da amizade, do amor, da fidelidade, da vigilância e atributo da caridade57. 

Todavia existe, provavelmente, na presença do cão uma influência das pinturas da 
Anunciação ditas cinegéticas que utilizam o tema da Caça ao Unicórnio, onde são figurados 
quatro cães seguros pelo caçador, o Anjo Gabriel, que faz soar o clarim enquanto correm em 
direcção ao Unicórnio que se encontra junto da Virgem Maria. O exemplo paradigmático 

Fig. 73. Caça Mística 
Martin Schongauer (1462-1465) 
Colmar, Musée d'Unterlinden 

56 Cf. PANOFSKY, Erwin — Los Primitivos Flamencos. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998, p. 203. 
Significado confirmado por CASTINEIRAS GONZALEZ, Manuel Antonio — Introducción ai método 
iconográfico. Barcelona: Editorial Ariel, 1998, p. 224. 

57 Cf. TERVARENT, Guy de — Attributs et symboles dans l'art profane. Dictionnaire d'un langage 
perdu (1450-1600). Genève: Librairie Droz, 1997, pp. 121-123. 
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deste tipo de representações encontramo-lo na 
pintura de Martin Schongauer, do Museu de 
Unterlinden, Colmar [73, 74], onde os cães são 
identificados por uma filactéria com o nome de 
quatro virtudes: Misericórdia, Paz, Justiça e 
Verdade, as mesmas com que deparamos noutras 
pinturas da Anunciação. No caso da pintura em 
questão poderá o cão aludir a alguma destas 
virtudes ou encontrar-se relacionado com o seu Fig 74 Caça M(stica ( p o r m } 

significado em termos gerais? Não se torna clara ^ar t in Schongauer (1462-1465) 
° Pormenor da pintura anterior 

a SUa presença no contexto da pintura. Colmar, Musée d'Unterlinden 

CAPA DE ASPERGES/ PLUVIAL 

A capa de asperges ou pluvial é das vestes eclesiásticas mais solenes ostentadas pelo 
Anjo Gabriel sendo, na maior parte das ocasiões, ricamente adornada com brocados, sebastos 
decorados a fio de ouro, pérolas, pedras preciosas e franjas. O firmai ostenta ainda peitorais 
de grandes dimensões ornamentados com o mesmo tipo de materiais nobres e, por vezes, 
possuidores de figurações revestidas de um profundo simbolismo. Como refere Joaquin Solans, 
a sua riqueza e cores brilhantes figuram o vestido de glória e de imortalidade alcançada 
depois da ressurreição 58. 

Analisámos anteriormente os motivos que originaram o facto do Anjo Gabriel passar a 
ostentar vestes eclesiásticas nas representações da Anunciação. É necessário todavia acrescentar 
que tais alterações serviram perfeitamente à transmissão da mensagem iconográfica que os 
pintores e comitentes pretendem transmitir. De facto, para levar a cabo uma embaixada com 
tal solenidade e revestida de uma importância decisiva para a Humanidade era perfeitamente 
compreensível que o mensageiro enviado por Deus se apresentasse ostentando trajes utilizados 
nas cerimónias litúrgicas mais importantes o que faz sobressair aos olhos do observador o 
carácter sagrado da sua missão 59. 

58 Cf. SOLANS, Joaquin, F . —Manual Litúrgico, Tomo I, p. 79. 
59 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — Essai d'Iconographie Mariale, p. 54. Atendendo a importância e 

à dignidade da missão angélica, também justificámos algumas representações analisadas anteriormente, em que 
os pintores representam uma corte de anjos acompanhando o Arcanjo Gabriel até junto da Virgem Maria. 
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CASTIÇAL/VELA 

Nas pinturas da Anunciação presentes no Repertório, estes acessórios surgem sempre 
associados, por isso, embora possam ser detentores de simbologias diferentes serão analisados 
em conjunto porque, efectivamente, se completam. O castiçal, destina-se a conter a vela, 
neste sentido pode ser interpretado como símbolo da Virgem Maria que transporta no seu 
seio o Filho de Deus 60. Todavia este utensílio não surge isolado, mas sempre sustentando a 
vela cumprindo a função para que foi criado. 

A vela encontra-se representada segundo uma de três variantes: pode estar acesa (pintura 
GL-3), apagada (pinturas MSE, MF, MA, MD-7) ou ainda fumegante, com o pavio 
incandescente, e libertando uma coluna de fumo dando a indicação que acabou de ser apagada. 
(VF). A interpretação de cada uma destas situações varia atendendo ao contexto geral da 
pintura e aos restantes elementos simbólicos. Por outro lado, estamos perante um objecto 
polissémico que necessita de ser tratado com muito cuidado, atendendo a falácia do dicionário 
referida por Ernst Gombrich e que adiante analisaremos com mais detalhe 61. Com efeito, a 
vela pode ser interpretada como uma alegoria da fé e, neste caso, poderíamos ver nela uma 
alusão à firmeza da fé de Maria que, como Abraão, confia na Palavra de Deus e se dispõe a 
fazer incondicionalmente a sua vontade62. Estando acesa pode simbolizar a oração de Maria, 
mas ser, também, expressão da presença de Cristo Redentor que triunfa sobre a morte e sinal 
da sua divindade63. 

Resta-nos referir o caso em que a vela acaba de ser apagada e apresenta o pavio 
incandescente. Neste como noutros casos, não podemos ter certezas, mas, tão-só, avançar 
com algumas hipóteses. Tal representação corresponderá a um forma de materializar o «sopro» 
de Deus, que actua sobre Maria dando origem a uma Nova Criação, a uma vida nova como 
aconteceu no início dos tempos quando o mesmo sopro insuflou vida em Adão? Teria sido 
este sopro que apagou a vela? Ou existirá uma alusão à profecia de Isaías que ao referir-se ao 
Servo de Javé o apresenta dizendo: 

60 Cf. L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada: Chandelle/Bougie. 
61 De modo resumido E. Gombrich refere que o significado das imagens, tal como o das palavras, não 

pode ser analisado recorrendo ao seu simbolismo geral procurado nos dicionários e de forma desenquadrada do 
contexto em que se inserem. Cf. GOMBRICH, Ernst. H. — lmágenes simbólicas. Madrid: Alianza Editorial, 
1983, pp. 23-24. No início do Capítulo III, ao tratarmos da introdução aos métodos de análise faremos uma 
referência mais aprofundada a esta questão. 

62 Cf. CANTO RUBIO, Juan -—Símbolos del arte Cristiano. Salamanca: Universidad Pontifícia de 
Salamanca, 1985, p. 224. 

63 Ibidem, p. 225; MONREAL Y TEJADA, Luis — Iconografia dei Cristianismo. Barcelona: El 
Acantilado, 2000, p. 467; L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada: Chandelle/Bougie. 
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"Eis o meu servo, que Eu amparo, o meu eleito que Eu preferi. Fiz repousar sobre ele o 
meu espírito para que leve às nações a verdadeira justiça. Ele não gritará, não levantará 
a voz, não clamará nas ruas. Não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha que 
ainda fumega." (Is 42, 1-3) 

Este Servo de Javé é identificado no Novo Testamento com o próprio Jesus Cristo. Por 
isso, poderá ter existido uma intenção clara de mostrar que aquele cujo nascimento é anunciado 
pelo Anjo Gabriel, não é outro senão o Servo eleito, sobre quem repousa o Espírito de Deus, 
ou seja, o seu próprio Filho. 

Por outro lado, Guilherme Durando, (c. 1230-1296), bispo de Mende, apresenta um 
significado que podemos transpor para o contexto da pintura da Anunciação. Refere ele que 
as virgens levavam velas acesas, segundo um costume antigo e precisado pelo Pontifical 
Romano na Idade Média, para demonstrar a sua semelhança com as virgens prudentes do 
Evangelho que permanecem vigilantes com a candeia sempre acesa prontas para receber o 
Esposo que pode chegar a qualquer momento M. Maria é a Esposa, vigilante e prudente que 
mantém viva a chama acesa aguardando a vinda do seu Esposo, que está prestes a chegar. 
Assim se salienta a sabedoria e a prudência de Maria65. 

Estamos, pois, diante um símbolo com um significado muito variado e que, como tal, 
se torna, também um pouco ambíguo, possibilitando variadas interpretações, mesmo dentro 
do contexto das pinturas da Anunciação. 

CEPTRO 

O facto do Anjo Gabriel ser portador do ceptro tem, em nossa opinião, as suas origens 
primitivas no Livro dos Juízes, onde se faz referência ao bastão transportado pelo anjo que 
anuncia a missão a Gedeão. De facto, após ser relatada a vocação deste guerreiro, o escritor 
sagrado conclui com um sinal prodigioso realizado pelo anjo: "O anjo do Senhor estendeu a 
extremidade do bastão que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos; saiu fogo da 
rocha e devorou a carne e os pães ázimos" (Jz 6, 21). Neste caso, tal como a vara de Moisés, 
o bastão é símbolo do poder de Deus. Sensivelmente, até ao século XIII, era o atributo mais 
frequente do mensageiro divino nas pinturas da Anunciação 66. Depois desta data, o Anjo 
Anunciador, sobretudo na arte italiana, passou a transportar na mão um ramo de açucenas 

Parábola referida no Evangelho de São Mateus 25, 1-13. 
Cf. L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada: Chandelle/Bougie. 
Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p.72. 
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que, por vezes, se vê substituído pelo ceptro. Este é uma versão redutora do bastão tendo 
recebido diversos tipos de ornamentação que variam segundo a imaginação, a capacidade 
técnica do pintor e com a época em que situamos o nosso estudo, situação esta que leva os 
artistas portugueses, por exemplo, a transpor para o ceptro a arte da ourivesaria. 

Nas pinturas portuguesas o Arcanjo Gabriel ostenta o ceptro que possui tamanhos 
variados, mas nunca se confunde com o bastão dos primeiros séculos. Trata-se de um atributo 
que, sozinho ou em conjunto com a fílactéria, identifica o Anjo da Anunciação, mas é, ao 
mesmo tempo, um símbolo revestido de múltiplos e profundos significados. Pseudo Dionísio 
Aeropagita, por exemplo, exprime o significado de tal atributo: símbolo do poder e soberania 
com que levam a perfeição a todas as coisas61. Mais do que um simples mensageiro, Gabriel 
é o embaixador do Altíssimo. A palavra que pronuncia é a palavra de Deus, por isso, com 
alguma frequência, esboça o gesto daquele que fala 68. O ceptro que o Anjo leva na mão, 
como os arautos dos tempos passados é não só o símbolo da sua missão de embaixador de 
Deus junto de Maria, mas revela o poder e a autoridade de que se encontra revestido69. 

Por vezes os pintores servem-se do ceptro como forma de reforçar o significado da 
mensagem de que o Anjo é portador. Por isso, deparamos com ceptros rematados com uma 
pequena figura de vulto representando o rei David, ou com uma esfera, símbolo do poder 
soberano de Deus, com a figuração mais ou menos trabalhada artisticamente de uma flor-de-
lis e, neste caso constitui uma remanescência do ramo de açucenas que outrora era portador. 
Noutros casos assistimos a um remate acastelado com pesadas estruturas douradas construídas 
à semelhança das arquitecturas góticas, fazendo recordar os esmerados trabalhos de ourivesaria 
que pela mesma época eram mandados construir para uso nas celebrações litúrgicas. Outras 
vezes são rematados por uma simples pedra preciosa, ou então por uma cruz, evocando a do 
Calvário onde Cristo haveria de entregar a sua vida70. Neste caso constitui uma forma clara 
de efectuar a ligação entre os dois momentos indissociáveis da Redenção de Cristo: a 
Encarnação e a Redenção. 

A colocação do ceptro também admite diversas variantes: o Anjo pode sustentá-lo 
delicadamente entre os dedos, ou segurá-lo com a mão completamente fechada, pode incliná-
lo para Maria sinal de que apresenta a sua mensagem ou indicando a sua elevação à categoria 

67 Cf. A hierarquia celeste, 15, 5. 
68 Cf. BROUSSOLLE, J-.C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation Angélique, pp. 355-356; 

LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 72-73. 
69 Cf. PASTRO, Cláudio —Arte Sacra. O Espaço Sagrado Hoje, p. 83. 
70 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, pp.72-73. 
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de Mãe de Deus. Por outro lado, a sua posição vertical e ligeiramente inclinada é sinal da 
ligação que efectua entre o céu e a terra, servindo de mediador que enuncia e anuncia71. 

CINTO 

O cinto (cingulum) é uma das peças de vestuário que faz parte das vestes sagradas. 
Destina-se a adaptar a alva ao corpo para que não impeça os movimentos (tal como se 
recomenda no Livro do Êxodo 12,11). Simboliza a mortificação que deve cingir o corpo para 
a guarda da preciosa virtude da castidade72. 

Devido à sua forma circular e à função de amarrar, o cinto é símbolo de força, de 
dignidade e de poder, que pode ser associado ao mensageiro celeste quando a sua túnica se 
apresenta cingida na cintura. O mesmo objecto, no caso de ser utilizado por Maria nas pinturas 
da Anunciação, deve ser entendido como sinal de fidelidade, de castidade e de prontidão em 
seguir a palavra de Deus, tal como o povo hebreu fazia ao celebrar a ceia pascal73. No entanto, 
se tivermos presente o que foi exposto anteriormente quanto ao facto de se ter entendido, 
desde os tempo da Patrística, que Maria teria feito um voto de virgindade, podemos concluir 
que a representação do cinto representa a concretização desse mesmo voto 74. 

Por fim, Bernardo Xavier Coutinho apresenta uma simbologia complementar do cinto 
ao referir que, de uma forma delicada, constitui uma referência à existência das esperanças 
maternais de Maria, opinião que em algumas pinturas ganha forte consistência atendendo ao 
ventre já um pouco volumoso que Maria apresenta75. 

CIVITAS DEI 

A presença de uma veduta que transporta o olhar do observador para uma paisagem 
onde frequentemente se representa uma cidade, pode constituir uma referência à «cidade» da 
Galileia chamada Nazaré onde o Anjo Gabriel se deslocou segundo o relato do Evangelho de 

71 Cf. L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada: Sceptre. 
72 Cf.SOLANS, Joaquin — Manual Litúrgico. Breve exposición de las sagradas cerimonias que han de 

observarse en el Santo Sacrifício de la Misa. Sexta edición. Barcelona: Imprenta de Subirana Hermanos, 1893, 
Tomo I, p. 74. 

73 Cf. PASTRO, Cláudio — Arte Sacra. O Espaço Sagrado Hoje, p. 82. 
74 Cf. FERGUSON, George — Signs & Symbols in Christian Art, p. 175. 
75 Cf. COUTINHO, Bernardo Xavier — Nossa Senhora na Arte: Alguns problemas iconográficos e 

uma exposição mariai. Porto: Livraria Tavares Martins, 1959, p. 185. 
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São Lucas (Le 1, 26). Esta situação surgia com muita frequência em iluminuras bizantinas, 
nas quais o Colóquio Angélico ocorria no exterior tendo por fundo a figuração de uma cidade 
onde se chega a encontrar inscrito o seu nome: Nazaré. Neste caso, trata de uma forma simples 
de contextualizar a narrativa do anúncio. 

A situação das pinturas portuguesas parece-nos, contudo, diferente. A presença de uma 
cidade, aparentemente fortificada com muralhas e torres, parece-nos assumir um significado 
mais profundo do ponto de vista doutrinal e teológico. Com efeito, não se pretenderá aludir à 
cidade de Nazaré, mas, sim, à Civitas Dei, à Cidade Santa de Deus, a Nova Jerusalém, cidade 
idealizada que os justos alcançarão como recompensa e à qual têm acesso graças ao sacrifício 
de Cristo na Cruz. O Anjo Gabriel anuncia a Encarnação do Verbo Divino, ao mesmo tempo 
que à distância podemos ver o fruto da Redenção: a Jerusalém celeste. 

Para Ana Ávila a figuração de uma torre cilíndrica no conjunto das muralhas é uma 
alusão à Torre de David a que se alude no Cântico dos Cânticos sendo símbolo da castidade 
de Maria76. 

COLUNA(S) — A coluna é um dos elementos das arquitecturas pintadas mais frequentes 
e mais significativos. Quer se trate de uma coluna, com os seus elementos clássicos ou mesmo 
fantasiados, de um pilar ou pilastra, a sua representação não tem por objectivo efectuar o 
simples enquadramento ou decoração de um determinado cenário (hipótese que também não 
deverá ser de todo afastada), dado que a sua posição e o impacto visual que, por vezes, 
ostenta na composição, contribui para lhe atribuir um significado particularmente importante. 

Daniel Arasse associa um significado diferente à coluna conforme a sua posição na 
pintura: quando colocada no ângulo da habitação de Maria tem como finalidade assinalar a 
demarcação do espaço fixando uma articulação entre o exterior e o interior e, portanto, possui 
uma função mais narrativa, tentando acompanhar de perto o relato de São Lucas quando 
refere que o Anjo entrou em casa de Maria. E neste contexto que podemos interpretar a 
coluna de primeiro plano da pintura da Anunciação de Frei Carlos, do Museu Nacional de 
Arte Antiga em Lisboa (FC). Por outro lado, quando a cena se passa totalmente no espaço 
interior correspondente aos aposentos da jovem de Nazaré, o simbolismo da coluna é 

76 Cf. ÁVILA, Ana — Imageries y símbolos en la arquitectura pintada espanola (1470-1560). Barcelona: 
Editorial Anthropos, 1993, p. 72. 
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enriquecido com outros significados, podendo simbolizar a presença do próprio Cristo77. Por 
outro lado quando deparamos com colunas geminadas ou grupadas, como sucede, por exemplo, 
na pintura atribuída a Jorge Afonso, proveniente da Igreja da Madre de Deus em Lisboa (JA-
1), existe uma referência à dupla natureza de Cristo78: a natureza humana e a natureza divina 
que coexistem em Cristo sem divisão nem confusão segundo o dogma da Igreja. 

A coluna pode ainda fazer alusão à fortaleza espiritual (fortitudo) de Maria, à sua 
castidade e à grandeza da sua fé, atendendo ao aspecto sólido e assente sobre bases seguras e 
inamovíveis 79. Enquanto símbolo mariano a coluna é ainda elemento da mediação entre o 
céu e a terra, pois também Maria efectua esta ligação entre Deus e os homens ao gerar no seu 
seio o Verbo Divino e ao ser constituída mãe da humanidade por meio das palavras de seu 
Filho sobre a Cruz. 

Por vezes, a entrada para a câmara fundeira onde se encontra o tálamo é constituída por 
um portal de certa imponência nas suas formas arquitectónicas, nas quais se destacam as duas 
colunas laterais. Na opinião de Ana Ávila estas colunas constituem uma referência às duas 
colunas situadas na entrada do templo de Jerusalém que serviam não só de sustentáculo físico 
do templo como de fortaleza espiritual80. 

A coluna pode funcionar, ainda, como elemento de uma arquitectura pintada que, em 
termos visuais, efectua a separação entre figura do Anjo Gabriel e a de Maria atendendo ao 
facto de ambas pertencerem a universos distintos e os pintores, desde sempre, sentirem 
necessidade de definir uma separação entre as duas figuras como imagem simbólica da 
diferenciação entre as naturezas de cada um e os universos a que pertencem. 

Por outro lado, como atrás ficou esclarecido ao tratarmos da personagens de Adão e 
Eva, o paralelismo antitético entre a cena da tentação ocorrida no Paraíso e a da Anunciação, 
pode ser estabelecido mediante a disposição das figuras intervenientes no Colóquio Angélico 
em torno da coluna. Neste caso, como muito bem salienta Rudolf Arnheim: "Considere-se 
aqui a dupla função da Árvore do Conhecimento, que separa Adão e Eva nas muitas 

77 Cf. ARASSE, Daniel —Annonciation/Énonciation. Remarques sur un énoncé pictural du Quattrocento. 
Versus. Quaderni di studi semiotici. Milano. 37 (1984) 7. Este autor referindo-se as Meditationes de Pseudo 
Boaventura diz que apesar da rapidez da deslocação do Anjo Gabriel até junto de Maria, foi precedido pelo 
próprio Cristo encontrando-se simbolicamente presente no quarto de Maria através da coluna. Nos textos que 
reproduzimos relativamente ao relato da Anunciação, podemos comprovar a presença das três pessoas da 
Santíssima Trindade, no momento em que decorre o Colóquio Angélico. 

78 Ibidem. 
79 Cf. ÁVILA, Ana — Imageries y símbolos en la arquitectura pintada espahola, p. 67. 
80 Ibidem. 
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representações do Pecado original. Na maior parte dos casos, a árvore ergue-se na vertical 
central, como uma barreira pesada entre a mulher tentadora e o homem tentado" 81. 

No caso português deparamos com diversas situações em que a coluna serve, 
efectivamente, de elemento de separação entre o Anjo anunciador e a Virgem Maria. O exemplo 
mais elucidativo é o que nos apresenta a Anunciação do retábulo-mor da Igreja do Convento 
de Jesus em Setúbal, atribuído a Jorge Afonso e à sua oficina (JA-2). A coluna, de dimensões 
imponentes, assinala uma forte cesura entre as duas personagens, a qual deve ser entendida 
como separação entre o universo de ambos, mas onde se reflecte, de modo muito evidente, a 
simbologia apresentada por Rudolf Arnheim, como teremos oportunidade de verificar ao 
efectuarmos a análise iconográfica da referida pintura. 

Ao ser estabelecida uma analogia entre a coluna e a árvore do conhecimento do bem e 
do mal, é introduzido, de forma indirecta, uma associação com a simbologia da Árvore que 
engloba, como vimos, tanto a árvore onde a serpente tentou Eva, como a Árvore da Vida, o 
Lignum vitae, símbolo da cruz na qual Cristo dá a vida pela humanidade. Existe, portanto 
através do simbolismo da coluna uma relação entre a queda de Adão e Eva junto de uma 
árvore e a Arvore da Cruz causa da redenção. Ou seja, estamos perante uma nova alusão ao 
binómio Encarnação-Redenção. Assim se compreende e justifica a importância da presença 
deste elemento arquitectónico nas representações da Anunciação. 

A coluna é, igualmente, um elemento importante na composição na medida em que 
permite regular a distribuição espacial, compartimentando a superfície e definindo os 
respectivos lugares das personagens o que se mostra significativo relativamente à mensagem 
iconográfica e à determinação do momento em que o pintor representa o Colóquio Angélico. 

CONCHA (ARQUITECTURA)/ PÉROLA 

O tímpano aconcheado que serve de elemento decorativo do frontão existente no por
tal de entrada da câmara da Virgem coloca-nos perante um exemplo claro do que deve ser 
uma interpretação prudente dos símbolos presentes numa pintura. Com efeito a utilização da 
vieira não é exclusiva dos painéis da Anunciação, pois surge associado às mais variadas 
manifestações artísticas e aos mais diversos temas. Assim encontramos frontões curvilíneos 
decorados com um aconcheado no frontispício de livros, em nichos, bem como noutros 

81 Cf. ARNHEIM, Rudolf — O Poder do Centro. Um Estudo da Composição nas Artes Visuais. Lisboa: 
Edições 70, 1990, p. 181. 
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elementos arquitectónicos, como veremos no Capítulo V. Não sendo um símbolo exclusivo 
das representações da Anunciação teremos de colocar, em primeiro lugar, a hipótese de se 
tratar, simplesmente, de uma forma decorativa utilizado em diferentes manifestações artísticas 
sem que possuir, portanto, um significado especialmente adaptado ao tema da Anunciação. 

Apesar de tudo, em nome do rigor científico que deve presidir à investigação, não 
devemos excluir a possibilidade de ter sido utilizada a representação da vieira revestida de 
um carácter simbólico especificamente associado à Anunciação, razão pela qual apresentamos 
a nossa interpretação deste símbolo 82. Tratando-se de um elemento associado à água, é 
necessário ser enquadrado no âmbito do significado de purificação, de vida nova, de 
regeneração a que se encontra ligado o símbolo da água. Também não pode se excluída uma 
alusão ao Baptismo, pois aquele que é baptizado renasce para uma vida nova: vida do Espírito, 
tornando-se uma criatura nova, ou seja, dá-se uma nova Criação. Ora, é precisamente isto que 
acontece com a Encarnação: uma recapitulação da Criação original, como já esclarecemos. 
São Tomás de Aquino refere que Cristo toma a mesma carne de Adão para purificar a natureza 
humana83, estando pois subjacente o conceito de renovação e purificação associado à água e 
por inerência, também à concha. Nesse sentido, a Anunciação comemora a "criação do primeiro 
homem que teve lugar, também, no dia 25 de Março" 84. 

No caso da pintura da Anunciação, tem sido, por vezes, apontada a representação da 
vieira como uma alusão a Vénus atendendo à célebre pintura de Sandro Botticelli O Nascimento 
de Vénus. Não estamos de acordo com tal interpretação, salvo na vertente comum do sentido 
de nascimento, pois a alusão à deusa pagã encontra-se perfeitamente desenquadrada deste 
contexto, atendendo, principalmente, à finalidade catequética que possuiam as pinturas junto 
do povo menos culto. Portanto, tal referência seria inútil porque passaria despercebida a 
quem não conhecesse a pintura de Botticelli. 

Existe, porém, uma simbologia que convém ser referida porque, em nossa opinião, 
pode ser decisiva para uma interpretação correcta deste símbolo. Entre os povos antigos 
existia uma lenda sobre a formação das pérolas, no fundo do mar, que ocorria através da 
acção de um raio de sol. Modesto de Jerusalém (f 634) reforça esta analogia identificando 
Maria com a concha e Cristo com a pérola preciosa, como foi referido no item 1.4: 

82 Chama-se a atenção para a interpretação da concha que efectuaremos no Capítulo IV, a propósito da 
pintura da Anunciação, da igreja da Madre de Deus, em Lisboa, atribuída a Jorge Afonso (JA-1), como 
complemento da que aqui apresentamos. 

83 Cf.TOMÁS DE AQUINO — Suma de Teologia III, q. 31, a. 1. 
84 Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges — Fra Angélico. Dissemblance et figuration, p. 116. 
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"Aquela urna preciosa e sacratíssima, mais santa que qualquer pessoa ou objecto sagrado, 
resplandeceu com uma excelsa e singular beleza, ao ficar constituída Mãe de Deus e 
levar em seu seio aquela pérola preciosa (Mt 13, 46) que é Cristo, a quem pertencem o 
ouro e a prata (Ag 2, 8) e por quem reinam os reis (Pr 8,15). Com efeito, Cristo descendo 
do céu, como um raio de luz, reverberou sobre Maria, que estava submergida no mar 
imenso da vida, encarnou nas suas entranhas virginais, oferecendo-se como preço para 
resgatar o mundo da escravidão." 
{Sermão sobre a Dormição, 5: PG 86, 3291).85 

O Mariai de Frei Bartolomeu de Santander Bercenilla, anteriormente transcrito e 
comentado, efectua uma analogia, semelhante à de Modesto de Jerusalém, entre a formação 
das pérolas no interior das conchas e a concepção virginal do Filho de Deus no seio de Maria: 

"La margarita no se engendra por una junta de vna concha con otra, dize san Ephren, 
sino con el rocio del cielo, y con el resplandor de el rayo, a la luz de el relâmpago se abre 
la concha, recibe la lluuia, y rocio celestial, y con la assistência de su luz se quaza la 
perla preciosa en su concha de nacar: assi tambien la perla preciosa, y inestimable margarita 
dei Verbo Eterno, segun la carne, se engedró en la cocha celestial de el vientre de Maria 
Senora nuestra, no por obra de Varon, sino por obra de el Espirito Santo, com el rocio de 
su gracia, y con el esplendor, y fuego de su divina misericórdia." 86 

Nesta passagem, o ventre de Maria é comparado à concha celestial e o seu Filho à 
pérola preciosa que foi gerada não por intervenção humana, mas pela acção do Espírito Santo. 
Tal como a pérola é concebida pelo orvalho celestial, também o próprio Filho de Deus é 
concebido, de forma virginal, no ventre de Maria. Parece-nos legítimo ver nestas antigas 
lendas uma forte ligação entre Maria, no momento da Encarnação anunciada pelo Anjo, e a 
concha que simbolizaria o seu seio no qual seria formada a mais preciosa das pérolas. 

Embora com uma visão um pouco diferente sobre a criação das pérolas o sermão de 
Santo António de Lisboa sobre a Anunciação de Maria Santíssima, já anteriormente transcrito, 
refere na parte V, dedicada ao «Sermão Alegórico»: 

"Diz-se em Ciências Naturais que as conchas concebem as pérolas com o orvalho do 
céu. Mas se de repente faiscar um relâmpago, comprimem-se com o medo e fecham-se 
com o súbito temor, porque temem macular os seus partos. Assim Maria Santíssima, que 
concebeu a Pérola dos Anjos por virtude do orvalho celeste (Ó céus, diz Isaías, do alto 
rociai) perturbou-se ao súbito relâmpago do Anjo. Por isso, canta-se: E a Virgem tem 
medo da luz." 87 

85 MODESTO DE JERUSALÉM — Sermão sobre a Dormição, 5 (PG 86, 3291). Citámos a partir de 
PONS, Guillermo — Textos marianos de los primeros siglos, pp. 235-236. 

86 SANTANDER BERCENILLA, Bernardo de, P.e Frei — Mariai de la Virgen Santíssima, p. 259. 
87 Cf. REMA, Henrique Pinto, org. — Sermões de Santo António, vol. I, p. 51. Na nota 123, é esclarecido 

o local onde se canta: A Virgem tem medo da luz: trata-se do Breviário Romano, Primeiro Domingo do Advento, 
terceiro responsório de Matinas. 
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Por outro lado, existindo uma alusão simbólica tão explícita entre Jesus Cristo e a 
pérola, leva-nos a levantar a hipótese de ser este o motivo pelo qual na orla da túnica e do 
manto da Virgem encontramos, principalmente, a pérola como o motivo decorativo mais 
abundante, juntamente com diversos ornatos dourados. 

Não obstante esta analogia entre Maria e a concha, se encontar, na época, bastante 
enraizada, voltamos a insistir na prudência que deve existir na interpretação da vieira, pois 
pode tratar-se de um mero elemento decorativo dos tímpanos, pois era muito frequente o seu 
emprego em variados domínios artísticos, como veremos no Capítulo V. 

COROA (FOLHAS DE OLIVEIRA/METÁLICA) 

Registamos uma única pintura do Repertório onde o Anjo Gabriel ostenta uma coroa 
formada com folhas de oliveira: a pintura de Mestre Desconhecido do Museu Nacional de 
Arte Antiga identificada por MD-15. A oliveira é simbolo da paz, sabedoria e prosperidade88. 
Por esse motivo em algumas pinturas, sobretudo italianas, o embaixador divino apresenta-se 
diante de Maria com um ramo de oliveira na mão e, na cabeça, com uma coroa elaborada com 
ramos da mesma árvore 89. Tal como a pomba, depois do dilúvio, traz a Noé um ramo de 
oliveira em sinal da aliança de paz que Deus desejava estabelecer com a humanidade renascida 
do dilúvio (Gn 8,11 ), também o ramo de oliveira que o Anjo Gabriel leva na mão, ou transporta 
em forma de coroa sobre a cabeça, quando se dirige ao encontro com Maria é um sinal da paz 
que era esperada e evocada entre Deus e os homens, a paz que vinha, finalmente, com a 
Encarnação d'Aquele que era designado como Príncipe da Paz, como Rei Pacífico90. 

Por sua vez, nas pinturas reunidas no Capítulo II, deparamos com dois casos em que o 
Anjo Gabriel ostenta uma coroa metálica: a Anunciação dos Mestres Desconhecidos do Museu 
dos Patriarcas em Lisboa (MD-2) e a da Igreja Matriz de Sernancelhe (MD-17). Este elemento 
simbólico, de carácter polissémico, quando colocado na cabeça de Gabriel adquire um 
significado muito específico: segundo o sentido bíblico, é símbolo de honra, de homenagem 
e de alegria91, mas também da autoridade de que se encontra revestido92. 

88 Cf. BARREIRA, Isidoro de, Re Frei — Tractado das significaçoens das plantas, pp. 99-109. CANTO 
RUBIO, Juan — Símbolos del Arte Cristiano, p. 193; DUMAS, Anne — Les Plantes et leurs symboles, pp. 72-73. 

89 Estão neste caso, por exemplo, as pinturas da Anunciação de Simone Martini (1333) no Museu dos 
Ofícios em Florença; ou de Benvenuto di Giovanni (1466) no Museu de Arte Sacra de Volterra. 

90 Cf. BUGHETTI, Angelo — Ipittori dell'Annunciazione, p. 17. 
91 Cf. LURKER, Manfred — Dicionário défiguras e símbolos bíblicos, p. 72. 
92 Cf. FERGUSON, George — Signs & Symbols in Christian Art, p. 99. 
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CRUZ 

De uma forma muito discreta, a cruz surge representada nas pinturas da Anunciação 
dos «Primitivos Portugueses» com pouca frequência e sempre associada ao Anjo Gabriel. Tal 
acontece, por exemplo, no remate do ceptro na pintura do Mestre da Lourinhã do retábulo-
mor da Sé Catedral do Funchal (ML-1 ), ou no diadema ostentado pelo mensageiro divino no 
painel de Vasco Fernandes do Museu de Lamego. A cruz recorda o Sacrifício de Cristo, mas 
é, ao mesmo tempo sinal do Seu triunfo sobre a morte e de esperança na Salvação93. Ao estar 
relacionada com o mensajeiro celeste revela, de uma forma subtil, que o anúncio da alegria 
da Encarnação de Cristo é, ao mesmo tempo, anúncio do que deveria sofrer para resgatar a 
humanidade e conduzi-la à Salvação. Trata-se, portanto, de uma nova forma de associar os 
dois momentos da obra salvífica de Cristo: a Encarnação e a Redenção pelo sacrifício na 
cruz. 

DALMÁTICA 

A dalmática, assim designada por ser um traje distintivo dos habitantes da Dalmácia94, 
constitui outra veste sagrada ostentada pelo Anjo Gabriel nas pinturas da Anunciação. Já 
tivemos oportunidade de referir o contributo do teatro medieval, nomeadamente a representação 
dos «Mistérios», para a atribuição das vestes sacerdotais ao Anjo Gabriel, como forma de 
identificar a personagem do embaixador celeste. Por isso, vamos, apenas, referir o seu 
significado simbólico. 

Nos primeiros tempos era de seda branca ornamentada a ouro e franjas, com as mangas 
curtas e largas. Segundo Joaquin Solans o Papa Santo Eustiquiano (275-283) dispôs no sentido 
dos mártires não serem sepultados senão com dalmática vermelha ou púrpura, enquanto o 
Papa São Silvestre I (314-335) ordenou que os diáconos a usassem na igreja 95. A partir do 
séc. IV, o Papa e os diáconos de Roma utilizam-na como veste privilegiada e, mais tarde, será 
concedida como distinção a bispos e diáconos fora de Roma96. Segundo as palavras proferidas 

93 Cf. LURKER, Manfred — Dicionário défiguras e símbolos bíblicos, pp. 75-76. 
94 Cf. MONREAL Y TEJADA, Luis — Iconografia dei Cristianismo, p. 478. 
95 Cf. SOLANS, Joaquin — Manual Litúrgico. Breve exposición de las sagradas cerimonias que han de 

observarse en el Santo Sacrifício de la Misa. Sexta edición. Barcelona: Imprenta de Subirana Hermanos, 1893, 
Tomo I, p. 78. 

96 CANTO RUBIO, Juan—Símbolos del Arte Cristiano, p. 148, onde podem ser vistos outros significados 
para a dalmática: a justiça sobrenatural, a graça santificante e a salvação, dos quais, apenas este último nos 
parece mais adaptado ao momento da Anunciação-Encarnação. 
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pelo Pontífice ao colocar a dalmática ao diácono, ela é sinal de solenidade e de alegria 97. 
Expressões que ganham pleno sentido no momento concreto em que o Anjo Gabriel anuncia 
a Encarnação do Verbo Divino: trata-se de um momento revestido de toda a solenidade (embora 
tenha ocorrido na intimidade de uma pobre habitação de Nazaré), pois é Deus que se faz 
homem, e isso deverá ser motivo de grande alegria para a humanidade, dado que tem início a 
obra da Salvação, como é anunciado pelos coros angélicos aos pastores na noite de Natal. 

DECÁLOGO 

Quer seja representado de modo isolado, como acontece nas pinturas do Mestre da 
Lourinha da Sé Catedral do Funchal (ML-1) e na da igreja de Nossa Senhora do Paraíso 
atribuída a Gregório Lopes (GL-2), ou nas mãos de Moisés, no caso da Anunciação de Fran
cisco Henriques, em Alpiarça (FH), o decálogo, ou seja, as Tábuas entregues por Deus a 
Moisés contendo os Dez Mandamentos (daí o seu nome) representam a Antiga Lei e o início 
do tempo sub lege. A finalidade deste símbolo é estabelecer um paralelismo antitético com 
Cristo o «Novo Moisés», o verdadeiro libertador da humanidade e o autor da Nova Aliança e 
da Nova Lei. Com Cristo cessa o tempo sub lege e inicia o tempo sub Gratia 98. 

DEDAL 

Representado na Anunciação do Mestre da Sé de Viseu (MSV) e na de Vasco Fernandes 
(VF) o dedal, como sucede com outros objectos associados à costura, como o açafate, o 
novelo, a tesoura ou a agulha, pretende fazer alusão ao facto de Maria se dedicar aos trabalhos 
de lavores com todas as implicações simbólicas que lhe estão associadas. Recomendamos, 
pois que seja visto acima a entrada AÇAFATE. 

DELFIM 

O delfim foi adoptado pela iconografia cristã como símbolo de Cristo Salvador " . Como 
salienta Juan E. Cirlot, o delfim é o animal alegórico da salvação em virtude de antigas lendas 

97 Cf. SOLANS, Joaquin — Manual Litúrgico, Tomo I, p. 78. 
98 A representação do decálogo substitui a presença de Moisés, por isso, para melhor o compreender no 

contexto da Anunciação, ver o que dissemos sobre esta figura veterotestamentária. 
99 Cf. PASTRO, Cláudio — Arte Sacra. O Espaço Sagrado Hoje, p. 78. 
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que o consideravam como amigo do homem 10°. No caso das pinturas portuguesas da 
Anunciação, surge representado nas asas das jarras de açucenas como veremos em pormenor 
quer na respectiva análise iconográfica, que no Capítulo V. A simbologia que nos parece 
implícita a esta figuração é a da Ressurreição o qual, juntamente com a âncora era já utilizado 
na arte paleocristã im. 

Todavia, este poderá ser um novo caso de um objecto que possui simplesmente uma 
função decorativa e, portanto, poderia não estar na mente do pintor associá-lo a um significado 
específico, adaptado ao tema da Anunciação. Esta convicção advém do facto de depararmos 
com outros objectos como, por exemplo, o gomil ou jarras metálicas para usos diversificados, 
onde deparamos com os mesmos elementos decorativos tal como será analisado no Capítulo 
V. Deverá existir, pois, muita prudência na interpretação deste símbolo ou de outros animais 
fantásticos que se encontram como elementos decorativos das jarras. 

DOSSEL 

O dossel que sobrepuja o leito da Virgem é um elemento simbólico que faz a sua aparição 
nas pinturas da Anunciação no decurso do século XV 102. Na pintura flamenga, talvez mais 
que na italiana, a sua presença assume um certo impacto dado os pintores dos Países Baixos 
meridionais, de uma forma geral, procurarem retratar com maior fidelidade o interior e os 
pormenores do quarto de Maria criando um ambiente de recolhimento e intimidade, de certo 
misticismo, no qual se deveria desenrolar a Saudação Angélica. No caso português o dossel é 
representado com muita frequência, sendo raras as obras em que não se encontra, embora a 
força da sua expressão seja muito diferente de painel para painel. 

Em termos latos, o seu significado alude à protecção recebida por quem se situa coberto 
pelo dossel 103. É necessário ter em conta também a sua forma que sendo quadrangular se 
encontra relacionada com a terra e os bens terrenos e, sendo circular, alude ao céu ou aos bens 
celestiais 104. Não podemos perder de vista o facto de depararmos com o dossel colocado 
sobre o tálamo ou aberto sobre a Virgem. Neste último caso já referimos que, em nossa 

100 Cf. EDUARDO CIRLOT, Juan — Diccionario de símbolos, p. 169. 
101 Cf. CANTO RUBIO, Juan — Símbolos del Arte Cristiano, p. 148. 
102 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 90. 
103 Cf.CHEVALJJER, Jean; GHEERBRANT, Alain — Diccionario de los símbolos, p. 428; EDUARDO 

CIRLOT, Juan — Diccionario de símbolos, p. 178. 
104 Ibidem. 
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opinião, se encontra associado ao simbolismo do baldaquino pelo que remetemos para esta 
entrada um estudo mais aprofundado deste símbolo. Porém, quando figurado sobre o tálamo, 
deveremos ter em conta o significado deste móvel, analisado adiante, enquanto lugar simbólico 
do desposório espiritual, entre Maria e o Espírito Santo, do qual resulta a concepção virginal 
do Filho de Deus que ocorre sob a protecção e o beneplácito de Deus Pai. 

Importa sublinhar o facto de depararmos com a representação do dossel com a forma 
circular (dossel de pavilhão) que, como acabámos de referir, se refere ao céu e aos bens 
celestes. De facto, a configuração deste tipo de dossel é muito semelhante ao tipo iconográfico 
utilizado para a representação da tenda como se verifica nos exemplos que serão apresentados 
ao analisarmos a pintura de Garcia Fernandes da antiga colecção Palmela (GF-1), 
nomeadamente, as duas pinturas de Piero delia Francesca: Madonna del Parto (c. 1465) e 
Sonho de Constantino (c. 1460). Perante tal semelhança parece-nos existir uma alusão directa 
ao significado da tenda ou do tabernáculo do AT, enquanto sinal da morada de Deus entre os 
homens. Com o anúncio do Anjo Gabriel e após a Encarnação, a presença de Deus na história 
da Humanidade deixa de ser uma presença simbólica para passar a ser real, dado que o Verbo 
Divino, ao tomar a nossa carne no ventre da Virgem se encontra verdadeiramente presente no 
seu seio e, portanto entre os homens. Este parece-nos ser o simbolismo mais profundo e 
verdadeiramente adequado para a representação do dossel circular nas pinturas da Anunciação. 

DRAP D 'HONNEUR 

A presença desta cortina nas pinturas em análise tem sido, até ao momento, sempre 
interpretada como uma alusão ao véu do Templo de Jesusalém que os sacerdotes tinham 
confiado a Maria, depois de tirarem sortes, segundo o relatos dos Evangelhos Apócrifos, já 
devidamente analisados. De facto, diversas representações da Anunciação oriundas, 
principalmente, da Igreja oriental, apresentam Maria a fiar ou a tecer enquanto decorre o 
diálogo com o Anjo Gabriel, o que constitui uma clara ilustração dos relatos apócrifos. Porém, 
o que se representa em tais pinturas é Maria ocupada na tarefa de tecer o véu do Templo e não 
o próprio véu, circunstância que, para nós, assume uma enorme diferença atendendo ao 
significado deste véu. 

Quando Cristo expira sobre a Cruz, os evangelistas sinópticos referem que "o véu do 
Templo rasgou-se em dois, de alto a baixo" (Mt 27, 51; Mc 15, 38; Lc 23, 44). Como foi 
esclarecido através da planta do templo de Jerusalém, se por este véu do Templo se entende a 
cortina que separava o pátio do Santuário (hekal), ou este do Santo dos Santos (debir), então 
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o romper do véu significa que se quebraram as barreiras entre Deus e os homens, que já não 
existia tal separação simbolizada pelo véu. 

Se nas pinturas da Anunciação se encontrasse representado o véu do Templo, estaria a 
ser figurado um acessório que significava uma barreira entre Deus e a Humanidade o que não 
se enquadra no âmbito do significado da Anunciação quando é o Emanuel (Deus connosco) 
que se torna presente junto dos homens. Assim é necessário distinguir uma alusão à tarefa de 
confeccionar a cortina para o Templo através da representação dos artefactos ligados à costura 
como o açafate, os tecidos e a tesoura, dedal novelo e agulha, da representação dessa mesma 
cortina que, quanto a nós não acontece. 

Para compreender a presença do drap d'honneur é necessário efectuar uma breve resenha 
histórica. Nos primeiros tempos em que se desenvolve a iconografia da Anunciação, estava 
muito viva a noção de que o mistério de Deus feito homem deveria permanecer oculto ao 
demónio l05. Encontramos já em gérmen essa noção nas cartas de São Paulo (1 Cor 2, 7-8; 
Rom 16, 25; Ef 3, 9; Col. 1, 26). Todavia é com as cartas de Santo Inácio de Antioquia (f c. 
107), concretamente na Carta aos Efésios 19, 1, que esta noção ganha uma verdadeira 
expressão: "Y quedo oculta ai príncipe de este mundo la virgindad de Maria y el parto de ella, 
dei mismo modo que la muerte dei Sefior: três mistérios sonoros que se cumplieron en el 
silencio de Dios." m. A este autor seguem-se outros nomeadamente Santo Ambrósio (t 397) 
que no Tratado sobre o Evangelho de S. Lucas refere: "Otra razón que no es despreciable: la 
virgindad de Maria había de enganar ai príncipe dei mundo que, viéndola unida a un esposo, 
no pudo tener suspecha de su parto." (Livro II, cap. 1,3)107. Referimos ainda Santo Agostinho: 
"Nuestro Senor Jesucristo, Dios nuestro, Hijo de Dios, vino de manera oculta en su primera 
venida, pêro vendra de manera manifesta en su segunda venida" 108. São Tomás de Aquino 
trata deste assunto na Suma de Teologia, onde se mostra defensor da mesma convicção m. 

Estamos, pois, diante de uma questão que permaneceu inalterável durante séculos estando 
viva durante a primeira metade da centúria de Quinhentos e passando ainda muito além dessa 
época. De facto, citando, apenas, como exemplo, o P.e agostiniano Frei Luis de Azevedo cujo 
Mariai já anteriormente aludimos, apoiando-se em diversos Padres da Igreja afirma ao tratar 

105 Cf. FOURNÉE, Jean — Commentaires sur l'iconographie de l'Annonciation, pp. 13-14. 
106 Citámos a partir da seguinte edição: RUIZ BUENO, Daniel —Padres Apostólicos. Madrod: BAC, 

1993, p. 458. 
107 Cf. OBRAS Completas de San Ambrósio. Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, p. 84. 
108 Sermão XVIII: Comentário ao Salmo 49, 3. Citamos com base na seguite edição: OBRAS de San 

Agustín. Sermones (Io). Cuarta edición corregida y ampliada. Madrid: BAC, 1981, vol. VII, p. 292. 
109 Vd. Suma de Teologia III, q. 29, a. 1. 
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da Festa da Anunciação: 

"[...] la razon porque conuino que la Virgen sereníssima nuestra Senora fuesse desposada, 
fue para que se le encubriesse al demónio por este camino el mistério de la encarnacion 
del hijo de Dios. [...] Vna de las cosas donde mas burlasse le hizo al demónio, fue 
encubrirle el arte como Dios se hizo ombre, y assi nunca el demónio atino a persuadir a 
sus Idolatras, adoradores y cultores suyos, que alguno siendo Dios eterno se hiziesse 
hombre [...]. Pues esta fue la burla que ai demónio se le hizo que por ser la Virgen 
desposada se le encubriesse el hazerse Dios eterno hombre, y assi el mistério dela 
encarnacion dei hijo de Dios fue encubierto ai demónio con el matrimonio de la Virgen, 
que viendola desposada auia de pesar que el hijo era de Ioseph su esposo." u 0 

Uma pintura que pode ajudar a esclarecer este aspecto é a Anunciação de Lorenzo 
Costa [75] onde é o Anjo Gabriel que surge oculto pela cortina e não a Virgem, numa indicação 
clara que a sua mensagem permanece escondida ao príncipe deste mundo. Tal figuração não 
teria sentido ocorrer no painel do Anjo no caso de pretendermos interpretar o drap d'honneur 
como uma alusão ao véu do Templo tecido por Maria. 

Assim, entendemos que a presença do drap d'honneur não se destina a efectuar uma 
alusão ao véu do Templo de Jesrusalém, mas trata-se de um recurso iconográfico utilizado 

Fig. 75. Anunciação 
Lorenzo Costa (finais séc. XV - início séc. XVI) 
Bologna, San Petronio 

110 Cf. AZEVEDO, Luis de, Padre Frei — Mariai, Discvrsos morales en las fiestas de la reina del cielo 
nvestra Senora. Lisboa: Pedro Crasbeeck, 1602, pp. 44-45. 
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pelo pintor de forma a salientar que o Mistério da Encarnação foi algo que permaneceu oculto 
a Satanás, aspecto que teologicamente se mostra muito mais importante que a mera referência 
à tradição apócrifa de relacionar tal utensílio com a tradição de elaborar a cortina do Templo. 

ESTANTE/GENUFLEXÓRIO 

Sendo um móvel aparentemente vulgar e sem importância, destinado a uma função 
utilitária (sustentar o livro de orações e facilitar a permanência de joelhos, no caso de se tratar 
de um genuflexório) pode, todavia, ser revestido de um simbolismo acrescido quando possui 
uma abertura com um pequeno postigo. O interior pode conter alguns livros ou encontrar-se 
vazio, possuindo, contudo a porta entreaberta i n . Alguns autores entendem poder existir, 
nestes casos, uma referência ao tabernáculo da Igreja e à sua utilização litúrgica associando-
o com Maria o verdadeiro tabernáculo de Deus e sua morada real. Maria é o lugar secreto, o 
receptáculo carnal do divino ao qual Deus acede pela força do Espírito e pela Palavra que 
Maria acolhe m. Assim se manifesta o mistério da Encarnação e se evoca o sacramento da 
Eucaristia. 

ESTEIRA 

Ver "TAPETE" 

ESTOLA 

A estola é um paramento em forma de tira cujo uso remonta a tempos muito recuados. 
Fazia parte das vestes eclesiásticas dos bispos e presbíteros que a deveriam levar sempre 
consigo, colocando-a ao pescoço e cruzando as pontas diante do peito, enquanto os diáconos, 
apenas o deveriam fazer no primeiro ano da sua ordenação sendo colocada sobre o ombro 
esquerdo e as duas extremidades atadas no lado direito ll3. A estola deveria possuir, na sua 
decoração, três cruzes (facto que se verifica nas pinturas portuguesas, embora com maior 

111 Deparamos com o postigo entreaberto seguintes pinturas portuguesas da Anunciação: JA-1; JA-2; 
MSE;FC;ML-leMD-10. 

112 DIDI-HUBERMAN, George— Fra Angélico. Dissemblance et figuration, pp. 319-320; 
L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada: Coffre/Armoire/Tabernacle. 

m Cf. SOLANS, Joaquin — Manual Litúrgico, Tomo I, pp. 75-76,78. 
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número de cruzes) pois representa a soga que puseram ao pescoço do mansíssimo cordeiro 
Jesus e a Cruz que carregou sobre as suas delicadíssimas costas "4. 

Para Louis Réau a estola simboliza o jugo suave do Senhor que todo o cristão deve 
querer, razão pela qual o sacerdote beija a estola antes de a colocar sobre os ombros e depois 
de a tirar 115. É, também, um símbolo de autoridade e de dignidade ao mesmo tempo que 
significa o jugo da obediência e a veste da imortalidade 116. 

O facto de ser ostentada pelo Anjo Gabriel ao levar a sua embaixada até junto de Maria, 
revela a dignidade da sua missão evidenciando, ao mesmo tempo a sua obediência à vontade 
de Deus Pai que o envia revestido de autoridade e de dignidade. 

ESTRELA DE DAVID (SELO DE SALOMÃO) 

É a estrela de seis pontas formada pela sobreposição de dois triângulos entrelaçados e 
colocados em sentidos opostos. Nas pinturas em análise deparamos com uma única 
representação deste símbolo que ocorre no firmai da capa de asperges do Arcanjo Gabriel na 
pintura de Mestre Desconhecido (Jorge Leal ?) pertencente ao acervo do Museu Municipal 
Leonel Trindade em Torres Vedras (MD-6). Trata-se de uma forma original de aludir ao rei 
David mostrando que o Messias, cuja Encarnação o Anjo vem anunciar, é o verdadeiro Messias, 
pois tal como as profecias vaticinavam é descendente da casa de David. Portanto, a sua 
figuração tem o mesmo objectivo que a representação do próprio rei David já devidamente 
esclarecida. 

FlLACTÉRIA 

A filactéria constitui um dos atributos mais frequentes quer do Anjo Gabriel quer de 
diversos profetas embora no caso português das pinturas da Anunciação, apenas surge nas 
mãos do mensageiro divino. Este pode segurá-la directamente com a mão ou desenvolver-se 
em espiral em torno do ceptro que o próprio Arcanjo sustenta. Trata-se de um recurso muito 
utilizado pelos pintores como modo de representar as palavras iniciais da saudação dirigida a 
Maria: Ave gratia plena dominus tecum. A sua presença pode ser decisiva para a interpretação 

114 Ibidem, p. 76. 
113 Cf. REAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. Introducción general, p. 279. 
116 Cf. SOLANS, Joaquin — Manual Litúrgico, Tomo I, p. 76. 
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do momento específico do Colóquio Angélico que o pintor procurou transmitir, pelo que não 
deverá ser vista somente como um acessório secundário. 

FLOR-DE-LIS 

Ver "AÇUCENA" 

GATO 

Apenas a pintura da Virgem da Anunciação, que constitui o reverso do volante esquerdo 
do Tríptico da Lamentação sobre Cristo Morto, do Museu de Alberto Sampaio, em Guimarães 
(MD-4) regista a presença de um gato, representado num plano muito recuado e em dimensões 
miniaturais. Encontra-se junto de uma figura feminina que segura uma vassoura rústica numa 
atitude que é interpretada por Ignace Vandevivere e José Alberto Seabra Carvalho como 
estando a "expulsar os «diabos»" i n . Neste contexto, e, como salienta J.-C. Broussolle, 
deveremos interpretar a presença do gato como símbolo do espírito maligno "8, o "demónio 
expulso pelo nascimento e vinda de Jesus Cristo" que encontra uma ilustração exemplarmente 
adaptada a esta interpretação na Anunciação de Lorenzo Lotto (1534-1535) do acervo da 
Pinacoteca Ci viça, em Recanati "9. Perante esta leitura complementar, parece-nos importante 
voltar a equacionar a atitude da mulher que «varre» o que será feito no decurso da análise 
iconográfica desta pintura. 

JANELA / VEDUTA 

Para Julián Gallego, a janela constitui uma variante da veduta "que os pintores do 
século XV inventaram para quebrar a monotonia das paredes das suas cenas e para dar uma 
representação mais completa do espaço representativo" l20. Precisando um pouco mais este 
conceito afirma: 

117 Cf. VANDEVIVERE, Ignace; CARVALHO, José Alberto Seabra — O mestre delirante de Guimarães. 
In A COLECÇÃO de pintura do Museu de Alberto Sampaio: séculos XVI-XVIII. [S. 1.]: IPM/MAS, 1996, p. 27. 

118 Cf. BROUSSOLLE, J.-C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation Angélique, p. 360. 
119 Cf. L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada: Bestiaire. 
120 Cf. GÁLLEGO, Julián — Vision y símbolos de la pintura espanola del Siglo de Oro. Cuarta edition. 

Madrid: Ediciones Cátedra, 1996, p. 255. 
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"Con este sistema, el artista logra dar una representáción relativamente satisfactoria dei 
mundo, sin meter-se en los terribles problemas que lleva consigo la imitación dei paisage: 
el marco de la ventana es como el marco de un cuadro, y, en realidad, la «veduta» es 
como um «cuadro dentro dei cuadro» que le yuxtapone un espacio distinto, 
cuidadosamente limitado [...]" 121 

Por sua vez, Daniel Arasse, contribui para complementar esta noção: 

"La «fenêtre d'Alberti» n'est pas ouverte sur le réel, sur le monde ou la nature; elle est 
ouverte sur la storia, c'est-à-dire, sur un monde propre, autonome au sens précis qu'il est 
construit selon sa propre loi, artifïciellemente composé [...] On ne regarde pas l'histoire 
«à travers» cette fenêtre mais à partir d'elle, c'est-à-dire de son bord." 122 

Trata-se de uma perspectiva interessante no contexto das pinturas em apreciação, na 
medida em que a «janela de Alberti» aberta para o real, constitui, verdadeiramente uma abertura 
para a «estória», isto é uma curta narrativa autónoma embora possua laços de união com o 
episódio que decorre no interior do aposento. É necessário, pois, estar atento aos temas 
introduzidos pela veduta uma vez que, por meio de nova simbologia, contribuem para 
complementar a mensagem veiculada em primeiro plano. Como salienta Julián Gállego, trata-
-se de uma janela para alcançar outro quadro m. 

Porém, independentemente do tema introduzido pela veduta, a janela, em si mesmo, 
enquanto constitui um vão aberto, simboliza receptividade, aspecto inerente ao anúncio 
efectuado pelo Anjo 124. Efectivamente, a atitude receptiva de Maria é um aspecto a destacar 
dado que tem como resultado o acolhimento da mensagem divina transmitida pelo Anjo e 
culmina com a proclamação do seu Fiat, de enormes consequências para a Humanidade. 

Por outro lado, a janela envidraçada que por vezes encontramos representada nas pinturas 
da Anunciação não deixa de nos remeter para a simbologia do vidro que, ao ser atravessado 
pelos raios luminosos, os raios divinos, permanece inalterável. Estamos perante uma metáfora 
mariai destinada a simbolizar, ao mesmo tempo, a fecundidade virginal de Maria, a concepção 
e nascimento miraculoso de Cristo 125. 

121 Cf. GÁLLEGO, Julián — El cuadro dentro dei cuadro. Tercera edición. Madrid: Ediciones Cátedra, 
1991, p. 87. 

122 Cf. ARASSE, Daniel — L'opération du bord. In Cadres et Marges. Pau: Publications de l'Université 
de Pau, 1995, p. 23. Apud L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada: Fenêtre/Porte. 

123 Cf. GÁLLEGO, Julián — El cuadro dentro del cuadro, p. 87. 
124 ÁVILA, Ana — Imágenes y símbolos en la arquitectura pintada espanola, p. 67. 
125 Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges — Fra Angélico. Dissemblance et Figuration, p. 330; 

L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada: Fenêtre/Porte. Para um maior desenvolvimento da 
simbologia associada com os raios veja-se, adiante RAIOS LUMINOSOS. 
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Por último, importa salientar que a representação de uma janela constitui, por vezes, 
um recurso do pintor para introduzir na composição uma fonte de luz exterior, conseguindo 
manipular, de forma teatral, os efeitos luminosos, com intenções simbólicas, nomeadamente, 
pela contraposição entre a luz natural, ou terrestre, e a luz divina ,26. 

JARDIM FECHADO (HORTUS CONCLUSUS) 

A figuração do jardim fechado nas representações da Anunciação tem a sua fonte literária 
no livro do Cântico dos Cânticos, no qual se pode 1er: "Hortus conclusus soror mea sponsa 
hortus conclusus fans signatus" (Ct 4,12). O hortus conclusus é um espaço fechado (cercado) 
por qualquer elemento físico (paliçada sebe, muro, muralha .. .), no interior do qual cresce 
uma vegetação abundante: ervas verdejantes, flores variadas, plantas e árvores de fruto. Por 
vezes, este jardim é ladeado por um bosque que faz a transição para a paisagem envolvente 
ou manifesta a natureza selvagem. A simbologia do jardim é complexa e permite diversas 
leituras consoante o contexto da sua figuração 127. 

Nas pinturas da Anunciação pensamos que a presença do jardim fechado poderá fazer 
alusão a duas realidades. Em primeiro lugar, ao próprio jardim do Éden onde existia toda a 
espécie de vegetação e árvores de fruto. É, pois, uma alusão ao Paraíso terrestre perdido para 
a humanidade pela desobediência de Adão e Eva, mas que foi recuperado com a colaboração 
da Virgem dado que, pela sua obediência, permitiu a Encarnação do Verbo o qual, através do 
sacrifício na Cruz, morte e Ressurreição abriu as portas do Paraíso, restituindo-o à Humanidade. 
Em segundo lugar, como refere Jean Delumeau, o jardim fechado é uma imagem simbólica 
da virgindade de Maria: 

"O hortus conclusus do paraíso terrestre resvalou [...] para o simbolismo mariano e a 
evocação da virgindade de Maria. Esta, diziam os monges poetas foi um «jardim fechado, 
uma vez que Cristo desceu sobre ela como o rocio». A referência a este respeito era S. 
Jerónimo que tinha escrito que o «.Hortus conclusus [...] é uma imagem que se assemelha 
a Maria, mãe e virgem.» Daí as múltiplas representações de Maria no meio de um jardim 
fechado, com o menino divino ao colo ou em adoração diante dele." m 

126 Cf. L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada: Fenêtre/Porte. 
127 Para um maior aprofundamento sobre a verdadeira importância do Jardim e do significado deste 

símbolo, veja-se, entre outros, HUCHARD, Viviane; BOURGAIN, Pascale — Le jardin médiéval: un musée 
imaginaire. Cluny, des textes et des images, un pari. Paris: Presses Universitaires de France, 2002, particularmente 
as páginas 112-123 dedicadas ao Simbolismo do jardim. 

128 DELUMEAU, Jean — Uma história do paraíso. O jardim das delícias. Lisboa: Terramar, 1992, p. 
151. Quanto à obra de São Jerónimo a que Jean Delumeau se refere trata-se de Adversus Jovianum. Patrologia 
Latina 23, c. 254. Vd. DELUMEAU, Jean, op. cit., p. 298, nota 27. 
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A partir de São Jerónimo (Sophronius Eusebius Hieronymus - c. 346-420) o conceito do 
jardim fechado, como símbolo da virgindade de Maria, difundiu-se por toda a Patrística e 
perdurou durante séculos servindo, inclusivamente, de motivo inspirador para o enquadramento 
de pinturas da Anunciação 129. 

Em síntese, o hortus conclusus das pinturas da Anunciação, simboliza a virgindade 
protegida e fecunda da Mãe de Cristo, o espaço uterino que só o Verbo Divino conhece e 
fertiliza de modo que floresça o Cristo Salvador, o Novo Adão, a flor divina. Pela sua perfeição 
este jardim reenvia para o Éden, ou seja o Paraíso terrestre: hortus deliciarum, o jardim das 
delicias do qual o homem culpado foi expulso, mas que se abre na pessoa de Maria para 
acolher Cristo 13°. O hortus conclusus representa, então, o jardim perdido e reencontrado: um 
passado restaurado, a causa e a finalidade da Encarnação. 

Nas representações da Anunciação este jardim fechado pode servir de enquadramento 
da cena como acontece na Caça Mística de Martin Schongauer, do Museu de Unterlinden, 
em Colmar [69], embora seja mais frequentemente representado sob a forma fragmentada de 
um canto de jardim, uma parcela florida colocada lateralmente (situação mais frequente no 
caso português) ou nos planos de fundo como lugar simbólico sobre o qual se abre uma 
veduta. Neste jardim o artista pode ter representado um poço ao qual já nos referimos 131. 

JARRA 

É a partir do século XIII que se vê surgir um acessório que tomará, depois, um papel 
primordial em quase todas as pinturas da Anunciação: a jarra 132. Situada, muitas vezes, entre 
a figura da Virgem e do Anjo Gabriel, a jarra de flores pode ser utilizada como elemento de 
separação dos respectivos universos em substituição da coluna133. Ajarra de flores quando se 
representa nas pinturas portuguesas contém sempre açucenas, pelo que um complemento do 
significado da jarra deve ser procurado na entrada «AÇUCENA». 

129 Sobre o mesmo tema veja-se, também, DLDI-HUBERMAN, Georges — Fra Angélico. Dissemblance 
et Figuration, pp. 273-303. 

130 Imagem divulgada através do Hortus Deliciarum, escrito no final do séc. XII por Herrade de Landsberg, 
abadessa de Hohenbourg. 

131 Nas pinturas do Repertório deparamos com uma alusão ao hortus conclusus, através de uma parcela 
deste jardim, nas seguintes pinturas: ML-2; VF; GV-2; GV-4; MD-2; MD-4; MD-5; MD-7; MD-10. 

132 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 75. 
133 Cf. L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada: Le lis. 
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Parece-nos, todavia, que a presença simbólica da jarra, poderá ser alargada ao significado 
geral das flores, como alusão ao tempo primaveril em que teve lugar a Anunciação. Como 
salientámos, em diversas ocasiões, no calendário juliano o dia 25 de Março marcava o início 
da Primavera l34, facto que São Bernardo explora associado ao significado de Nazaré (flor), 
como pudemos constatar ao analisar os seus tratados sobre a Anunciação. Este mesmo aspecto 
simbólico é suficientemente relevado por Emile Mâle ao afirmar: 

"Cependant, dans le courant du XIIIe siècle, commence à apparaître un détail symbolique 
dont il ne me semble pas qu'on ait compris le sens. Une fleur à haute tige s'eleve dans un 
vase entre la Vierge et l'ange. Cette fleur n'est pas encore un lis, et elle ne symbolise pas, 
comme on pourrait le croire, la pureté de Marie. Elle rappelle un autre mystère. Les 
docteurs du moyen âge, en tête desquels il faut citer saint Bernard, admettaient que 
l'Annonciation avait eu lieu au printemps, «au temps des fleurs». Ils croyaient en trouver 
une preuve dans le nom même de Nazareth qui signifie «fleur». De sorte que saint Ber
nard avait pu dire: «La fleur a voulu naître d'une fleur, dans une fleur, au temps des 
fleurs»." 135 

E. Mâle ressalta o facto da flor a que se refere não ser a açucena e por isso não simbolizar 
a pureza de Maria. Nas pinturas portuguesas da Anunciação, do período em análise apenas se 
representa esta flor, o que nos permite acrescentar a esta interpretação de Émile Mâle, o 
significado da açucena vista anteriormente. Temos, portanto, motivos suficientes para justificar 
a origem da jarra de açucenas nas pinturas da Anunciação, bem como uma forma complementar 
de interpretar da sua presença. 

Por outro lado, é necessário ter em conta que a própria jarra não se limita a ser um 
elemento físico indispensável para a representação das açucenas. Por vezes, ela própria serve 
de suporte a registos simbólicos com as quais o artista pretendeu reforçar a mensagem 
iconográfica. Como veremos detalhadamente nos Capítulos IV e V ao analisar este objecto, 
deparamos com formas e inscrições importantes que neste momento apenas serão indicadas, 
deixando a respectiva interpretação para a análise iconográfica efectuada sobre a respectiva 
pintura. 

Assim, no caso da Anunciação do Mestre da Sé de Viseu (MSV), deparamos com a 
inscrição VENITE A...; na de Francisco Henriques (FH) a jarra possui a forma de um cálice 
com patena; na pintura atribuída a Vicente Gil e Manuel Vicente (VG/MV-1 ) da Misericórdia 
de Montemor-o-Velho, surge a inscrição AVE MA...; no painel da Virgem da Anunciação da 

134 Cf. ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de iconografia, p. 123. 
135 Cf. MALE, Émile — L'Art religieux du Xllle siècle en France. Etude sur l'iconographie du moyen 

âge et sur ses sources d'inspiration. Paris: Librairie Armand Colin, 1910, pp. 288-289. 
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Igreja Matriz de Sardoal (VG/MV-2) deparamos com um nó onde se representam três rostos, 
o que constitui uma figuração inédita entre todas as pinturas analisadas; na Anunciação pintada 
para o retábulo-mor da Sé de Lamego, por Vasco Fernandes (VF) a jarra é de cristal, 
característica que, por si mesmo, vem reforçar o respectivo significado simbólico; na pintura 
GF-1, da antiga colecção Palmela, deparamos com uma inscrição no bojo: AVE MARIA, 
enquanto as asas possuem a forma de delfins estilizados, pormenor que voltamos a encontrar 
na pintura MD-12, pertencente ao Museu "Rainha D. Leonor", em Beja; na jarra que figura 
no painel atribuído a Gregório Lopes (GL-2), outrora pertencente ao retábulo da Igreja de 
Nossa Senhora do Paraíso, a jarra possui, no interior de um medalhão, a representação das 
Tábuas da Lei. Por sua vez, no bojo da jarra da Anunciação de Mestre desconhecido (MD-2), 
pertencente ao acervo do Museu dos Patriarcas, registamos a inscrição DOMINE LA...; no 
painel de Évora (MD-9) podemos observar uma carranca vista de perfil e, por fim, na pintura 
MD-15, do MNAA, além da inscrição da data (1549), num pequeno escudete, deparamos 
com uma originalíssima asa formada por uma figura de criança envolvida por uma serpente. 

LEITO 

Ver «TÁLAMO». 

LIVRO 

O livro das Sagradas Escrituras aparece nas pinturas da Anunciação a partir do século 
XII136. Como já esclarecemos, a representação dos livros constitui um anacronismo perante 
o qual os pintores se mostraram totalmente indiferentes, pois a sua verdadeira preocupação 
residia na mensagem que procuravam transmitir. Tal como outros elementos simbólicos o 
livro possui um carácter polissémico, pelo que é necessário alguma prudência na sua 
interpretação, tendo sempre em conta o contexto da sua representação. Em termos genéricos, 
o livro «fechado» significa a matéria virgem enquanto o livro «aberto» a matéria fecundada, 
mas é, também, símbolo da cultura, da ciência e da sabedoria 137. 

136 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Maríale, p. 76. 
137 Cf.CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain — Diccionario de los símbolos, pp. 644-645; 

REVILLA, Federico — Diccionario de iconografia y simbologia, p. 247; BIEDERMAN, Hans — Dicionário 
ilustrado dos símbolos, p. 219. 
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Embora tais acepções não se possam excluir na interpretação dos livros nas pinturas da 
Anunciação, pois são representados, com alguma frequência, outros livros além do que Maria 
sustenta nas suas mãos, mostrando Maria como uma mulher culta, sábia e conhecedora das 
escrituras, parece-nos que o livro que a jovem Anunciada sustenta detém um significado 
muito específico no âmbito do tema em análise. 

Deste modo, se for representado fechado nas mãos de Maria, pode ser interpretado 
como uma indicação da vida de oração e meditação que a jovem levava 138. Todavia, esta 
mesma figuração poderá indicar que a Virgem acabara de 1er uma determinada passagem ou 
oração e se encontrava meditando sobre o seu conteúdo. Quando se encontra aberto sobre 
uma estante-genuflectório, uma banqueta ou, ainda, sobre os joelhos da Virgem é, em nossa 
opinião, uma indicação clara que Maria se encontrava ocupada na sua leitura, a qual abandona 
subitamente, quando recebe a embaixada do Anjo Gabriel. 

Devemos salientar que os pintores nem sempre representam o mesmo tipo de livro: 
nuns casos trata-se de um Breviário ou um Livro de Horas, onde algumas iluminuras aludem 
a símbolos associados com o Mistério da Anunciação-Encarnação, enquanto noutros figura, 
sem margem para dúvidas, o livro das Sagradas Escrituras. Neste caso, a tradição, oriunda da 
Patrística, interpreta o facto especificando que Maria estava a 1er a passagem do profeta 
Isaías onde anuncia que uma virgem conceberá. Efectivamente, em certas pinturas, as palavras 
iniciais desta profecia encontram-se perfeitamente legíveis: Ecce virgo concipiet... (Is 7,14). 
Noutras representações o livro apresenta algumas páginas agitadas como se o pintor pretendesse 
aludir à chegada iminente do Anjo Gabriel ou ao «sopro» do Espírito Santo que exerce sobre 
Maria a sua acção fecundante, levando-a a conceber o Verbo Divino no seu seio. Por vezes, 
além das iluminuras já referidas, os artistas enriquecem o significado geral do livro com 
outros detalhes, nomeadamente, com uma letra capital que nos permite, eventualmente, 
identificar o género de livro que o pintor quis colocar nas mãos de Maria. Procederemos à 
interpretação destas iniciais no Capítulo IV 

Resta-nos, ainda, esclarecer que a cor dos livros ou a sobreposição de um sobre outro 
são opções dos pintores que nos abrem um leque de novas possibilidades interpretativas, 
atendendo ao contexto das pinturas. Assim, as duas situações referidas podem ser consideradas 
como uma alusão ao Antigo Testamento (ou à Antiga Lei) e a necessária diferenciação ou 
oposição com o Novo Testamento (ou à Nova Lei) que vem dar cumprimento às promessas 
antigas, como teremos ocasião de comprovar caso a caso na análise iconográfica das pinturas. 

Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 76. 
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MAÇÃ 

Embora o relato bíblico não identifique a árvore do conhecimento do bem e do mal e 
não referia que espécie de fruto estava em causa, dado trata-se de um relato simbólico, a 
verdade é que em latim o termo malum significa ao mesmo tempo, «mal» e «maçã», razão 
que terá levado a interpretar o fruto proibido causador da desobediência de Adão e Eva com 
a maçã. 

De facto, deparamos com pinturas relativas a diversos temas e não apenas à Anunciação, 
onde a maçã surge como alusão à tentação dos nossos protoparentes quando estes não se 
encontram figurados de modo directo. Assim, a maçã tem exactamente a finalidade de tornar 
presente a falta cometida por Adão e Eva, tornando-se sinal da desobediência dos nossos 
protoparentes, pelo que, a interpretação deste fruto deverá ser feita recorrendo aos 
esclarecimentos prestados acerca daquelas duas personagens veterotestamentárias l39. 

Ver «AURÉOLA» 

PÉROLA 

Ver «CONCHA (ARQUITECTURA)» 

PÉS DESCALÇOS 

Quando Moisés se apercebe do fenómeno estranho de uma sarça em chamas sem se 
consumir e se aproxima para melhor observar ouve uma voz: "Não te aproximes daqui; tira 
as tuas sandálias dos pés porque o lugar em que estás é uma terra santa!'' (Ex 3, 5). Por 
respeito ao terreno sagrado em que se encontrava, só o deveria pisar descalço, sem nada nos 
pés. Para João Damasceno, o descalçar-se significa eliminar os pensamentos materiais e 
terrenos 140. 

139 Cf. HALL, James — Diccionario de temas y símbolos artísticos, pp. 246,384; TRIOMPHE, Robert 
— Le signe de la pomme. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 1999, pp. 63-69. 

140 Cf. Homilia sobre o Sábado Santo, 2. Citámos com base na edição: JUAN DAMASCENO — Homilias 
Cristológicas y Marianas. Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 1996, p. 72. 
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Nas pinturas da Anunciação, a analisar no Capítulo IV, veremos que o Anjo Gabriel, ao 
aproximar-se da Virgem, é figurado segundo uma das seguintes atitudes: permanece no limiar 
do tapete sem o calcar a seus pés, colocando sobre apenas um pé sobre o tapete, situação na 
qual, normalmente, se vê um dos pés a descoberto, ou encontra-se totalmente sobre o tapete, 
de pé ou ajoelhado, mostrando, por vezes um pé descalço. Em nossa opinião, existe aqui uma 
analogia com o episódio de Moisés: ao aproximar-se do terreno sagrado, simbolizado pelo 
tapete ou esteira, deve fazê-lo apenas descalço, aspecto será melhor compreendido quando 
completado com o significado simbólico do tapete. 

Por outro lado, Pseudo-Dionísio Areopagita, na Hierarquia celeste, ao tratar das imagens 
figurativas dos Anjos refere que "Os pés descalços significam desprendimento [...], purificação 
de toda a exterioridade e a maior identificação possível com a simplicidade de Deus" U1. O 
Anjo Gabriel, ao apresentar-se descalço, mostra a sua identificação com a simplicidade de 
Deus e a sua proveniência celeste. 

Poço 

O tema da água tem particular importância para as regiões secas e para um povo de 
pastores e agricultores como era o povo bíblico. A água era sinal de abundância e fonte de 
vida. Talvez por este motivo tenha sido relatado nos Evangelhos Apócrifos um primeiro anúncio 
do Anjo Gabriel a Maria quando ela se deslocava para ir buscar água ao poço (ou à fonte, pois 
os dois temas estão intimamente associados). Nas pinturas da Anunciação onde se registam 
influências influências orientais era frequente a representação da Virgem junto ao poço. O 
tema não teve continuidade na pintura italiana ou na dos países da Europa do Norte, embora 
mostrasse alguma repercussão na pintura portuguesa da primeira metade de Quinhentos 142. 

Quando se representa o poço, nas pinturas portuguesas, parece-nos existir uma alusão à 
passagem do Cântico dos Cânticos onde se menciona o poço de águas vivas: "Fons hortorum 
puteus aquarum viventium quaefluunt impetu de Libano" (Ct 4, 15). Se este tema tem sido 
atribuído a Maria como símbolo da sua pureza, não podemos deixar de o interpretar associado 
ao tema da água que na religiosidade cristã significa o baptismo (nascimento para uma vida 
nova), purificação, ressurreição e salvação m. Temas estes que surgem intimamente associados 
à Anunciação e às consequências da Encarnação do Filho de Deus para a Humanidade. 

141 Cf. OBRAS COMPLETAS dei Pseudo Dionísio Areopagita, La Jerarquia celeste, 15,3. 
142 Encontramos a figuração do poço nas seguintes pinturas do Repertório: MSV; VF; MD-15. 
143 Cf. CANTO RUBIO, Juan — Símbolos del arte Cristiano, p. 202. 
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Para Manfred Lurker a palavra poço, em sentido metafórico, designa o seio feminino 
que dá a vida, interpretação perfeitamente enquadrada no contexto das pinturas da Anunciação 
onde o Anjo Gabriel anuncia a Encarnação do Verbo Divino, portanto, uma alusão explícita à 
fecundidade de Maria que concebe virginalmente 144.0 poço, associado ao jardim pode evocar, 
também, o rio que irrigava o Paraíso terrestre (Gn 2, 10) e, portanto, aludir aos tempos de 
felicidade antes da desobediência de Adão e Eva, que a Encarnação do Filho de Deus veio 
reparar 145. 

PORTA 

Como a janela, a porta é uma figura ambivalente da abertura, um lugar de passagem, de 
transição entre dois estados, dois mundos (Jo 10, 9). Aporta é símbolo de Cristo que afirma 
sobre si mesmo; "Eu sou a porta" (Jo 10, 7; 9) Devido a esta analogia existe um grande 
simbolismo entre a porta e Cristo, verdadeira Porta do Céu 146. Porém, Maria não permanece 
ausente do significado associado à porta, nomeadamente, no contexto das pinturas da 
Anunciação, na qual se alude à maternidade virginal de Maria, a porta luminosa por onde 
passará o Todo-Poderoso. Por isso, nas litanias marianas é designada como porta coeli, pois, 
ao conceber e dar à luz o Verbo Divino, colaborou na obra da Redenção que abriu à humanidade 
as portas do Céu. 

Todavia, o simbolismo mais forte entre Maria e a porta, nas pinturas da Anunciação, 
fica a dever-se à visão de Ezequiel a que já aludimos: a porta oriental do Templo de Jerusalém 
permanecerá sempre fechada e apenas o príncipe entrará e sairá por ela. Esta passagem é 
interpretada pela Igreja como uma alusão à maternidade virginal de Maria. A representação 
mais clara da porta de Ezequiel, ocorre na pintura de Vasco Fernandes da Sé de Lamego. 

PORTAL 

Como elemento arquitectónico que estabelece uma zona de transição entre dois aposentos 
foi interpretado, desde tempos remotos, como um símbolo representativo da passagem entre 

144 Cf. LURKER, Manfred — Dicionário défiguras e símbolos bíblicos, p. 187. 
145 Cf. L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada:Fontaine/Puits. 
146 Cf. Sobre o simbolismo da porta ver, entre outros, BURCKHARDT, Titus — Princípios y métodos 

del arte sagrado. Barcelona: Sophia Perenis, 2000, pp. 89-114; ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — 
Tratado de iconografia, pp. 186-190. 
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a vida e a morte 147. Se tivermos presente que, nas pinturas da Anunciação reunidas no 
Repertório, o portal se encontra como elemento de separação entre a antecâmara e a câmara 
fundeira onde figura o tálamo de Maria (símbolo da união conjugal pelo qual se gera uma 
vida nova) poderemos compreender melhor esta simbologia da transição entre os dois espaços 
simbolicamente diversos. 

Por outro lado, são evidentes as semelhanças entre o portal de algumas pinturas 
portuguesas em análise e o Arco Triunfal presente no fundo arquitectónico, habitualmente 
por detrás das duas personagens. Atendendo à importância desta construção arquitectónica, 
parece-nos que existirá uma clara intenção por parte dos pintores em salientar, através do 
portal com tais características arquitectónicas, o triunfo da Redenção alcançada por Cristo, a 
vitória sobre a Morte através da Ressurreição de Jesus, mas também a da nova Igreja encarnada 
em Maria 148. 

RAIOS LUMINOSOS 

Como referimos, ao esclarecer o significado da janela, os raios, ao atravessarem o vidro, 
deixam-no intacto. De igual modo, a Virgem Maria ao conceber pelo poder do Espírito Santo 
e ao dar à luz o Filho de Deus, conserva a sua virgindade. Tal metáfora simboliza, portanto, a 
fecundidade virginal de Maria e o nascimento miraculoso de Cristo. A este propósito, parecem-
nos muito importantes as palavras de Meyer Schapiro: 

"Les rayons de lumière qui traversent la fenêtre ne sont pas simplement un phénomène 
pris dans le détail de la vie quotidienne, que les artistes hollandais postérieurs devaient 
représenter plus subtilement et avec plus de pittoresque dans leurs tableaux de genre 
montrant une femme en train de lire ou de coudre dans sa chambre; le passage des rayons 
à travers le verre est une image de l'insémination et de la naissance miraculeuses propre 
au Moyen Âge. Dans la poésie médiévale, dans la littérature mystique, dans les hymnes 
et les mystères, en latin et en langue populaire, cette métaphore revient. «Tout comme un 
rayon de soleil peut traverser une vitre sans que le verre translucidesubisse aucun 
dommage, de même, et plus subtilement, préservant la pureté de sa mère, Dieu, le Fils de 
Dieu, sort du sein de son épouse." I49 

Em termos plásticos a figuração dos raios de luz, de cor dourada, é um processo pelo 
qual os pintores possibilitam a materialização de um acontecimento incapaz de ser captado 
pelos sentidos: a acção fecundante exercida pelo Espírito Santo sobre Maria levando-a a 

147 Cf. CASTINEIRAS GONZALEZ, Manuel Antonio —Introduction al método iconográfico, p. 102. 
148 Cf. ÁVILA, Ana — lmágenes y símbolos en la arquitectura pintada espanola, p. 66. 
149 Cf. SCHAPIRO, Meyer —Style, artiste et société. Paris: Éditions Gallimard, 1982, p. 152. 
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conceber no seu seio o Filho de Deus. No caso português, os raios que se dirigem sobre Maria 
são sempre oriundos da pomba do Espírito Santo, numa alusão clara que a Encarnação do 
Filho de Deus ocorre por intervenção da terceira pessoa da Santíssima Trindade. 

OBJECTOS DE CRISTAL (RECIPIENTES) 

As propriedades do cristal, nomeadamente a sua transparência, define uma das mais 
eficazes conjugações dos «contrários»: a matéria existe, mas é como se não existisse pois 
pode ver-se através dele 15°. Por isso, o cristal é símbolo de pureza que, neste caso, é uma 
virtude atribuída a Maria. A luz que o atravessa é uma imagem tradicional da concepção de 
Cristo: a Virgem é o cristal e o seu Filho é a luz celeste que o atravessa sem o danificar 151. A 
representação de recipientes bojudos, de utilidade desconhecida, ou garrafas de cristal nas 
pinturas da Anunciação reunidas no Repertório, revela claras influências flamenga. Apesar 
da sua importância secundária ou tamanho reduzido desempenham, em nossa opinião, um 
papel simbólico associado à Encarnação virginal do Verbo divino 152. 

SARÇA 

A representação da sarça que Moisés viu envolvida pelas chamas sem se consumir 
constitui um dos símbolos da maternidade virginal de Maria mais frequentes nas pinturas da 
Anunciação. Com origem nos tempos da Patrística esta simbologia alcança grande difusão 
durante a Idade Média interpretada como sinal da Encarnação de Jesus Cristo l53. Na primeira 
metade de Quinhentos ainda permanece activa como nos recorda São Tomás de Villanueva: 

"Presta atención: mira como ardia la zarza y no se consumia; crepitaba el fuego, y la 
zarza permanecia intacta; así serás tú vestida dei sol, el sol te circundará, y no sufrirá 
mengua tu virginidad. Le vestirás a El de carne, y tú serás revestida de su esplendor; le 
vestirás de la humanidad, y serás revestida de la divindad. Le coronarás con la diadema 
de nuestra mortalidad, y El te cenirá la diadema de la gloria. Serás virgen, pêro fecunda; 
madre serás, pêro incorrupta; conservando el honor de la virgindad con los gozos de la 
maternidad." 154 

150 Cf. EDUARDO CIRLOT, Juan — Diccionario de símbolos, p. 156. 
151 Cf. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain — Diccionario de los símbolos, p. 358. 
152 Cf. L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada-.Fenetre/Porte. 
153 Cf. THOUMIEU, Marc — Dictionaire d'Iconographie romane. 2e édition. [SJJ: Zodiaque, 1996, p. 117. 
154 Sermão LTJ, 3 sobre a Anunciação da Virgem Maria. In OBRAS de Santo Tomás de Villanueva. Sermones 

de la Virgen y obras castellanas, p. 265. 
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De uma forma muito concisa São Tomás de Villanueva evidencia a analogia entre o 
fenómeno da sarça ardente e a maternidade de Maria que ocorre mantendo a sua virgindade. 
Não se trata, portanto, de um símbolo que tenha perdido força ao longo dos tempos, dado 
que, quase um século depois dos escritos de São Tomás, deparamos com a mesma analogia, 
como comprovamos pelo discurso de Frei Manuel dos Anjos, escrito em 1638: 

"Há quem não veja na sarça e espinheiro retratada a Sacratíssima Virgem e que foi uma 
expressa semelhança e figura sua? Pois é a um espinheiro vil, e a uma planta de tão 
pouca estima, por haver Deus estado nela a encheu de tão grande resplendor e de tanta 
glória, preservando-a de que não perdesse com as chamas sua inteireza que se pode dizer 
que usaria com sua mãe santíssima, de cujas puríssimas entranhas havia de tomar carne 
humana." 155 

TÁLAMO 

A introdução do tálamo, ou leito nupcial, nas pinturas da Anunciação fica a dever-se, 
na opinião de Erwin Panofsky, a Rogier van der Weyden, nomeadamente ao conhecido painel 
do Museu do Louvre a que já aludimos156. Todavia, na origem desta representação encontramos 
fontes literárias com vários séculos de existência e que se manterá por muitos outros. Assim, 
por exemplo, o bispo São Proclo de Constantinopla (f 446) ao falar dos símbolos e figuras 
que se aplicam a Maria refere: 

"Nos ha convocado aqui la santa Madre de Dios, la Virgen Mana, incontaminada joya de 
virgindad, paraíso espiritual dei segundo Adán, taller de las naturalezas de Cristo [...], 
tálamo en el que el Verbo se desposo don la carne, zarza viviente y personal que no fue 
consumida por el fuego del divino alumbramiento [...]" 157 

Como vemos, para além de apresentar a Maria «tálamo» recorre, ainda, à simbologia 
da sarça, acabada de referir. Ainda do tempo da Patrística citamos a João Damasceno: "Maria 
es con toda plenitud la câmara nupcial do Espírito Santo [...]" 158. Nas palavras de São João 
Damasceno está implícita uma referência ao tálamo e à acção fecundante do Espírito Santo, 
por analogia com a união conjugal. 

155 ANJOS, Manuel dos, P . Frei, — Triunfo da Sacratíssima Virgem Maria Nossa Senhora concebida 
sem pecado original. Lisboa: Lourenço Craesbeeck, 1638, foi. 26 r/26 v. 

156 PANOFSKY, Erwin — Los Primitivos Flamencos, p. 252. 
157 Homilia I sobre a Mãe de Deus, apud PONS Guillermo — Textos Marianos de los Primeros Siglos. 

Madrid: Ciudad Nueva, 1994, p. 142. 
158 Homilia sobre a Nativiade de Maria, 9. Citado de JUAN DAMASCENO — Homilias cristológicas 

y marianas, p. 134. 
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Frei Luis de Azevedo, em 1602, escrevia no seu Mariai que Deus dilatara a sua vinda 
ao mundo até que estivesse preparado o sacrário do ventre virginal que fosse digno tálamo 
para o seu desposório159. Por sua vez, nos meados do século XVIII, Frei Antonio do Nascimento 
e Passos entre vários discursos em louvor de Maria escrevia 160: 

"Senhora, 
como segunda vez 
Me amparo da vossa sombra, 
E 
Desejo pagar o tributo, 
Que com usura licita 
Devo ao vosso patrocínio, 
Dignay-vos 
(Já que tendes por natureza 
Recrear as ditas) 
Distribuirme porçaõ das vossas luzes 
Para que inflammados 
Os interiores afectos do meu animo 
E 
Desfeito o coração em palavras, 
Possa com vivo espirito 
Epilogar as vossas excellencias, 
Mostrando, 
Que 
Foste 

Animado 
THALAMO 
Da 
ENCARNAÇAM DIVINA, 
Fabricado por artifício de Deos, 
Em que estiveraõ 
Todos os recônditos thesouros 
Da 
SABEDORIA 
Do 
ETERNO PADRE, 
E 
Se celebrarão Divinos Mysterios, 
Effectuando-se nelle 
A ineffavel uniaõ de Deus, e Homem 
Para ser 
Mortal o Immortal, 
O Eterno Temporal. 

Chamamos a atenção para o relevo que o autor atribui a Maria enquanto tálamo da 
Encarnação, fabricado pela mão de Deus, para que tornando-se Deus homem, este pudesse 
ser imortal. 

Já nos nossos dias, Ana Ávila explica o sentido simbólico do tálamo que reforça, por 
contraposição, o carácter milagroso da concepção de Maria l61, ou seja, o tálamo, símbolo da 
união conjugal, introduz iconicamente, por antonomásia, uma alusão ao mistério da concepção 
de Maria por acção do Espírito Santo, e da sua maternidade virginal. Para Daniel Arasse, o 
motivo do tálamo surge associado à referência à domuncula de Maria efectuada pelas 

159 Discurso IV sobre a Festa da Anunciação. Cf. AZEVEDO, Lvis de — Mariai, Discvrsos morales en 
las fiestas de la Reina del Cielo Nvestra Senora. Lisboa: Pedro Crasbeeck. 1602, p. 9. 

160 PASSOS, Antonio do Nascimento e, — Fénix Symbolico e Discurso Crítico contra o abuso da sua 
reprodução. Lisboa: Offic. dos Herd, de Antonio Pedrozo Galram, 1774. 

161 Cf. ÁVILA, Ana — Imágenes y símbolos en la arquitectura pintada espaiíola, p. 65. 
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Meditationes de Pseudo-Boaventura, que no século XV, a imaginação dos pintores conduziu 
a uma «verdadeira inflação decorativa» 162. 

Atendendo ao modo como o símbolo do tálamo era considerado em diferentes épocas, 
incluindo a primeira metade de Quinhentos, é compreensível que os pintores portugueses lhe 
tenham dado a importância que efectivamente lhe atribuíram em termos iconográficos e 
simbólicos. A sua representação é muito diversificada e surge, sempre, associado ao dossel 
tendo, por vezes, um enorme impacto visual na composição. Noutros casos, a sua presença é, 
apenas, sugerida, implicitamente, através de uma abertura, ou uma cortina parcialmente corrida. 
A figuração da câmara de Maria, com o tálamo, outros objectos familiares e os acessórios 
conhecidos (ou seja o espaço onde se desenvolve o acontecimento milagroso) confere um 
carácter de maior intimidade ao encontro criando um ambiente propício ao anúncio da 
mensagem do Anjo Gabriel e simbolizando, por antonomásia, o divino e o humano que se 
unem de um modo transcendente. 

TAPETE /ESTEIRA 

Como explicaremos no Capítulo V, as pinturas portuguesas da Anunciação reproduzem 
tapetes persas ou estiras congolesas. Estas últimas, em menor quantidade reflectem as trocas 
comerciais com os povos africanos, embora, o significado da sua figuração permaneça o 
mesmo da representação dos tapetes orientais. Estes são vistos de modo muito diverso entre 
os povos ocidentais e os orientais. Para os primeiros trata-se, na maior parte dos casos, de um 
mero acessório decorativo ou prático, enquanto para os segundos constitui «um elemento 
importante da sua vida pessoal, familiar e privada." I63. Para efectuar as suas devoções o 
homem oriental utiliza o «tapete de oração» sobre o qual se coloca para rezar. Assim, este 
torna-se um templum, ou seja um espaço sagrado separado de tudo o que o rodeia considerado 
mundo profano. Há pois uma delimitação da sacralidade do espaço de oração correspondente 
ao tapete, que isola o orante do mundo exterior m. 

Em termos simbólicos também a cor tem a sua função: sendo o tapete predominantemente 
vermelho significa felicidade e gozo 165, sentimentos que se enquadram no espírito geral do 

162 ARASSE, Daniel —Annonciation/Enonciation, p. 3. Veja-se a este propósito a transcrição efectuada 
no ponto anterior relativamente às Meditationes de Pseudo-Boaventura. 

163 Cf. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain — Diccionario de los símbolos, p. 74. 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. 
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anúncio a Maria. Por outro lado, enquanto símbolo estético o tapete expressa a noção de 
jardim, ideia inseparável da do Paraíso que, como vimos, tem uma especial importância nas 
representações da Anunciaçãol66, sobretudo no caso das pinturas portuguesas quase sempre 
passadas no interior dos aposentos de Maria, onde são raras as aberturas para o exterior que 
permitam a inclusão de paisagens com jardim. Entendido sob esta perspectiva, a presença do 
tapete, poderia ser uma forma de substituir a ausência da representação do Paraíso. 

Encontrando-se a Virgem em oração no momento em que recebe a embaixada do Anjo 
Gabriel, a presença do tapete reforça essa atitude ao mesmo tempo que salienta o carácter 
sagrado do espaço onde a jovem de Nazaré se encontra bem como a solenidade do momento 
da Encarnação de Cristo. 

TlNTINÁBULOS 

No capítulo 28 do livro do Êxodo são dadas indicações minuciosas quanto às vestes 
sacerdotais que deveriam ser usadas para o serviço no templo. Para o assunto que nos ocupa, 
interessa, particularmente, as especificações do manto: 

"Farás o manto da insígnia inteiramente de púrpura violácea. A abertura superior será 
redonda e guarnecida a toda a volta por um debrum tecido, como na abertura de uma cota 
de malha, para evitar rasgões. Na barra colocarás romãs de púrpura violácea, de púrpura 
escarlate, de púrpura carmesim, entremeadas de campainhas de ouro a toda a volta. Uma 
campainha de ouro e depois, uma romã; uma campainha de ouro e depois outra romã, na 
barra do manto e a toda a volta." (Ex 28, 31-35) 

Uma possível reconstituição das vestes do sacerdote encontra-se ilustrada na fig.76 
onde se pode observar a presença das campainhas na barra do manto, destinadas a assinalar a 
entrada e saída do sacerdote bem como as suas deslocações pelo interior do templo167. Importa 
sublinhar o significado destas pequenas campainhas ou tintinábulos que marcaram uma 
presença constante nas pinturas da época onde são representados trabalhos de ourivesaria e 
vestes eclesiásticas. 

Como refere Joaquin Solans, as campainhas durante a celebração eucarística eram 
tocadas para advertir os fiéis das partes mais importantes de modo a exortá-los ao recolhimento 

Cf. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain — Diccionario de los símbolos, p. 74. 
Fonte: HISTÓRIA dos Tempos Bíblicos. [S.l]: Selecções do Reader's Digest, 1994, p. 88. 
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e à devoção 168. Alguns objectos ligados ao culto ou a 
determinadas cerimónias religiosas como, por exemplo, 
cálices, custódias e cruzes processionais, todos sujeitos, por 
vezes, a elaborados trabalhos de ourivesaria, possuíam 
tintinábulos para chamar a atenção dos fiéis de acordo com o 
uso próprio de cada alfaia litúrgica. A influência da presença 
dos tintinábulos nas vestes sacerdotais do AT e nos objectos 
ligados ao culto terão certamente contribuído para que os 
pintores colocassem os mesmos objectos quer no peitoral do 
Anjo Gabriel (situação menos frequente) quer na extremidade 
do ceptro que recebe, em algumas pinturas uma requintada 
decoração, muito semelhante ao dos objectos supracitados. 
Em ambos os casos surgem associados ao Anjo Gabriel. A 
sua finalidade será dar conhecer, à Virgem, de forma 
simbólica, a sua iminente chegada, chamando a sua atenção 
dado que ela se encontrava absorvida pela oração ou 

* ' Fig. 75. Vestes sacerdotais do AT 
Reconstituição segundo textos bíblicos 

VELO DE LÃ 

Ver «GEDEÃO» 

VÉU 

Quando Maria é representada nas pinturas da Anunciação com a cabeça coberta por um 
delicado véu de tonalidade branca e quase transparente, corresponde a um hábito da época 
dos pintores e não do tempo de Maria que permitia que as virgens pudessem apresentar-se em 
público sem véu m. Nas representações da arte paleocristã Maria surge com a cabeça 
descoberta, sinal da sua virgindade. Todavia, uma vez consagradas a Deus as virgens deveriam 
cobrir a cabeça com um véu ou com o próprio manto 17°. O facto de se verificar que em certas 

168 SOLANS, Joaquin -— Manual Litúrgico. Breve exposición de las sagradas cerimonias que han de 
observarse en el Santo Sacrifício de la Misa. Sexta edición. Barcelona: Imprenta de Subirana Hermanos, 1893, 
Tomo I, p. 87. 

169 Q- TRENS, Manuel — Maria. Iconografia de la Virgen en el arte espanol, p. 613. 
170 Ibidem. 
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pinturas Maria se apresenta exactamente com a cabeça coberta pelo manto ou com o véu 
poderá ser uma alusão ao voto de virgindade que a jovem teria feito segundo a tradição 
transmitida desde a Patrística. 

Não podemos todavia, deixar de recordar que o costume das mulheres cobrirem a cabeça 
quando se encontram em oração, independentemente do seu estado civil, tem uma expressão 
escrita desde o século primeiro, pois, São Paulo ao escrever aos Coríntios refere que as mulheres 
devem cobrir a cabeça quando estiverem na sinagoga devido à presença dos anjos ( 1 Cor 11, 
10). Se a virgem consagrada deveria cobrir a cabeça, o mesmo devendo fazer a mulher em 
presença dos anjos, parece-nos existirem motivos suficientes para justificar a representação 
de Maria com um véu ou o próprio manto. 

* * * 

Uma vez concluída a apresentação dos atributos e símbolos importa esclarecer que as 
interpretações dadas não pretenderam esgotar o tema, nem dar a última palavra sobre o assunto, 
mas, tão-só, contribuir para um maior conhecimento de certos elementos simbólicos 
representados nas pinturas portuguesas relativas ao tema da Anunciação, de modo a termos 
uma panorâmica geral no momento de procedermos à respectiva análise iconográfica e ao 
significado iconológico. Determinados símbolos aqui abordados, dadas as suas caraterísticas 
ou especificidade foram objecto de um maior desenvolvimento no Capítulo IV ao serem 
analisadas as pinturas na sua vertente iconográfico e quanto ao significado iconológico. 
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4. ICONOGRAFIA DA ANUNCIAÇÃO 

NTRE todos os episódios descritos pelos evangelistas, o da Anunciação apresenta-
-se como um dos mais simples: apenas duas personagens que dialogam por 
breves momentos num cenário que se mostrou tão secundário que nem sequer 
é referido. Porém, a representação desta cena, em termos plásticos, adquire 
contornos bastante complexos, que contrastam com a singeleza do relato. E 

isto deve-se a diversos motivos. Em primeiro lugar, porque, ao contrário do que sucede em 
outros passos da vida de Maria, representados também pelos pintores, como, por exemplo, a 
Visitação, ou a Apresentação de Jesus no Templo, as personagens da Anunciação possuem 
naturezas diferentes dado não pertencem ao mesmo mundo: o Anjo é uma criatura espiritual, 
incorpórea e que não está sujeita às leis da matéria, enquanto Maria pertence à esfera terrena 
e, como tal, sujeita a todas as condicionantes próprias da natureza humana. Em segundo 
lugar, verifica-se que o papel dos dois intervenientes é substancialmente diferente: o Anjo 
tem uma missão a cumprir junto de Maria, é, por isso, um interveniente activo, enquanto o 
papel da jovem é, fundamentalmente, receptivo '. Em terceiro lugar, a ausência de elementos 
concretos que esclarecessem as circunstâncias em que ocorre a Saudação Angélica levou os 
artistas a imaginar cenários e personagens que completassem a representação do episódio. 
Por fim, com a observação atenta do relato, verificamos que, apesar da perícopa da Anunciação 
fazer, unicamente, referência a dois intervenientes directos, o Anjo Gabriel e Maria, de forma 
implícita, são referidos outros: o Altíssimo (Deus Pai), de quem parte a iniciativa e que envia 
o mensageiro celeste; o Espírito Santo, pela acção do qual se opera a Encarnação; e, 
naturalmente, o Filho, o Verbo de Deus, cujo nascimento é anunciado e que irá encarnar em 
Maria, porque, de facto, a Anunciação a Maria é o anúncio do nascimento de seu filho. 

Atendendo a este encadeamento de situações, deparamos com pinturas da Anunciação 
onde se representam, além da figura do Anjo e de Maria, únicos intervenientes únicos do 
diálogo, também a figura do Pai Eterno e a pomba, símbolo do Espírito Santo. 

Na iconografia própria da Anunciação, cada uma das personagens principais surge com 
determinadas características e atributos que foram adquirindo solidez e consistência ao longo 
dos séculos. Assim, depois de termos analisado e justificado a presença de diversas figuras 
alheias à perícopa de Lucas, pretendemos analisar as pessoas da Santíssima Trindade, na sua 

1 Cf. REAU, Louis — Iconografia dei arte Cristiano. Nuevo Testamento, pp. 184-185; MUZJ, Maria 
Giovanna —L'iconografia dell'Annunciazione. Roma. Theotokos. IV: 2 (1996) 477. 
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vertente iconográfica, de modo a termos uma panorâmica geral das representações coevas 
efectuadas pelos pintores portugueses, e podermos, assim, enquadrar as representações da 
Anunciação reunidas no Repertório das Pinturas, no contexto das restantes manifestações 
artísticas do mesmo tema, efectuadas fora das fronteiras portuguesas. 

Damos início ao estudo das figuras da Santíssima Trindade com a apresentação do Pai 
Eterno. Apesar de se verificar que, nas pinturas da Anunciação incluídas no Repertório, apenas 
deparamos com a sua presença numa única pintura, achamos imprescindível abordar a 
iconografia de Deus Pai pois nas pinturas relativas ao mesmo tema, realizadas noutras lati
tudes a pessoa de Deus Pai tem um papel interveniente e de certo relevo. Algo semelhante 
poderíamos dizer relativamente à figura de Jesus Cristo, que no caso português, não adquire 
uma expressão tão vincada como sucede em pinturas coevas, além fronteiras. Já o caso da 
pomba do Espírito Santo a situação é diferente pois a sua presença é, quase sempre, uma 
constante nas pinturas portuguesas. No entanto, também na figuração da terceira pessoa da 
Santíssima Trindade deparamos com casos de excepção que importa considerar. 

Após a análise das figuras da Santíssima Trindade veremos as particularidades da 
representação de Maria. Para compreender a respectiva iconografia, achamos imprescindível 
situar a pessoa concreta que foi Maria de Nazaré, no ambiente do seu tempo e compreender o 
modo como era vista pelos pintores de Quinhentos. Por este motivo, serão prestados alguns 
esclarecimentos em diversas áreas que permitam compreender as opções dos pintores quando 
representam a Virgem Maria no episódio da Anunciação. 

Pelo facto de depararmos com a presença de diversos anjos nas representações da 
Saudação Angélica, quer sejam acompanhantes de Gabriel, quer do Pai Eterno, parece-nos 
fundamental esclarecer aspectos diversos relacionados com as diversas hierarquias antes de 
efectuarmos o estudo da figuração do Anjo Gabriel. 

Ao apresentarmos uma panorâmica sobre a iconografia da Anunciação, pretendemos 
esclarecer o status quaestionis relativamente ao tema, nas suas variantes para podermos 
compreender as representações portuguesas nas respectivas semelhanças e diferenças, pois 
não podemos isolar o panorama português do que se passava nos principais países europeus. 
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4.1. REPRESENTAÇÃO DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

IERARQUICAMENTE organizadas de acordo com a sua habitual designação, 
apresentaremos as figuras da Santíssima Trindade, começando pela de Deus 
Pai, seguida pela de Deus Filho e terminando com a do Espírito Santo. Esta 
disposição não significa que haja, mesmo em termos iconográficos, uma 
importância maior de uma pessoa divina em relação às outras. Trata-se, apenas, 

de um critério que nos permite organizar a apresentação das três pessoas divinas, pela ordem 
mais frequente. Na análise individualizada procuraremos cingir-nos o mais possível ao campo 
iconográfico, embora, por vezes, seja necessário proceder a determinadas explicações dentro 
do campo teológico para ser possível interpretar correctamente a mensagem iconográfica e 
as opções dos pintores, 

Como se pode calcular, neste como noutros temas, os pintores depararam com uma 
séria questão: como representar o irrepresentável? Como materializar as figuras divinas que 
fazem parte da Santíssima Trindade? Sendo entidades espirituais e incorpóreas, são invisíveis 
e, portanto, qualquer representação que delas se fizesse teria de ser, forçosamente, uma 
representação convencional, perceptível e nunca uma figuração da realidade. Esta questão 
não se coloca, como é evidente, apenas em relação às pinturas da Anunciação. Muitos outros 
temas foram sujeitos a idênticas representações e, portanto, as formas convencionalmente 
adoptadas na primeira metade de Quinhentos, para de representar as três pessoas divinas não 
adquire aqui nenhum estatuto diferenciado, mas segue a iconografia utilizada noutras pinturas. 
Naturalmente que em causa está também a imaginação dos artistas como factor importante 
para ultrapassar dificuldades. Imaginação esta que, muitas vezes, vai adiante das ideias 
teológicas do seu tempo, mostrando como é fértil e até audaciosa a criatividade artística, o 
que mereceu, por parte da Igreja, algumas condenações, como teremos ocasião de ver, 
particularmente, em relação ao tema da Anunciação. 

Apesar das dificuldades, a representação das três pessoas da Santíssima Trindade 
impunha-se como um facto incontornável, pois os pintores necessitavam de dar forma «real» 
e concreta aos acontecimentos de carácter espiritual, por mais transcendentes e intangíveis 
que estes fossem. Assim, a iconografia própria de cada pessoa da Santíssima Trindade veio a 
perdurar durante séculos, sendo do agrado, tanto dos pintores como dos fiéis e, na maioria 
dos casos, da própria Igreja. 
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4.1.1. Deus Pai 

Os relatos bíblicos que analisámos, respeitantes aos anúncios de nascimento e de vocação, 
bem como outros dispersos ao longo do AT, apresentam um cenário muito semelhante entre 
si: personagens decisivas para a história da salvação, são escolhidas, por Deus, para realizarem 
uma missão de grande importância. Independentemente das dificuldade, dos obstáculos ou 
da dimensão da tarefa a cumprir, o autor sagrado procura deixar clara uma mensagem: a 
iniciativa parte de Deus, Ele é o verdadeiro autor dos factos prodigiosos realizados em favor 
do povo de Israel, é Ele quem está por detrás das personalidades escolhidas e investidas com 
a sua força e que actua através delas. Também na perícopa da Anunciação, quer mediante a 
estrutura literária própria do padrão das anunciações, quer pelo alcance teológico de 
determinadas passagens do relato, São Lucas acentua a mesma ideia: é Deus quem está detrás 
dos acontecimentos. Este pressuposto vai ter reflexos importantes em termos iconográficos, 
pois, em certos casos, o pano de fundo do episódio da Anunciação transmite, precisamente, 
esta crença. 

Como já tivemos ocasião de referir a iniciativa parte do alto: a perícopa de São Lucas, 
referente à Anunciação, inicia com a indicação precisa que o Anjo Gabriel foi enviado por 
Deus. Apesar disso, nem sempre os pintores optaram pela representação directa do Pai Eterno, 
pois, por vezes, deixam, apenas, subentendida a sua presença, sem qualquer figuração objectiva. 
Porém, quando pretendem evidenciar a presença actuante do Pai Eterno por detrás dos 
acontecimentos da Anunciação-Encarnação, utilizam 
dois processos: um mais directo, representando Deus 
Pai com figura humana segundo a sua habitual 
iconografia; outro, mais discreto mediante a figuração 
da mão divina. 

Em determinadas pinturas não se regista a 
presença directa da primeira pessoa da Santíssima 
Trindade. A Anunciação decorre sob os seus 
auspícios, porém, Deus Pai está ausente em termos 
visuais. No entanto, os pintores que optam por esta 
figuração encontraram um meio de fazer notar que a 
acção parte do Pai Eterno: mediante a representação 
de um feixe de raios luminosos provenientes do alto 

Fig. 77. Anunciação (porm.) 
e se orientam em direcção a Maria [77]. CarioCnveiii (i486) 

Londres, National Gallery 

374 



CAP. 1-4.1. REPRBSENTAÇÃO DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

Fig. 78. Anunciação (porm.) 
Francesco Botticini (c. 1480) 
Empoli, Museo delia Collegiata 

Outras vezes, de forma mais 
discreta, mas com o mesmo princípio, 
os raios provenientes do alto, 
transportando ou não a pomba, são mais 
dissimulados, tal como se ilustra nas 
figuras seguintes. Na fig. 78 os raios não 
se impõem pela sua força expressiva, 
pois o feixe luminoso está reduzido a 
um conjunto de apenas três raios (alusão 
às três pessoas da Santíssima Trindade) 
desenhados também de forma discreta. 
Neste caso, o raio central, passando para 

o espaço da Virgem chega muito perto do seu rosto. Chama-se a atenção para o facto da 
pomba do Espírito Santo estar presente e emitir, do seu bico, um feixe de raios em direcção a 
Maria. Todavia repare-se que os três raios surgem antes da pomba, o que indica que ela é 
enviada, sendo mesmo «transportada» pelo primeiro, sobre o qual se apoia. 

Nas duas figuras seguintes deparamos com a utilização do mesmo recurso para indicar, 
de forma discreta, a presença de Deus Pai e a sua acção sobre Maria manifestada pela presença 
do feixe luminoso proveniente do alto [79, 80]. A ausência de uma representação directa da 
figura do Pai Eterno leva a que, neste contexto, seja atribuído aos raios luminosos um 
significado muito próprio: os raios de luz que descem do alto, em direcção a Maria, evocam 
a presença divina. A luz representa e simboliza a divindade, por isso, qualquer epifania é 
rodeada de luz, na qual se reconhece a presença da própria divindade, como acontece nestas 
pinturas. 

Fig. 79. Anunciação (porm.) 
Sandro Botticelli (c. 1490) 
New York, Metropolitan Museum of Art 

Fig. 80. Anunciação (porm.) 
Filippino Lippi (c. 1483-1484) 
San Gemignano, Museo communale 
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A luz pode também ser entendida como manifestação masculina e fecundante '. Ao 
materializar a luz, os raios luminosos participam do seu significado e, no presente contexto, 
simbolizam não só a presença de Deus Pai, mas também a sua influência fecundante exercida 
sobre Maria, que recebe a luz que vem do alto. Em síntese, podemos dizer que, na iconografia 
da Anunciação, na ausência da representação directa de Deus Pai (e até da pomba do Espírito 
Santo), os raios de luz são utilizados como símbolo dessa presença divina e da força fecundante 
do Espírito Santo, graças à qual o Verbo de Deus vai encarnar no seio da Virgem Maria2. 

Embora a presença dos raios luminosos se faça sentir, nas pinturas da Anunciação, 
antes do século XII, como acontece em certos ícones, pensamos que para a sua divulgação 
também deve ter contribuído o sermão de Santo António sobre a Encarnação do Verbo, quando 
estabelece um paralelo entre os raios do sol e o nascimento de Jesus: 

"Toda a dádiva excelente e todo o dom perfeito vem do alto, desce do pai das luzes, 
como o raio desce do sol. Assim como o raio do sol, descendo do sol ilumina o mundo e, 
todavia, não se afasta nunca do sol, também o Filho de Deus, descendo do Pai, iluminou 
o mundo e, contudo, não se afastou nunca do Pai [...]" 3. 

Outro processo utilizado pelos pintores para assinalar a presença do Pai Eterno, nas 
pinturas da Anunciação, é através da mão de Deus. O seu simbolismo foi utilizado na 
iconografia cristã, desde muito cedo, representando não só a mão de Deus Pai, mas, igualmente, 
das outras pessoas da Santíssima Trindade, pelo que se trata de um símbolo polissémico e 
complexo dada a enorme variedade de situações e de significados de que se pode revestir em 
diferentes contextos 4. 

A representação da mão de Deus, nas pinturas da Anunciação, ocorre com alguma 
frequência, principalmente, na pintura italiana, sendo, ainda, uma forma discreta de assinalar 
a presença divina onde se reveste de um significado que remonta aos tempos bíblicos: a mão 
surge como símbolo da força, do poder e da acção de Deus 5. 

1 Cf. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain — Diccionario de los símbolos. 6a ed. Barcelona: 
Herder, 1999, pp. 665-666. 

2 Cf. CASIMIRO, Luís —A pintura da Anunciação do Museu de Lamego.Contributos para o estudo do 
painel Anunciação de Vasco Fernandes do Museu de Lamego. Museu. IV série: 8 (1999) 33-34. 

3 Sermão sobre a Encarnação do Verbo (4o Domingo depois da Páscoa). Cf. REMA, Henrique Pinto, 
OEM, ed. de — Sermões de Santo António, vol. 1, p, 68. 

4 Para um estudo aprofundado sobre os diversos simbolismos da mão de Deus veja-se, entre outros, 
KIRIGIN, Martin, OSB — La mano divina neliiconografia Cristiana. Città dei Vaticano: Pontifício Istituto di 
Archeologia Cristiana, 1976; 

5 Cf.KIRIGIN, Martin, OSB — La mano divina nell 'iconografia Cristiana, pp. 17-36,96-130; ALVES, 
Herculano — Símbolos bíblicos de Deus Pai. A mão de Deus Pai. Bíblica. 44: 259 (1998) 18. 
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Na figura 81, ilustramos um dos exemplos mais 
antigos onde se representa a mão de Deus numa pintura 
da Anunciação. Trata-se de uma iluminura do 
Evangeliário de Otão II ou III (séc. X), devidamente 
destacada e comentada por Gertrud Schiller, onde a 
presença da mão se destaca sobre as duas personagens, 
simbolicamente inscrita no interior de um círculo e com 
o gesto de benção latino, parece presidir à Saudação 
Angélica reforçando a noção que o acontecimento ocorre 
por vontade divina 6. 

Ao longo da Bíblia deparamos com muitas 
passagens onde se faz referência à mão de Deus, seja 
para referir o seu poder sobre as coisas e sobre os 
acontecimentos que gere em favor dos homens, seja para 
conduzir os profetas seja, também, para castigar ou fazer 
prodígios 7. Estas alusões à mão de Deus pretendem F'ê- Si. Anunciação (porni.) 

Evangeliário de Otão II ou III (séc. X) 
mostrar O Seu poder, que está Sempre ao serviço do Seu Aix-la-Chapelle, Tesouro da catedral 
povo. A relação entre a mão e o poder tem as suas origens 
na palavra iad que, em hebreu, significa, ao mesmo tempo, «mão» e «poder» 8. É, pois, 
compreensível que para o povo bíblico, a mão apareça como símbolo do poder. O livro do 
Êxodo, por exemplo, ilustra bem esta simbologia quando refere que Moisés estendeu a sua 
mão sobre o mar e o Senhor fez dividir as águas para que o povo de Israel passasse por terra 
seca (Ex 14, 21-23). 

Iconograficamente traduzida por mão humana, a mão de Deus apresenta-se revestida 
deste significado particular, tal como pretende indicar a pintura a fresco, datada do séc. XI, 
proveniente de São Clemente de Tahull (Catalunha) que se encontra hoje no Museu da 

6 Cf. KIRIGIN, Martin, OSB — La mano divina nell 'iconografia Cristiana, pp. 168-169 onde comenta 
a presença da mão de Deus na cena da Anunciação referindo a figura 82 do vol. I de SCHILLER, Gertrud — 
Ikononographie der christlichen Kunst. Gutersloh: Giitersloher Verlaghaus Gerd Mohn, 1980, Band 4,2. Maria. 

7 Referimos, como exemplo, as seguintes passagens: Mão criadora: Gn 2, 7-8; Jb 12, 7-10; Is 66, 1-2; 
Jr27,5. Mão libertadora:E\l,5; 13,9.16. Mão poderosa: Is 10,13; 62,8. Mão que protege e conduz profetas: 
Ez 37, 1; 1 Rs 18, 46; 2 Rs 3, 15; Esd 7, 6. Mão que reina sobre o povo: Ez 20, 33-34; Nm 11, 23. Mão 
castigadora: Ex 3, 20; 9, 3; SI 21, 9. 

8 Cf. FEUILLET, Michel — Fra Angélico. Le Maître de l'Annonciation. 3a ed. [S.l.]: Nouvelles Éditions 
Mame, 1994, p. 25; LURKER, Manfred — Dicionário défiguras e símbolos bíblicos. São Paulo: Paulus, 1993, 
p. 145; ALVES, Herculano — Símbolos bíblicos de Deus Pai, p. 16. 
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Catalunha, Barcelona [82]. Nesta pintura encontramos a mão 
de Deus, desenhada no interior de três círculos concêntricos, 
um dos quais, o exterior, pintado de vermelho, forma a letra Q, 
última letra do alfabeto grego9. Trata-se da mão direita, o que 
não é indiferente, pois a mão direita é o símbolo da acção, por 
excelência 10. Também nas pinturas da Anunciação em que 
apenas aparece a mão de Deus, é sempre a mão direita que é 
representada. E quando é Deus Pai que abençoa, é com a mão 
direita que o faz, enquanto a esquerda, normalmente segura 
um globo. Em síntese, podemos dizer que a mão de Deus que 
surge nas pinturas da Anunciação, para além de indicar que 
Deus está presente e que envia o anjo, simboliza também a sua força e o seu poder, tal como 
o anjo refere a Maria: A força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra (Lc 1, 35). 

Nas pinturas que nos ocupam, a mão de Deus destaca-se, normalmente, de um cirro de 
nuvens que estabelecem como que uma zona de separação entre os dois mundos como se 
pode observar nas figuras 83 e 84, e emite um feixe de raios luminosos, orientados em direcção 
a Maria, o qual poderá ser muito variado na sua constituição. 

Fig. 82. A mão direita de Deus 
Fresco (séc. X) 
Barcelona, Museu da Catalunha 

Fig. 83. Anunciação (porm.) 
Oficina de Filippo Lippi 
Prato, Galleria comunale 

Fig. 84. Anunciação (porm.) 
Fra Filippo Lippi (c. 1448-1450) 
Londres, National Gallery 

9 O significado dos três círculos concêntricos indicam aqui o Deus uno e trino. O estudo dos círculos 
concêntricos será feito em detalhe no Capítulo III, ao analisarmos as figuras geométricas elementares. Quanto 
ao significado da letra Q, a última do alfabeto grego, estando subentendida a primeira (A) indica a Trindade 
divina como o princípio e o fim de tudo, indicação clara do poder de Deus sobre todas as coisas. 

10 Cf. ALVES, Herculano — Símbolos bíblicos de Deus Pai, p. 18. A Bíblia refere expressamente o 
poder da mão direita (SI 21, 9; Is 62, 8). 
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Fig. 85. Anunciação (porm.) 
Fra Angélico (c. 1430) 
Madrid, Museo dei Prado 

Pode suceder, ainda, que sejam 
representadas ambas as mãos, num gesto que S H ^ U S a 4 ^ r ) 

sugere o envio da pomba do Espírito Santo, Roma, Palazzo Dória Pamphiii 
como se pode observar nas figuras 85 e 86. 

Noutros painéis, os pintores optaram por dar maior relevo à figura do Pai Eterno. 
Representado em corpo inteiro ou, apenas, em meio corpo, surge com a sua iconografia ha
bitual, situado no alto da cena, quase sempre, do lado esquerdo, algumas vezes, ao centro e, 
muito raramente, do lado direito. Aparece envolvido por uma formação nebulosa, ou rodeado 
de anjos, procurando dar a ideia de um ambiente extra terreno, pertencente a um mundo 
superior transcendente, o que já acontecia anteriormente com representação das nuvens das 

quais emergia a mão. 

Esta iconografia, que coloca em relevo a figura 
do Pai Eterno, surge, apenas, a partir dos finais do século 
XII, contando-se entre as primeiras representações o 
ícone ilustrado na figura 87. Desde então, na arte dos 
países nórdicos, mas, principalmente, na italiana, a sua 
presença nas pinturas da Anunciação passa a ser muito 
frequente ". Como já referimos, esta imagem tem a 
particularidade de mostrar o Verbo Divino, encarnado 
e já formado no seio de Maria, tema que dará origem a 

Fig. 87. Anunciação (porm.) 
ícone de Ustjug (séc. xii) outro tipo de representações a analisar posteriormente. 
Moscovo, Galeria Trietyakov 

11 Cf. LÉPICIER, Augustin- Marie 
Servîtes, 1943, pp. 100-101. 

L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale. [S.l.]: Éditions 
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Raramente deparamos com a representação de 
Deus Pai feita juntamente com as outras duas pessoas 
divinas, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, a 
figura 88 constitui um interessante e complexo 
exemplo de uma Anunciação onde, além de outras 
personagens de primeiro plano, que personificam 
quatro virtudes e dois profetas, são figuradas as três 
pessoas divinas, diante das quais se apresenta o Anjo 
Gabriel, recebendo a indicação do envio da 

Fig. 88. Anunciação com virtudes e profetas 
embaixada que levará até a Virgem. No plano infe- Miniatura do século XV 

. . . . . . , . Paris, Bibliothèque Nationale (ms. fr. foi. 107) 
nor, encontramos o Anjo dirigindo a Maria a sua 
mensagem. Esta iconografia procura interpretar, em termos pictóricos, a doutrina da Igreja 
que refere a Encarnação como uma acção conjunta das três pessoas divinas que compõem a 
Santíssima Trindade, embora tenha sido Jesus Cristo, a segunda pessoa, a encarnar n. 

Ao longo de toda a investigação deparámos com um conjunto de pinturas que 
representam o Pai Eterno, de formas diversificadas, mas que acabam por definir alguns padrões. 
Assim, como já referimos, verificámos que, na maior parte das pinturas, a figura do Pai 
Eterno é representada do lado esquerdo, surgindo, embora com menos frequência, ao centro 
da composição, sendo muito raro aparecer do lado direito13. Quanto às atitudes com que pode 
ser representado, vê-mo-lo estendendo os braços num gesto de acolhimento ou de envio da 
pomba, ou pode esboçar o gesto de benção feito com a mão direita enquanto a esquerda 
segura no globo; e pode ainda figurar entregando ao anjo Gabriel um ramo de oliveira, de 
açucena ou ainda uma palma, como teremos oportunidade de demonstrar. 

Em grande número destas pinturas, Deus Pai emite um feixe de raios luminosos que, 
por vezes, transportam a pomba. Para esta situação detectámos três possibilidades de 
representação: 1- Os raios brotam da boca de Deus; 2- Os raios emergem do coração; 3- Os 
raios partem das mãos. 

12 É muito provável que a representação das três pessoas divinas sob a forma humana tenha as suas 
raízes na epifania de Mambré, episódio bíblico, conhecido por Filoxena, onde Abraão recebe três visitantes 
misteriosos, junto ao carvalho de Mambré, que anunciam o nascimento de seu filho Isaac (Gn 18, 1-16). 

13 Efectivamente, depois de analisarmos centenas de representações da Anunciação, entre aquelas em 
que figura a presença de Deus Pai, apenas em dois casos ele é representado no lado direito. Não excluindo, 
como é natural, a possibilidade de existirem outras pinturas em que tal ocorra, verifíca-se que a maioria delas 
inclui a figura do Pai Eterno no lado esquerdo do painel. 
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Destas três opções resulta uma iconografia que se apresenta variada, mas por vezes, 
também um pouco complexa. Passamos a analisar cada uma das variantes, iniciando por 
aquela em que o Pai Eterno é representado ao centro da composição. Nesta análise, vamos ter 
por base algumas pinturas que procuram abarcar a maioria das situações que verificámos. 

Assim, a fig. 89 proporciona um bom exemplo da 
presença de Deus Pai, idoso e de longas barbas, de acordo 
com o modelo iconográfico mais conhecido. Encontra-se 
rodeado de um coro de anjos, alguns dos quais tocam 
instrumentos musicais. Preside do alto aos acontecimentos 
que decorrem no plano inferior, em atitude de benção, 
enquanto segura o globo com a mão esquerda. O seu olhar é 
vago, distante e não se fixa em nenhum dos protagonistas do 
episódio. A cena decorre num ambiente indeterminado, irreal 
e que tem por fundo, apenas, a cor dourada, própria da 
divindade, onde não falta a jarra com açucenas. 

Se abstrairmos dos segundos planos e nos centrarmos, 
apenas, nas personagens que 
protagonizam a acção, 
verificamos uma situação muito semelhante na pintura de 
Perugino [90]. Neste caso, o conjunto de oito pequenos 
querubins distribuem-se em redor da figura de Deus Pai, no 
interior de dois círculos 14. Também nesta pintura, a primeira 
pessoa da Trindade Divina ergue a mão direita em gesto de 
benção, enquanto a esquerda segura no globo que representa 
o mundo. Neste caso, o seu olhar dirige-se directamente para 
a figura daquela que recebe a embaixada com a sua proposta 
divina, como que aguardando a resposta de Maria. 

Uma composição semelhante, mas onde a presença 
divina tem uma expressão menos acentuada, encontra-se 

Fig. 90. Anunciação ilustrada na figura 91, também da autoria de Perugino. 
Perugino (c. 1490) 
Fano, Santa Maria Nuova. 

Fig. 89. Anunciação (porm.) 
Benvenuto di Giovani (1466) 
Volterra, Museo d'Arte Sacra 

14 O número oito poderá não ser aleatório, poi, sempre se entendeu como o símbolo do começo de uma 
nova era, sendo por isso associado à Criação, ao Baptismo ou à Ressurreição de Cristo. Cf. LURKER, Manfred 
— Dicionário défiguras, p.161; BIEDERMAN, Hans — Dicionário ilustrado de símbolos, p. 263. 
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Observamos o mesmo gesto de benção e a 
posse do globo por parte de Deus Pai que, de novo, 
se encontra envolvido por um círculo. Nestas três 
representações, a figura divina aparece apenas em 
meio corpo. 

Ainda dentro desta tipologia, registamos uma 
situação que revela alguma originalidade, embora 
o fundamento teológico da mensagem seja o 

° o J p,g 9j Anunciação (porm) 
mesmo. Referimo-nos à pintura de Filippino Lippi Perugino (c. 1497) 

Fano, Santa Maria Nuova (predela da pala de Fano) 
e Rafaellino dei Garbo ilustrada na figura 92. Deus 
Pai apresenta-se representado de corpo inteiro, de pé, sobre uma formação de nuvens sustentada 
pelas asas de um pequeno serafim. Com uma figura magestosa, enverga uma túnica vermelha 
e manto azul, vestes semelhantes às de Maria. Numa iconografia pouco frequente nas pinturas 
da Anunciação, o Pai Eterno encontra-se envolvido por uma auréola em forma de mandorla, 
dourada, irradiando um conjunto de raios luminosos. Deparamos com o mesmo gesto de 
benção, enquanto o globo foi substituído por outro elemento simbólico muito importante: o 
livro aberto onde se inscrevem as letras A e CO, a primeira e última letras do alfabeto grego, 
cujo significado referimos anteriormente. 

Outra variante das representações em que Deus Pai é representado na zona central da 
composição, ilustra-se na figura 93. Neste caso, o pintor regista o momento em que o Pai 
Eterno empossa o Anjo Gabriel para o envio da sua mensagem, atribuíndo-lhe um ramo que 

ele irá levar à Virgem. 

Fig. 92. Anunciação (porm.) Fig- 93. Anunciação (porm.) 
Filippino Lippi e Raffaelino dei Garbo (c. 1504) Benvenuto di Giovanni (1470) 
Fiesole, San Francesco Sinalunga, San Bernardino 
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Fig. 94. Anunciação (porm.) 
Spinello Aretino (c. 1390-1400) 
Arezzo, Chiesa di San Francesco 

Na ilustração 94, a figura divina é 
representada segundo uma iconografia que a 
identifica com uma pessoa mais nova do que é 
habitual. O Anjo Gabriel apresenta-se diante 
d'Ele e recebe uma palma, que irá levar na sua 
embaixada junto da Virgem, situação descrita 
no primeiro plano. Tanto esta imagem, como a 
anterior, os pintores ao figurarem o Anjo 
recebendo um ramo para levar na sua 
embaixada junto de Maria, pretendem ilustrar 
que a iniciativa do envio e a mensagem 
transmitida por Gabriel não lhe pertencem, mas 
provém de Deus, de quem o Anjo recebe a 

missão. Com este artifício, os pintores reforçam, também, as palavras do mensageiro, "não 
temas". Maria não tem motivos para se perturbar, pois não está a ser vítima de um anjo 
enganador, como aconteceu com Eva I5, uma vez que Gabriel vem de Deus e a prova é que 
transporta o ramo que d'Ele recebeu. 

Para concluir os exemplos selecionados, 
para ilustrar esta tipologia, apresentamos a 
pintura de Giovanni di Marco [95], que coloca a 
figura de Deus Pai ao centro, numa posição quase 
horizontal, com longos panejamentos 
esvoaçantes e que se confundem com as 
pequenas nuvens que o rodeiam, contribuindo 
para criar uma atmosfera de transcendência. Com 
o seu gesto, concretiza o envio do Espírito Santo, 
sob a forma de pomba, atrás do qual segue, de 
pé, a figura miniatural de Jesus, segundo uma 
representação que nos referiremos em particular 
ao analisar a iconografia do Verbo Divino. 

Outra variante das representações do Pai Fig. 95. Anunciação (porm.) 
Giovanni di Marco (c. 1430) 

Eterno, é aquela em que aparece Colocado no lado Pratovecchio, Badia di Santa Maria a Proppiena 

15 Faz alusão a esta situação o Evangelho Arménio da Infância V, 4-5. 
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esquerdo da composição. Esta constitui a 
variante mais utilizada pelos pintores e onde 
registamos uma maior diversidade de situações, 
algumas das quais muito semelhantes às que 
já foram analisadas, enquanto outras revelando 
atitudes diferentes. 

A figura 96, ilustra uma pintura com 
grande originalidade, a que já aludimos, por 
outros motivos. Descreve três momentos do 
envio do Anjo anunciador. No registo superior, 
Gabriel, o Anjo escolhido para levar a 
embaixada a Maria, prostra-se diante de Deus 
Pai, situado do lado esquerdo, que lhe entrega 
um ramo de palmeira que há-de acompanhá-lo 
na sua missão. Este ramo é formado por três 

Fig. 96. Anunciação 
partes, facto que, em nossa opinião, simboliza Mestre desconhecido. 

, . Oxford, Ashmoleum Museum. 
a acção e a presença conjunta da Santíssima 
Trindade no momento da Anunciação-Encarnação. Atrás de Gabriel, deparamos com um 
coro de anjos, dispostos em grupos de três, caracterizados por possuirem vestes de cores 
diferentes e por tocarem instrumentos musicais diferenciados. Esta disposição tripartida evoca 
a classificação das diversas hierarquias celestes, elaborada por Pseudo-Dionísio Areopagita, 
que teremos oportunidade de analisar, de forma aprofundada, ao estudarmos a representação 
dos anjos. Simbolizando o percurso entre o céu e a terra, o pintor coloca no registo central, o 
Anjo Gabriel que acaba por terminar a sua embaixada detendo-se diante da loggia onde 
Maria se encontra. Ajoelhado e mantendo-se à distância, respeitando o espaço onde a Virgem 
se encontra, dirige-lhe a sua saudação e apresenta-lhe a proposta divina, mostrando ser ainda 
portador do tríplice ramo. 

Quanto à emissão de raios luminosos por parte do Pai Eterno, como referimos, estes 
podem ser provenientes da boca, do coração ou das suas mãos. A figura 97 proporciona um 
bom exemplo, entre muitos, de uma representação, em que os raios saem da boca de Deus. 
Esta situação revela-se profundamente significativa, pelo que nos deteremos um pouco 
aprofundando esta opção dos pintores, com o intuito de melhor compreender a mensagem 
subjacente a esta iconografia. 
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A intenção dos pintores ao colocar os raios a sair da boca de Deus Pai parece revestir-
se de idêntico significado ao do «tubo» a que nos referimos no item 2.1.4. a propósito da 
conceptio per aurem: traduzir, plasticamente, não tanto a ideia de raio luminoso a que anteri
ormente nos referimos, mas sim a noção do «sopro» de Deus, que é lançado sobre Maria. 
Esta ideia é esboçada por Etienne Choppy, que acaba por não a desenvolver conveniente
mente l6. O motivo para esta opção prende-se com a doutrina teológica associada ao momen
to da Anunciação. Ao referirmos o paralelismo estabelecido entre Adão e Cristo, considerado 
o «Novo Adão», salientámos a ideia que na Encarnação tem lugar uma «Nova Criação». Ora, 
segundo a linguagem simbólica da Bíblia, ao sexto dia, depois de ter modelado o homem 
com o pó da terra, Deus anima-o, isto é dá-lhe vida, insuflando-lhe o sopro da vida (Gn 2,7). 
E a Ruah Yavé, o sopro vital de Deus que dinamiza todo o homem 17. Nesta imagem bíblica, 
plena de simbologia, os artistas encontraram um motivo de inspiração, para interpretarem a 
«Nova Criação»: através do mesmo sopro vital lançado pelo Pai Eterno sobre a Virgem 
Maria. Assim se simboliza a conceição do Filho de Deus, operada por acção do Espírito 
Santo, sob a iniciativa de Deus Pai. Outras pinturas ilustram situações muito semelhantes das 
quais apresentamos alguns exemplos. 

A figura 98 reproduz uma iluminura onde se pode observar o Pai Eterno, envolvido por 
três círculos concêntricos, com os braços abertos em sinal de envio da pomba, a qual é pintada 

16 Cf. CHOPPY, Etienne —L'Annonciation. Marseille: Éditions Agerp, 1991, p. 70. 
17 O termo Ruah, em sentido lato designa o vento. Ruah Yavé é a força vital de Deus, (o seu Espírito), o 

sopro de vida, que sai da boca de Deus e que actua no homem e lhe dá a vida. Cf. MATIAS, Calmeiro — Deus 
quis o homem em construção. [S.l.]: ed. do Autor, 1981, pp. 13-14. 
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ao centro da composição sobre o feixe 
de raios luminosos. Estes apresentam-se 
muito marcados na composição, quer 
pela cor, quer também pela forte diago
nal, descendente da esquerda para a 
direita, que atravessa a pintura e quebra 
a verticalidade das formas 
arquitectónicas, o que lhe atribui um 
destaque, certamente desejado pelo 
iluminador. 

No caso da figura 99, voltamos a 
deparar com a representação da figura 
da primeira pessoa da Santíssima 
Trindade segundo a iconografia mais 
convencional, envolvida por uma dupla 
coroa de serafins. A atitude do Pai Eterno 
recorda o gesto de imposição das mãos, 
próprio de algumas cerimónias litúrgicas mais importantes, como, por exemplo, as ordenações 
sacerdotais, onde simboliza a «comunicação do espírito». Neste caso Deus Pai envia o Espírito 
Santo, em forma de pomba a qual, se encontra parcialmente oculta pela coluna, e muito 
perto do ouvido direito da Virgem, no que nos parece ser uma forma de aludir à conceptio per 
aurem. No destaque, apresentado na mesma figura, torna-se patente o «sopro» de Deus, 
transmissor de vida, dirigido em direcção a Maria, prestes a conceber no seu seio o Verbo 
Divino. 

Fig. 99. Anunciação (porm) 
Girolamo di Giovanni (c. 1461) 
Camerino, Pinacoteca civica 
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Mestre das iniciais de Bruxelas (1406-1407) 
Livro de Horas, iluminura, ms. Add 29433 (fol. 20 r°.) 
London, The British Library, 
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Fig. 100. Anunciação (porm.) 
Melchior Broederlam (c. 1395-1399) 
Dijon, Musée des Beaux-Arts 

Concluímos os exemplos respeitantes a 
esta tipologia, com uma pintura, onde, uma vez 
mais, se torna perfeitamente visível a intenção 
do pintor em representar o «sopro» divino que 
se orienta em direcção à futura Deipara. 

Como se pode observar pela figura 100, 
onde reproduzimos uma conhecida pintura de 
Melchior Broederlam, que constitui o volante 
de um díptico, Deus Pai encontra-se envolvido 

por um elevado número de anjos de hierarquias diferenciadas 
pelas duas cores, o vermelho e o azul, cuja identificação será 
feita oportunamente. Chama-se, contudo, a atenção para o 
facto destas duas cores terem sido utilizadas para as vestes de 
Maria e do Pai Eterno. Podemos comprovar a intensidade dos 
raios luminosos através da ampliação ilustrada na mesma 
figura a qual deixa clara a intencionalidade do pintor em 
procurar assinalar devidamente, a força deste sopro vital de 
Deus Pai Criador exercido sobre a Virgem Maria. 

Procederemos, em seguida, à ilustração de outra 
variante quanto aos raios emitidos pela terceira pessoa da Santíssima Trindade: a que coloca 
os raios luminosos emitidos a partir do peito. Devemos fazer, previamente, uma chamada de 
atenção para referir que este tipo de representação é, de todos o menos frequente e a única 
alteração registada em relação à iconografia que temos vindo a analisar, diz respeito, 
unicamente, ao local de onde são enviados os raios, pois, todos os restantes aspectos que 
rodeiam a apresentação de Deus Pai, permanecem idênticos aos anteriormente referidos, 
nomeadamente, a figuração a meio corpo. 

A iconografia de Deus Pai permanece análoga à que temos vindo a analisar: a figura 
divina surge, quase sempre, representada a meio corpo, envolvido por um conjunto de nuvens 
e de diversos seres angélicos, com a finalidade de indicar a passagem entre dois universos e 
a existência de um espaço substancialmente diferente daquele onde decorre o encontro entre 
o Anjo Gabriel e Maria. 

No caso da pintura representada na figura 101, a primeira pessoa da Santíssima Trindade 
encontra-se colocada no lado esquerdo da composição, rodeada por anjos com representações 
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diversificadas. O conjunto destas personagens 
está envolvido, na parte superior, por um 
nimbo constituido por um elevado número de 
raios luminosos que, alternadamente, 
aumentam e diminuem a sua dimensão. 
Encontraremos outras pinturas que apresentam 
semelhante envolvência de toda a formação 
que envolve Deus Pai. Chama-se a atenção Rg. 101. Anunciação (porm.) 

,_ _ , . . Fra FilippoLippi (c. 1445) 
para a figuração dos raios que saem do peito Munchen> AIte pinakothek 
de Deus Pai, formados não por segmentos, 
como é mais frequente, mas por um pontilhado regular formando uma mancha que estabelece 
a ligação espacial entre Deus Pai e Maria, e que diminui progressivamente de espessura, ao 
aproximar-se da jovem Anunciada. Ao centro da composição, a meio caminho entre as duas 
personagens referidas, surge a pomba do Espírito Santo, apoiada sobre o feixe de raios acabado 
de descrever. Como se comprova a única alteração digna de registo diz respeito, apenas, ao 
local da emissão de raios, pois, a iconografia respeitante ao tema mantém-se inalterável. Isso 
mesmo podemos apreciar nas figuras que se seguem. 

Na pintura de Bernardino Pinturicchio, ilustrada na figura 102, deparamos com a presença 
de Deus Pai no centro da composição (aspecto 
que não é visível no pormenor apresentado), 
rodeado, novamente, por oito pequenas cabeças 
aladas de querubins, e situado exactamente sob o 
arco aberto pela arquitectura, solução que permite 
emoldurar e destacar, convenientemente, todo o 
conjunto. Para esse efeito também contribui a 
auréola formada por imensos raios dourados que 
alternam a sua dimensão. Deus Pai coloca a mão 
direita sobre o peito de onde brotam cinco raios 
luminosos. Estes raios não se prolongam pelo 
espaço que medeia até à figura de Maria, mas 
interrompem-se ao chegarem junto à pomba, do 
Espírito Santo, o que, em nossa opinião constitui 
uma forma simbólica de traduzir a noção que a 

Fig. 102. Anunciação (porm.) iniciativa do envio parte de Deus Pai, porém, ao 
Bernardino Pinturicchio (1492-1494) 
Vaticano, apartamentos Borgia ser emitido novo feixe de raios a partir do bico da 
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Jar ãat s ^ 
Fig. 103. Anunciação (porm.) 
NeridiBicci(1464) 
Florença, Galleria dell' Academia 

figura da terceira pessoa da Santíssima Trindade, evidencia-se que a conceição, operada no 
seio de Maria, pela acção directa do Espírito Santo . 

Concluimos esta 
tipologia com a 
pintura da Anunciação 
da autoria de Neri de 
Bicci, ilustrada na 
figura 103, onde se 
anexa um detalhe com 
a ampliação da figura 
do Pai Eterno. A 
figura divina encontra-

se só, portanto, sem o habitual coro de anjos. Envolvida por uma auréola de raios dourados, 
e encimada por um arco toral, que corta perpendicularmente a abóbada, olha em direcção à 
jovem, abrindo os braços em sinal do envio da pomba do Espírito Santo que já se encontra 
muito próximo de Maria. A terceira pessoa da Santíssima Trindade orienta o seu voo seguindo 
o feixe de raios de luz emanados do peito de Deus Pai, conforme se pode observar na ampliação 
da figura 103. Trata-se de um amplo feixe constituído por raios semelhantes aos que configura 
a auréola, e que se alargam formando um feixe mais disperso, embora sempre dirigido em 
direcção ao ventre de Maria. Esta, com a sua atitude mostra acolher a acção de Deus exercida 
sobre ela, ou seja a conceição do Verbo Divino está iminente. 

Prosseguimos o estudo da figura de Deus Pai 
com a apresentação de pinturas onde os raios são 
emitidos a partir das suas mãos, situação, entre todas, 
a mais frequente. Apresentamos alguns exemplos, que 
são, de algum modo, paradigmáticos da maior parte 
das situações com que deparámos. 

Na pintura de Fra Filippo Lippi [104], a primeira 
pessoa da Santíssima Trindade figura representada a 
meio corpo, sobre um conjunto de pequenas nuvens e 
acompanhada por anjos. A mão direita esboça o ha
bitual gesto de benção, e, dela partem três conjuntos 

Fig. 104. Anunciação (porm.) de feixes com abundante número de raios luminosos. 
Fra Filippo Lippi (1466-1469) 
Spoieto, Duomo Pelo facto de serem três feixes, não podemos deixar 

389 



CAP. 1-4.1. REPRESENTAÇÃO DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

de os associar ao seu simbolismo mais provável: a indicação da presença das três pessoas 
divinas que, em conjunto, operam esta acção extra trinitária, que é a Encarnação. 

A figura seguinte [105] ilustra um pormenor do fresco da Anunciação de Piero delia 
Francesca. O Pai Eterno surge vestindo túnica vermelha e 
manto azul, as cores mais frequentes para o traje desta figura 
divina e, esboçando o gesto de envio da pomba (que está 
ausente da pintura), emite, a partir de ambas as mãos, um 
discreto conjunto de raios luminosos. Piero utiliza a 
iconografia mais frequente para figura de Deus Pai, idoso e 
de barbas brancas, optando pela não representação de coros 
de anjos, mas mantendo a formação nebulosa inferior e a 
representação a meio corpo. 

Nas figuras seguintes foram introduzidos alguns "j-
pormenores que as diferenciam das anteriores e para os quais * . . . 
chamamos a atenção. Assim, na figura 106, a representação Piero delia Francesca (c. 1455) 

Arezzo, San Francesco 

de Deus Pai é feita de corpo inteiro, sentado, rodeado de 
serafins, que o envolvem formando uma mandorla radiante. Ao seu redor um número elevado 
de outros coros angélicos, alguns dos quais cantores e outros músicos, ocupado todo o registo 
superior. Separado do plano inferior, onde se passa a cena da Saudação Angélica, por uma 

plataforma de nuvens, mostra a cabeça envolvida 
por um nimbo crucífero enquanto da mão direita 
sai um feixe de raios muito concentrados, por meio 
dos quais desliza a pomba que se dirige para a jovem 
Anunciada. 

Por sua vez, a pintura de Taddeo Gaddi, 
ilustrada na figura 107, enquadra-se num contexto 
totalmente diverso. O Pai Eterno, figurado segundo 
a tipologia menos idosa, está representado a meio 
corpo e, sem apoio de nuvens ou de anjos, paira no 
ar quase em posição horizontal. Da mão direita brota 
um feixe com, apenas, três raios, número simbólico 
a que já aludimos. A mão esquerda, porém, não se 
encontra representada. Fig. 106. Anunciação (porm.) 

Nicollò di Liberatore (1466) 
Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria 
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Fig. 107. Anunciação (porm.) 
TaddeoGaddi(1340) 
Fiesole, Museo Bandini 

Fig. 108. Anunciação (porm.) 
Neri di Bicci (1453) 
Firenze, Santa Trinità 

A pomba, seguindo a orientação dos raios está, desta vez, representada muito próxima 
do nimbo da Virgem. 

Ilustramos na fig. 108 uma atitude semelhante à anterior. Neste caso, a figura divina 
está envolvida por uma coroa elíptica formada pela cabeça e pelas asas de pequenos serafins. 
Encontra-se também numa posição quase horizontal, mas os raios que se projectam a partir 
das suas mãos, ao contrário do que sucede na imagem anterior, são em grande número, 
formados por um feixe de segmentos interrompidos que se dispersam pelo espaço. 

Como referimos ao dar início a este estudo, não pretendemos elaborar um trabalho 
exaustivo nem abarcar todas as variantes. Seria um trabalho sempre inacabado. A prova disso 
é que, além das representações analisadas e que abrangem um número considerável de obras, 
deparamos, noutras pinturas, com figurações da primeira pessoa da Santíssima Trindade que 
não se enquadram em nenhuma das tipologias consideradas. 

É o caso das três pinturas que se seguem, 
onde a figura do Pai Eterno se apresenta 
dominante e activamente participante no 
desenrolar do acontecimento como se ilustra no 
painel central de um tríptico de Bonifacio de' 
Pitati [109], quer de forma miniatural e com um 
reduzido na composição, como se pode 
comprovar pela pintura de Francesco del Cossa, 

Fig. 109. Anunciação (porm.) ., . 
Bonifacio de' Pitati (c 1540) ilustrada na figura 110. Relativamente a esta 
£SS£ £££*. Pintura, além do «sopro» divino que envia a 
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Fig. 110. Anunciação (porm.) 
Francesco del Cossa (c. 1470) 
Dresden, Gemáldegalerie. 

pomba do Espírito Santo 
e do gesto amplo de 
braços abertos em sinal 
do beneplácito divino, 
gostaríamos de salientar, 
também, a forma trian
gular do nimbo que 
adorna a cabeça de Deus 
Pai, representação utilizada unicamente para as 
pessoas da Santíssima Trindade como símbolo de 
Deus uno e trino. Esta mesma configuração do nimbo 
pode ser observada, igualmente, na figura 111, onde 
a figura do Pai Eterno, representado a meio corpo sobre um cirro de nuvens, mostra a cabeça 
ornada com o nimbo triangular, enquanto esboça o gesto de benção com a mão direita e 
estende a esquerda em sinal do envio do Espírito Santo (não abrangido pelo pormenor). 

No início deste estudo, dissemos que a maioria das composições apresentavam a figura 
do Pai Eterno do lado esquerdo. No final da análise das personagens principais da Anunciação, 
iremos ver os motivos para que tal ocorra. Embora não se possa considerar que tal opção 
constitua uma regra, a verdade é que recolheu a preferência dos pintores. Porém, apesar de 
não ser muito frequente, há pintores que optam, neste período, pela representação da imagem 
de Deus Pai do lado direito. Apresentamos um exemplo na figura 112, que constitui uma 
excepção, quer em termos iconográficos, quer também em termos simbólicos, dadas as atitudes 

pouco frequentes com 
que as personagens da 
Anunciação são 
representadas. 

Fig. 111. Anunciação (porm.) 
Antoniazzo Romano 
Roma, Santa Maria sopra Minerva. 

Fig. 112. Anunciação (porm.) 
Lorenzo Lotto (c. 1534-1535) 
Recanati, Pinacoteca 
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4.1.2. Deus Filho 

Pelas Fontes Literárias analisadas sabemos que a Encarnação é entendida como uma 
acção trinitária conjunta, embora seja o Verbo Divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, 
que assuma a condição humana no seio da Virgem Maria. A Encarnação é o assunto fulcral da 
mensagem que o Anjo Gabriel transmite à jovem de Nazaré. Sendo Jesus o centro dos 
acontecimentos, os pintores procuraram encontar uma forma de o representar embora essa 
tarefa não esteja tão facilitada como acontece com a figura do Pai Eterno e a do Espírito 
Santo, uma vez que é da conceição de Cristo que se fala e Ele ainda não adquiriu forma e 
expressão humanas. Assim, se é possível justificar a presença de Deus Pai, nas pinturas da 
Anunciação, pois d'Ele parte a iniciativa da Encarnação e do Espírito Santo a quem é atribuída 
a concepção do Verbo, torna-se, porém, um pouco mais difícil justificar a presença de Jesus 
Cristo, cujo processo de concepção e nascimento só naquele momento, com a Saudação 
Angélica, é anunciado. Apesar disso, alguns pintores optaram por representar as três figuras 
divinas. 

Ao longo de todo o nosso trabalho de pesquisa deparámos que nas pinturas da Anunciação 
onde figura a presença de Jesus Cristo, aparece segundo uma das seguintes tipologias: 

1- Sob a forma miniatural de um Menino que segue imediatamente atrás da figura do 
Espírito Santo; 

2- Em cenas relacionadas com o seu Mistério Pascal, habitualmente a crucifixão; 
3- Representado num painel, numa figura de vulto, ou num tondo, sempre com o 

globo na mão. 

Entre todas, esta última é a mais rara e só deparamos com um único caso em todos os 
painéis que formam o elenco das pinturas portuguesas reunidas no Capítulo II, pelo que será 
tratado ao efectuarmos a respectiva análise iconográfica '. Vamos, pois, procurar compreender 
e explicar os motivos que terão levado os pintores a representarem os outros dois motivos. 

No primeiro caso, surge como uma pequena criança nua (homúnculo) que segue, na 
maior parte das representações, por detrás da pomba, apoiado sobre os raios luminosos vindos 
do alto ou, directamente das mãos do Pai Eterno. Embora possa figurar mesmo na ausência 
da pomba, faz parte dos seus atributos uma cruz que carrega às costas. 

1 Trata-se da pintura de Vasco Fernandes do Museu de Lamego (pintura VF) que será objecto de uma 
profunda análise a esse respeito. 
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O primeiro exemplo que apresentamos integra o painel central do retábulo de Mérode, 
atribuído a Robert Campin, que representa a Anunciação. A pintura, reproduzida na figura 
113, mostra um feixe de sete raios de luz, provenientes do alto, que atravessam os vidros de 

uma janela, e se dirige 
para Maria2. 

Acompanhando a 
direcção dos raios segue, 
deitada, a figura nua do 
Menino Jesus com a cruz 
aos ombros. A cruz 
representa o martírio de 
Cristo, o modo como Ele 
deu a vida pela 
Humanidade, como já 
tivemos oportunidade de 
esclarecer. Por isso, o 

pintor, ao introduzir esta iconografia na representação do Colóquio Angélico, estabelece uma 
relação directa e inequívoca entre os dois momentos cruciais da redenção: o da Anunciação-
Encarnação que está na iminência de acontecer, e o do sacrifício de Cristo sobre a cruz. Por 
outras palavras o anúncio da conceição de Cristo, em favor da Humanidade, que o Anjo 
Gabriel vem trazer à Virgem, leva consigo, de forma explícita, neste caso, o anúncio do modo 
cruento como será consumado o resgate da mesma Humanidade 3. 

De salientar que, nesta pintura, não se regista a figura do Pai Eterno, nem da pomba do 
Espírito Santo, embora a acção criadora de Deus, transpareça mediante a presença dos raios 
de luz, como vimos no item anterior. 

Fig. 113. Anunciação (porm.) 
Robert Campin (c. 1425) 
New York, Metropolitan Museum of Art 

2 Os raios atravessando os vidros, sem que estes sofram qualquer dano, é um dos símbolos mais frequentes 
da virgindade de Maria, como analisámos no item 3. Assim, além da simbologia associada à representação 
miniatural do Menino, o pintor acrescenta que o Filho de Deus, que desce do céu para encarnar no seio de 
Maria, concebe de uma maneira virginal. 

3 O significado da cruz que Cristo que transporta às costas, para além da ligação evidente que estabelece 
com o seu Mistério Pascal, já devidamente analisado, poderá ser mais alargado, envolvendo também a figura de 
Maria. De facto, segundo J.-C. Broussolle, os pintores não esperaram que fosse o velho Simeão a profetizar para 
a mãe de Jesus os momentos difíceis que teria de atravessar, simbolizados naquela espada que havia de trespassar 
a sua alma (Lc 2, 35). E, assim, antecipam esta visão do sofrimento de Maria ao colocar a figura miniatural de 
seu filho, com a cruz às costas. Cf. BROUSSOLLE, J. C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation 
angelique, p. 350; LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale. [S.l.]: Éditions 
Servîtes, 1943, pp. 104-105. 
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Na pintura do Museu de Arte Sacra do Funchal, 
ilustrada na figura 114, o Pai Eterno, representado com 
tiara na cabeça, preside do alto, num espaço irreal, que 
sugere o transcendente. Com a mão direita abençoa e 
com a esquerda sustenta o globo encimado por uma 
cruz. Nesta imagem, constatamos a ausência dos raios 
de luz provenientes do alto e a representação miniatural 
da pomba do Espírito Santo que praticamente anula o 
seu papel na composição, e a ausência dos habituais 
raios de luz. Porém, o pintor atribui à figura do Menino 
Jesus uma importância que não detectamos noutras 
pinturas, atendendo às dimensões da sua representação. 
Atendendo à expressão diminuta com que figura a 
pomba do Espírito Santo, parece-nos ter sido intenção 
do artista dar maior relevo ao facto de que a Encarnação 

. . . . . _ . _ _ , Fie. 114. Anunciação (porm.) 
ocorre por iniciativa do Pai Eterno. Joos van Cleve (atr) (c 1510_i5i5) 

Funchal, Museu de Arte Sacra. 

O pormenor da Anunciação representado na 
figura 115, remete-nos para um esquema iconográfico mais frequente: Deus Pai, do lado 
esquerdo, numa posição completamente horizontal e representado a meio corpo, de braços 

estendidos para a frente, sustenta o globo com a 
mão esquerda e, ao mesmo tempo, com a direita, 
abençoa e emite alguns raios de luz. Sobre estes 
apoia-se a pomba do Espírito Santo, que se 
encontra já muito próxima do rosto de Maria, e 
também, a figura, miniatural, do Verbo Divino, 
que transporta a respectiva cruz. 

Deparamos, noutras pinturas, com uma 
Fig. 115. Anunciação (porm.) iconografia diferente no que respeita à 
Gonçal Peris Sarrià (atr.) (c. 1405-1410) „ , _ , . , 
valência. Museo de Bellas Artes. representação do Menino Jesus, como a que 

podemos observar numa figura anteriormente 
ilustrada, da autoria de Giovanni di Marco [95], na qual a diminuta figura do Filho de Deus 
não se precipita, numa descida abrupta, em direcção a Maria, mas, de maneira mais suave, 
segue de pé, atrás da pomba do Espírito Santo, apoiado num cirro de pequenas nuvens. 
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Com esta representação do Menino Jesus Fig. m. Anunciação (porm.) 
. , j . , , , , ,. _ Jean Bellegambe (see. XV-XVI) 

ja formado descendo do ceu em direcção a sua São petersburgo, Museu de Hermitage 
mãe, os pintores procuraram expressar, 
visualmente, de um modo claro e de fácil apreensão, a mensagem que a iniciativa da Encarnação 
partiu de Deus Pai, mas, também, materializar algo que os sentidos humanos não seriam 
capazes de captar: a Encarnação Verbo de Deus no seio de Maria. O modo encontrado para 
plasmar a Palavra criadora de Deus que leva o seu Filho a encarnar no seio de uma virgem, 
pode parecer desadequada, para o homem de hoje, mas Jean Fournée entende ser perfeitamente 
compreensível à luz da mentalidade do século XV: 

"Dans ce rayon ou dans cet «ectoplasme», il y a souvent, derrière la colombe ou parfois 
devant elle, un petit enfant nu. C'est le Christ venant s'incarner en Marie. Il était peut-
être inutile de concrétiser ainsi le message divin, de matérializer la Parole en lui donnant 
cette figuration humaine. Mais cette image est bien dans l'esprit de l'art du XVe siècle, si 
precis, si «figuratif». [...] Ce petit enfant nu porte une Croix sur son épaule, et parfois 
même d'autres instruments de la Passion. Le sens à la fois de l'Annonciation et de 
l'Incarnation ne saurait être plus clairement exprimé: le Christ se fait homme pour la 
Rédemption du monde. Il va naître d'une Vierge pour soufrir en jour sur la Croix." 4 

O mesmo autor encontra uma explicação, para este tipo de representações, com base na 
diferenciação existente entre a Igreja do Oriente e do Ocidente: 

4 FOURNÉE, Jean — Commentaires sur l'Iconographie de l'Annonciation, pp. 10-11. 
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"Alors que l'Orient, dans sa liturgie comme dans son iconographie, lève sans cesser les 
yeux vers un Jésus ressuscité, glorifié, triomphant, l'Occident fixe les siens sur l'Homme 
de douleur. La mystique du XVe siècle est centrée sur la Passion: l'art en porte témoignage. 
La Vierge elle-même est associée à cette évocation perpétuelle de la Croix. C'est le 
siècle des Vierges douloureuses. Ainsi donc la mission de l'archange c'est d'annoncer à 
Marie qu'elle sera la mère du Crucifié. Pas un instant elle ne devra oublier ce finalisme 
de sa Maternité." 5 

Podemos, assim, compreender melhor o contexto e a finalidade de tais representações. 

Porém, houve quem não entendesse que os artistas procuravam, apenas, concretizar uma 

abstracção, figurar um mistério e não fazer teologia. Apesar de tudo, a verdade é que esta 

figuração de Jesus em forma de homunculum não foi muito bem vista porque tais representações 

pareciam dar crédito às correntes heréticas que defendiam que o corpo de Cristo se formara 

fora do seio de sua mãe. Como refere ainda J. Fournée, os artistas apenas ilustraram as palavras 

que professavam no Credo: Et propter nostram salutem descendit de coelo, et incarnatus est6. 

Várias foram as vozes que se levantaram contra esta representação e, assim, após o 

Concílio de Trento, Johanes Molanus (1533-1585) no Traité des Saintes Images (1570) escreve, 

no Cap. 23, baseando-se na sessão XXV do Concílio: 

"Mantenant, revenons aux parolles du concile de Trente pour nous y arrêter davantage: 
Si des abus s'étaient glissés dans cette sainte et salutaire pratique, le saint concile désire 
vivement les voir totalement abolis. Il ne faut exposer aucune image porteuse d'une 
fausse doctrine, qui donne aux gens sans instruction l'occasion d'une erreur dangereuse. 
Ces paroles interdisent formellement les images qui donnent aux gens simples l'occasion 
d'une erreur contre la définition de l'Église à propos de la doctrine sur la foi ou sur les 
mœurs. En effet, les peintures de cette sorte sont proscrites par la loi naturelle. Or une 
question se pose: pourrait-on trouver de telles peintures au sein de l'Église? [...] On 
représente en effet dans certains lieux le récit de l'Annonciation et de l'Incarnation du 
Seigneur avec une sorte de petit corps humain qui descend vers les entrailles de la très 
bienheureuse Vierge, parmi des rayons que répand l'Esprit-Saint. Or il semble que cette 
peinture donne l'occasion d'une erreur non seulement dangereuse, mais pire: hérétique. 
De fait, depuis l'Antiquité, Valentin est considéré comme hérétique par l'Église, pour 
avoir enseigné que le Christ aurait apporté son corps du ciel et serait entré dans le corps 
de Marie comme à travers un tube et une fistule. C'est pourquoi saint Antonin censura 
sévèrement cette peinture: Répréhensibles, dil-il, sont les peintres, lorsqu'ils représent 
ce qui va contre lafoi [...] lorsqu'ils font dans l'Annonciation de la Vierge un tout petit 
enfant déjà formé, c'est-à-dire Jésus, introduit dans les entrailles de la Vierge comme 
s'il n'avait pas pris chair de la substance de la Vierge [...]" 7 

5 FOURNÉE, Jean — Commentaires sur l'Iconographie de l'Annonciation, p. 11. 
6 Ibidem. 
7 MOULANUS, Jean — Traité des saints images. Paris: Les Éditions du Cerf, 1996, pp. 185-186. 
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Esta postura acabará, definitivamente, nas pinturas da Anunciação, com a representação 
do Menino Jesus em forma miniatural descendo do céu, já formado, em direcção a Maria, 
embora o objectivo e a intenção dos pintores que estava subjacente a esta representação não 
diferisse, substancialmente, da figuração dos ícones atrás referidos onde, no momento da 
Anunciação, o Menino Jesus se encontra já no seio de Maria [87]. 

* * * 

Outro fundamento encontrado pelos pintores para introduzirem a representação do Verbo 
Divino nas pinturas da Anunciação, encontra a sua razão de ser na doutrina da Igreja segundo 
a qual só se pode entender verdadeiramente o sentido da Encarnação numa perspectiva 
soteriológica, portanto à luz do mistério da Redenção, e este passa pela crucifixão e morte de 
Cristo. Como referimos, em diversas ocasiões, está perfeitamente estabelecido e clarificado 
o binómio indivisível Encarnação-Redenção. Portanto, os pintores ao pretenderem realçar a 
missão redentora de Cristo que inicia com a Encarnação e tem o seu epílogo com o sacrifício 
sobre a cruz, não têm mais que incluir cenas da Paixão juntamente com o momento da 
Encarnação. Deste modo mostram, também de uma forma clara a ligação indissolúvel entre 
os dois Mistérios. 

Ao tratarmos, no item 2.2.2, a Obra da Redenção, apresentámos pinturas onde a 
Anunciação incluía o episódio da Crucifixão, que procuravam salientar o modo como Cristo 
operara a Redenção. Nas figuras seguintes está 
subjacente a mesma mensagem, mostrando de que 
modo os dois momentos se encontram associados. 

Assim, na figura 117, no registo inferior 
deparamos com o episódio da Anunciação, a que 
aludimos anteriormente para ilustrar o «sopro» de vida 
de Deus Pai. Porém, no registo superior deparamos 
com a representação do tema Deposição de Cristo no 
Sepulcro. Não se trata do episódio da crucifixão, 
embora se depreenda o acontecimento atendendo à 
figuração da cruz em segundo plano, parcialmente 
oculta pelas personagens, mas a mensagem que o 
pintor pretende transmitir permanece inalterável. A 
Encarnação cujo anúncio se efectua no registo infe-

Fig. 117'. Anunciação e Deposição no Sepulcro 
rior terá como epílogo a morte de Cristo, em favor da Giroiamo di Giovanni (c. 1461) 

Camerino, Pinacoteca civica 
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Humanidade, a que se alude na zona superior. Uma vez mais, portanto, a associação entre os 
dois Mistérios 8. 

Concluímos a análise da representação de Deus Filho com uma pintura que, em nossa 
opinião, torna mais evidente o binómio Encarnação-Redenção e, além disso, possui um 
profundo fundamento teológico. Referimo-nos à pintura ilustrada na figura 118, onde podemos 
observar, como, de forma magistral, Lukas Cranach resume a História da Salvação. Ao 
representar, num tríptico cordiforme (que simboliza o amor de Deus pela Humanidade), Adão 

Fig. 118. Desobediência de Adão e Eva, Anunciação (tríptico fechado) 
Natividade, Crucifixão e Ressurreição (tríptico aberto) 
Lukas Cranach (1584) 
Nurnberg, Germanisches Nationalmuseum 

8 Seria interessante proceder à análise geométrica desta figura que apresenta um quadrado encimado 
por um semi-círculo, associação simbólica importante que será analisada no capítulo III. 
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e Eva, ladeando a Anunciação, coloca em paralelo a causa e o efeito, isto é, o momento em 
que os nossos proto-parentes desobedecem a Deus e o exórdio da Salvação: o episódio da 
Anunciação onde é anunciada a Encarnação do Filho de Deus, que assim dá início à Redenção 
da Humanidade. Com o tríptico aberto, podemos observar, no volante esquerdo, a Natividade, 
ao centro a Crucifixão e, do lado direito, a Ressurreição. A inclusão destas últimas duas cenas 
evidenciam que Cristo venceu a morte, mediante o seu Sacrifício sobre a Cruz que culmina 
na sua ressurreição. Por meio deste Mistério Jesus Cristo apagou a falta de Adão e Eva, e 
reconduziu o ser humano de volta ao Paraíso perdido. 
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4.1.3. Deus Espírito Santo 

É pela acção do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que se dá a 
Encarnação do Filho de Deus, no seio de Maria. Ele desempenha, pois, uma acção fundamen
tal na concepção do Verbo Divino, função que é suficientemente destacada pelo Anjo Gabriel 
durante a Saudação Angélica, ao responder a Maria: "O Espírito Santo virá sobre ti e a força 
do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra " (Lc 1,35), palavras que explicitam e envolvem 
directamente a acção do Espírito Santo na Encarnação. Todavia, apesar de lhe ser reconhecida 
esta acção preponderante na concepção do Verbo Divino, verificamos que nem sempre se 
encontra representada nas pinturas da Anunciação. Na opinião de Réau, a sua presença verifica-
se nas pinturas em que se pretende acentuar o Mistério da Encarnação ', que são, efectivamente, 
as mais numerosas. Apesar do Mistério da Anunciação ser representado desde o século III, 
só a partir do séc. XIII, segundo Augustin-M. Lépicier, se verifica a presença da pomba como 
símbolo do Espírito Santo nas pinturas da Anunciação. O mesmo autor aponta como excepção 
o mosaico do arco de Santa Maria Maior, em Roma, onde, no episódio da Anunciação, se 
representa a pomba. Acrescenta, porém, que tal facto pode ser devido a um restauro tardio do 
mosaico 2. 

Como se sabe, a presença do Espírito Santo, nas pinturas, pode ser simbolizada por 
outros elementos, como por exemplo, as línguas de fogo, que surgem, com mais frequência, 
na iconografia do Pentecostes. Porém, nas representações da Anunciação, a figuração da 
terceira pessoa da Santíssima Trindade sempre ocorre sob a forma de uma pomba3. Antes de 
entrarmos na análise iconográfica da figura do Espírito Santo nas pinturas da Anunciação, 
vamos abrir um pequeno parêntesis, para explicar, de forma sumária, os motivos que levaram 
os pintores e outros artistas a simbolizarem a terceira pessoa da Trindade por uma pomba. 

Desde os primórdios do cristianismo que a pomba foi utilizada como símbolo da alma 
humana. Por isso, tanto na arte paleocristã, como na arte medieval, a alma dos mártires e 
outros santos era representada por uma pomba branca, saindo da sua boca e elevando-se nos 
ares para o céu4. Outras vezes surge representada nos epitáfios das catacumbas, com idêntico 
simbolismo. 

1 Cf. REAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. Nuevo Testamento, p. 193. 
2 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation, p. 100. 
3 Exceptuando, naturalmente, aquelas em que é representada a Santíssima Trindade por três figuras 

humanas iguais. Para um maior aprofundamento sobre a origem deste símbolo veja-se, entre outros, GRAB AR, 
André — Las vias de la creación en la iconografia Cristiana. Madrid: Alianza Editorial, 1994, pp. 115-116. 

4 Cf. CAPRETTINI, Ave Appiano — Leitura deli' Annunciazione, p. 49; ALVES, Herculano — A 
pomba, símbolo do Espírito Santo. Bíblica. 43:253 ( 1997) 6; REVILLA, Federico — Diccionario de iconografia 
y simbologia, p. 312. 

401 



CAI'. 1-4.1. REPRESENTAÇÃO DA SANTÍSSIMA TRINDADIi 

Também os Evangelhos Apócrifos contribuíram para 
dar fundamento a esta iconografia. No Evangelho da 
Natividade de Maria, narra-se que para determinar quem 
seria escolhido para custodiar a Virgem Maria foram 
utilizadas varas colocadas no chão. Aquela que pertencesse 
ao varão escolhido deveria florir e o Espírito do Senhor 
pousaria sobre ela em forma de pomba, o que de facto 
veio a acontecer na vara que pertencia a José5. 

Há, pois, uma associação com um peso tradicional Fis- m- EsPírit0 de Deus sobre as ásuas 

Mosaico (séc. XIII) 
muito grande entre o elemento espiritual e a pomba, que Veneza, Basílica de São Marcos 
terá estado também na origem do facto de ser adoptada 
pelos artistas para materializarem o Espírito Santo. Contudo, o factor que terá contribuído, de 
forma decisiva, para solidificar esta simbologia, foram, certamente, os próprios textos bíblicos. 
Com efeito, deparamos com passagens que permitem estabelecer uma associação entre o 
Espírito de Deus e a pomba. Salientamos três que consideramos as mais importantes: Logo 

no primeiro capítulo do livro do Génesis, encontramos 
a seguinte expressão: "Noprincípio, criou Deus os céus 
e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia; 
havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de 
Deus pairava por sobre as águas.'" (Gn 1, 2) 6. Esta 
expressão encerra um conceito associado à ideia de voo 
e, portanto, remete de imediato para a imagem de uma 
ave e, de facto, desde muito cedo foi esta a interpretação 
artística que foi dada a esse Espírito de Deus, como se 
ilustra nas figura 119 e 120. 

Fig. 120. Os dias da Criação (porm.) 
MSífc S. Suipfcio de Bourges ° segundo texto também do livro do Génesis e 

refere-se à passagem em que Noé, depois do dilúvio, 
solta uma pomba por três vezes. A primeira vez, pairando sobre as águas e, não tendo encontrado 
onde pousar, regressa para a arca. Na segunda vez, sete dias depois, regressou à arca trazendo 

5 Evangelho da Natividade de Maria. VII, 4-VIII, 1. 
6 Tradução literal efectuada pela Bíblia de Estudo de Genebra. Encontramos traduções com ligeiras 

diferenças noutras Bíblias, mas a ideia fundamental é a mesma: "[...] o espírito de Deus movia-se sobre as 
águas" (Nova Bíblia dos Capuchinhos); "[...] um vento de Deus pairava sobre as águas" (Bíblia de Jerusalém). 
Por sua vez, a Bíblia Vulgata relata o acontecimento da seguinte forma "In principio creavit Deus caelum et 
terram. Terra autem erat inanis et vacua et tenebrae super faciem abyssi et spiritus Dei ferebatur super aquas". 
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uma folha de oliveira no bico (Gn 8, 8-10). Para Ave 
Caprettini, este é o momento em que, com toda a 
probabilidade, nasceu a imagem da pomba como 
símbolo do Espírito Santo, porque quando Deus Pai 
decide pôr fim ao dilúvio e estabelecer uma aliança 
com Noé, faz baixar as águas e comunica com ele por 
meio da pomba, predispondo o seu regresso à arca com 
o ramo de oliveira, sinal da paz desejada por Deus 7. 

Mas é, sobretudo, nos textos que relatam o ^-^i.Noé solta a pomba da arca (porm.) 
^ Mosaico (séc. XIII) 

baptismo de Jesus que encontramos a pomba como uma Veneza, Basílica de São Marcos 
figuração inequívoca do Espírito Santo. Mais, é 
efectivamente a partir destes textos que se tornou possível extrapolar a simbologia da pomba 
para os referidos textos do livro do Génesis, em que o Espírito Santo não é mencionado 
directa e claramente sob a simbologia da pomba. Vejamos os textos em questão citados pelos 
quatro evangelistas com expressões semelhantes: 

SÃO MATEUS 

"Uma vez baptizado, Jesus saiu da água e eis que o Céu se abriu e viu o Espírito de 
Deus descer como uma pomba e vir sobre Ele" (Mt 3, 16). 

SÃO MARCOS 

"Quando saía da água, viu os céus abertos e o Espírito descer sobre Ele como uma 
pomba." (Mc 1, 10). 

SÃO LUCAS 

"[...] tendo Jesus sido baptizado também, e estando em oração, o Céu abriu-se e o 
Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corpórea, como uma pomba." (Lc 3, 21-22). 

SÃO JOÃO 

"Vi o Espírito que descia do Céu como uma pomba e permanecia sobre Ele." (Jo 1, 32). 

Os quatro evangelistas referem o símbolo da pomba estabelecendo uma ligação muito 
clara entre ela e o Espírito Santo que desce sobre Jesus. Lucas refere mesmo que o Espírito 
Santo desceu em forma corpórea de pomba. Salientamos que não nos interessa tanto, neste 
momento, conhecer as razões culturais ou simbólicas, herdadas, em parte, da mitologia grega, 

7 Cf. CAPRETTINI, Ave Appiano — Lettura dell'Annunciazione, pp. 51 -52. 
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que terão levado os evangelistas a optarem pela simbologia 
da pomba para a expressarem como figura do Espírito 
Santo, mas sim, o facto de o terem feito e escrito. 

A partir da clareza destas expressões, os artistas não 
encontraram grandes dificuldades para traduzirem a 
iconografia do Espírito Santo que na maior parte das 
expressões artísticas de episódios bíblicos, surge 
representado por uma pomba como se ilustra na figura 122, 
alusiva ao episódio do baptismo de Cristo no rio Jordão. 

Ti . . . , . , ■ . Fie. 122. Baptismo de Cristo no rio Jordão 

Esta simbologia, que tem inicio precisamente com o Ro
6
mai Biblj;teca Apostólica vaticana 

episódio do baptismo de Cristo é alargada a outros temas 
bíblicos. Como refere Fausto S. Martins, numa síntese muito esclarecedora: 

"Por extensão legítima, aplicouse a imagem da representação do Espírito Santo, sob a 
forma de pomba, a outros mistérios que se relacionam com a acção do Espírito 
Santifícador. Referimonos, em primeiro lugar, à cena da Anunciação, cujos elementos 
essenciais iconográficos incluem a Santíssima Virgem, o Arcanjo S. Gabriel e o Espírito 
Santo, sob a imagem de pomba, com o objectivo de acentuar que a concepção de Jesus, 
no seio da Virgem Maria, foi obra do Espírito Santo que desceu do Céu." 8 

Efectivamente, se atendermos às palavras dirigidas pelo Anjo Gabriel a Maria como 
resposta à sua objecção: o Espírito Santo virá sobre ti, verificamos existir uma grande 
semelhança com as que foram utilizadas pelos evangelistas ao descreverem o momento 
imediatamente a seguir ao baptismo de Cristo: o Espírito Santo desceu sobre Ele como uma 
pomba. Além dos objectivos doutrinais subjacentes à utilização de uma expressão idêntica 
nas duas passagens bíblicas, ficamos com a ideia de que o Espírito Santo, referido, no episódio 
do baptismo de Cristo, descendo sobre Jesus em forma corpórea de pomba, será figurado de 
forma análoga quando desce do alto sobre Maria, na narrativa da Anunciação. 

Como síntese de todo este processo de analogias, que acabámos de estabelecer, citamos 
Herculano Alves que diz o seguinte: 

"É interessante notar como o anjo diz a Maria, na Anunciação, palavras intimamente 
relacionadas com o episódio do Baptismo de Jesus: «O Espírito Santo virá sobre ti e a 
força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso mesmo é que o Santo que 
vai nascer há-de chamar-se Filho de Deus» (Lc 1,35). Jesus nasce como fruto do Espírito 
e o Espírito desce sobre o seio de Maria, como desceu outrora sobre o mundo informe e 

8 MARTINS, Fausto Sanches — Espírito Santo. Culto e iconografia. Míriam. 521 (1998) 2425. 
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vazio da criação antiga, para fazer de Jesus uma Nova Criação; o Espírito desce sobre 
Maria como, depois, vai descer sobre Jesus. E tudo o que desce do céu é imaginado 
como tendo asas, voando do céu à terra. Os primeiros cristãos mostraram, na arte cristã, 
a vinda do Espírito de Deus sobre a terra em forma de ave, em forma de pomba branca, 
divina, tanto em Maria como em Jesus." 9 

Parece-nos, pois, estarem esclarecidos os principais motivos para se ter estabelecido 
uma associação entre a terceira pessoa da Santíssima Trindade e a pomba utilizada como sua 
figura I0. Por outro lado trata-se, na maior parte dos casos, de uma pomba branca, pois a 
simbologia desta cor está associada não só à ideia de pureza e simplicidade, mas também a 
Deus e ao mundo celeste que está sobre a terra. Açor branca é, pois, uma maneira de reforçar 
a ligação simbólica da pomba com o Espírito Santo, que vem do alto n. 

Ao utilizarem a pomba como símbolo do Espírito Santo, os artistas vêm a sua atitude 
apoiada pelos Santos Padres da Igreja como é o caso de Santo Agostinho e São João Crisóstomo, 
mas, igualmente, pelo Concílio de Trento que lhe vem dar legitimidade 12. 

Uma vez prestado este esclarecimento, analisaremos, resumidamente, as principais 
variantes iconográficas da pomba do Espírito Santo nas pinturas da Anunciação. Tal como 
sucedeu no caso das outras pessoas da Santíssima Trindade não é nossa intenção proceder a 
um levantamento e a um estudo exaustivo de todos as situações em que a pomba é figurada, 
mas, tão-só, apresentar as que consideramos mais significativas quer em termos iconográficos, 
quer pela simbologia que lhe está associada. Assim, deparamos com determinadas 
particularidades como, por exemplo, as características específicas do nimbo, os raios que 
dela são emanados, ou o suporte material que lhe serve de apoio no voo. Estes e outros 
aspectos merecem uma referência e uma explicação mais detalhada, de forma a podermos 
captar a mensagem que os pintores pretenderam transmitir através de tais pormenores. 

Sem que se possa considerar uma regra os pintores optaram por situar a pomba do 
Espírito Santo segundo uma das seguintes opções: sensivelmente a meio do espaço que medeia 
entre Deus Pai e Maria, ou então, já muito perto desta. Relativamente a este aspecto, Lépicier 
afirma que os pintores italianos preferem representar a pomba na primeira destas situações 

9 ALVES, Herculano — Sobre o baptismo de Jesus. «Vi o Espírito Santo como uma pomba». Bíblica. 
XXXVIII: 218 (1992) 45. 

10 Para ver, detalhadamente, estes motivos bem como outros relacionados com a mitologia grega, cf. 
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain — Diccionario de los símbolos, pp. 796-797. 

11 ALVES, Herculano — A pomba, símbolo do Espírito Santo. Bíblica. 43: 253 (1997) 6. 
12 MARTINS, Fausto Sanches — Espírito Santo, p. 24. 

405 



CAP. 1-4.1. REPRESENTAÇÃO DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

enquanto os flamengos optam pela segunda fórmula l3. Todavia, ao longo do nosso trabalho 
de pesquisa verificámos que também os pintores italianos utilizam frequentemente a 
representação da pomba do Espírito Santo junto à figura de Maria e, por isso, parece-nos 
difícil comprovar, totalmente, aquela afirmação. Seja como for, os pintores raramente se 
afastam destas duas situações, representando a pomba, descendo do alto em direcção à Virgem 
Maria, apoiada sobre um ou mais raios luminosos que se dirigem, igualmente, para a jovem 
de Nazaré. 

Iniciamos a análise iconográfica da pomba do Espírito Santo, por duas características 
mais significativas na sua representação: o nimbo e a auréola, embora nem sempre estes 
símbolos de santidade se encontrem presentes l4. O 
nimbo, possui, habitualmente uma expressão mais 
singela, traduzindo-se, na maioria das representações, 
por um círculo dourado ou um simples aro desenhado 
sobre a sua cabeça, como se verifica na figura 123, onde 
a representação é tão discreta que quase não nos 
apercebemos da sua existência. 

Por sua vez, a auréola, caracterizada por envolver pjg 123. Anunciação (porm.) 
todo o corpo, possui variadas formas e expressões. Pode F|r|í^° San Lorenzo 
ser formada por um resplendor de raios luminosos, ou, 

apenas, um circulo que rodeia toda a sua figura. Além do 
simbolismo próprio do nimbo e da auréola, por vezes, os 
pintores reforçam o seu significado com novos elementos 
simbólicos, como teremos oportunidade de analisar. Como 
exemplo da complexidade com que pode ser figurada a 
auréola, apresentamos a figura 124 na qual, além dos raios 
que emanam do corpo da pomba do Espírito Santo, 
podemos observar um elevado número de círculos 
concêntricos das mais variadas cores, que vêm reforçar a 

Fig. 124. Anunciação (porm.) mensagem subjacente ao momento da Encarnação: o de 
Gerard Horenbout(c. 1519-1520) b J Y 

London, British library uma Nova Criação 15. 

13 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation, p. 102. 
14 Manteremos em toda a Tese a diferenciação entre estes dois conceitos. 
15 Não iremos desenvolver neste momento o significado próprio destes círculos concêntricos, pois 

implicaria uma exposição bastante detalhada e a apresentação de outros exemplos. Assim, remetemos o assunto 
para o Capítulo III e para a análise iconográfica das pinturas do Capítulo IV. 
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Fig. 125. Anunciação (porm.) 
Gérard David (c. 1506-1510) 
Frankfurt, Stadelsches Kunstinstitut. 

Entre uma representação da maior simplicidade como 
a da figura 123 e outra bastante complexa ilustrada pela figura 
124, deparamos com um variadíssimo leque de opções a que 
os pintores recorrem para destacar a figura da pomba do 
Espírito Santo ou para reforçar o seu simbolismo. Assim, na 
pintura de Gérard David [125], podemos observar uma 
auréola circular, com duas zonas de cores distintas e de grande 
intensidade luminosa que adquire uma forte expressão e capta 
o olhar do observador ao contrastar com o fundo muito 
escurecido formado pela habitação da Virgem. As dimensões 
da auréola são as mínimas necessárias para envolver a pomba 
do Espírito Santo. Esta, de cor branca e intensa, está 
representada ainda em pleno voo, descendo em direcção a 
Maria. Porém, contrariamente ao que sucede na maior parte 
das pinturas da Anunciação, não se representa qualquer raio 
de luz vindo do alto ou emitido pela própria pomba. Isto 
significa que toda a carga simbólica inerente à representação 
dos raios luminosos está concentrada na forte luminusidade 

da auréola que envolve a pomba do Espírito Santo. 

Numa representação antagónica à que acabámos de descrever, no que respeita à 
materialização da auréola, encontra-se a pintura flamenga ilustrada na figura 126. Neste caso 
a auréola encontra-se formanda, não por um círculo opaco, 
mas, antes, por um intenso resplendor constituído, 
unicamente, por raios luminosos. Estes possuem diferentes 
comprimentos e intensidade luminosa e projectam-se em 
todas as direcções destacando-se, entre eles, os três maiores 
que se aproximam do rosto da jovem. O raio central, entre 
todos, o maior, dirige-se, exactamente, em direcção ao ouvido 
direito da Virgem Maria, exprimindo, assim, o conceito da 
conceptio per aurem. 

Neste pormenor, a pomba do Espírito Santo surge em 
pleno voo e, descrevendo uma acentuada linha descendente, 
precipita-se sobre Maria que, serenamente, escuta a 

Fig. 126. Anunciação (porm.) 
mensagem angélica. Petms Cristus (atrib.) (c. 1425) 

New York, Metropolitan Museum of Art 
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A figura 127 constitui um bom exemplo de um 
tipo de nimbo, muito utilizado pelos pintores, que 
reúne uma característica particular: além de se 
encontrar pintado de cor dourada, própria da 
divindade, possui desenhada uma cruz vermelha. 
Constitui-se, assim, um nimbo crucífero, atributo 
próprio das pessoas da Santíssima Trindade. Ao longo 
deste estudo iremos deparar com outras pinturas onde 
se representa um tipo de nimbo semelhante. 

Fig. 127. Anunciação (porm.). 
Martin Schongauer (c. 1465-1470) 
Colmar, Musée d'Unterlinden 

Na iluminura representada na figura 128 
deparamos com a figuração da pomba do Espírito 
Santo revelando grande originalidade e simbolismo: vêmo-la numa posição totalmente verti
cal, colocada sobre a figura da Virgem e com o mesmo tipo de nimbo crucífero rodeando toda 
a cabeça. Neste caso, o preenchimento cromático do nimbo é feito pela cor vermelha, opção 
compreensível atendendo à cor dourada que preenche o fundo, enquanto a cruz que o atravessa, 

se representa a branco. Além destes pormenores, 
interessa salientar outro muito importante, que é o 
facto do bico da pomba tocar o nimbo de Maria e, a 
partir desse ponto, ser estabelecido, com alguma 
dificuldade, reconhecemos, uma ligação com o 
ouvido direito de Maria, que na pintura está oculto. 
Segundo E. Choppy, esta invulgar representação 
poderá significar que o momento da concepção coin
cide com este da Anunciação 16, o que vem reforçar a 
opinião de Louis Réau, atrás enunciada, sobre a 
presença da pomba nas pinturas da Anunciação. Esta 
é, também, a nossa opinião. Como veremos no 
Capítulo IV, ao interpretarmos o momento do 
Colóquio Angélico, escolhido pelo pintor, é funda

mental analisar a posição da pomba do Espírito Santo e o facto de emitir raios de luz e, neste 
caso, se algum tocar no rosto, no ventre ou no nimbo da jovem de Nazaré, constitui um 
indicador do momento da conceição do Verbo Divino. 

Fig. 128. Anunciação (porm.) 
Iluminura (c. 1150) 
Stuttgart, Wiirttembergische landesbibliothek 

Cf. CHOPPY, Etienne — L'Annonciation, p. 18. 
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Observamos, na figura 129, uma forma 
original e pouco frequente de representar a 
auréola da pomba do Espírito Santo. Deus Pai 
apresenta-se figurado segundo uma iconografia 
já analisada. Emite um feixe de raios luminosos 
acompanhando o movimento descendente da 
pomba. Todavia, ao chegar junto dela, 
transforma-se num turbilhão, de forma elíptica, 

Fig. 129. Anunciação (porm.) que a envolve totalmente e a precipita, com 
Vittore Carpaccio (1504) 
Venezia, Ca' d'Oro velocidade vertiginosa, em direcção a Maria. 

Com esta figuração, o pintor associa, no mesmo 
elemento, a auréola da pomba do Espírito Santo e o feixe de raios luminosos, originários da 
figura do Pai Eterno, simbolizando a acção do Espírito Santo sobre Maria, mas, também, 
evidenciando que a iniciativa do envio pertence à primeira pessoa da Santíssima Trindade. 
Trata-se de uma opção única em todo o conjunto de pinturas analisado ao longo do nosso 
trabalho de investigação e, por isso, merece o devido realce. 

Única, também, é a maneira original como Simone 
Martini constrói a auréola da pomba na célebre 
Anunciação pertencente ao acervo da Galleria degli 
Uffizi, em Florença, ilustrada na figura 130. Nesta 
composição, a pomba do Espírito Santo aparece sob o 
arco central, representada numa posição lateral, em 
tonalidades ocres, orientando o seu voo em direcção à 
Virgem Maria, como é tradicional. Apresenta um 
pequeno nimbo circular, dourado, que envolve a cabeça, 
mas, o destaque vai para o conjunto de oito pequenos 
serafins, que a rodeiam, formando um círculo à sua volta. Fis-130- Anunciação (porm.) 

Simone Martini (1333) 

Trata-se de uma representação inusitada e situada à Firenze, Galleria degli uffizi 
margem de todos os exemplos vistos até ao momento. 
Parece-nos que a intenção do pintor terá sido a de reforçar a origem divina da pomba, mediante 
a presença dos serafins, criaturas celestes figuradas, habitualmente, não só nas pinturas da 
Anunciação como noutros temas, em redor das figuras da Santíssima Trindade 17. 

17 A classificação das hierarquias celestes, a sua missão específica e respectiva iconografia será objecto 
de um amplo estudo a realizar posteriormente, pelo que, neste momento, não justificamos o facto de pensarmos 
tratar-se de serafins. 
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Concluímos esta breve análise efectuada sobre 
alguns exemplos mais significativos do tipo de 
nimbos e de auréolas que podemos encontrar 
associados à figuração da terceira pessoa da 
Santíssima Trindade, com uma situação, muito 
significativa, que detectámos na representação da 
pomba do Espírito Santo do «Retábulo de Cortona» 
de Fra Angélico [131]. Aparentemente, numa 
figuração vulgar, encontramos três aspectos que, até 

ao momento, ainda não foram referidos. O primeiro pig. n\. Anunciação (porm.) 
diz respeito ao facto da pomba do Espírito Santo C S ^ X M U S S ^ ^ Í O 

apresentar um pequeno nimbo circular envolvendo 
a cabeça e estar, ao mesmo tempo, envolvida por uma auréola irradiante, pormenor que a 
diferencia substancialmente da representação da pintura anterior. Um segundo aspecto prende-
se com a pequena nuvem sobre a qual a pomba se apoia durante o voo que a conduz até 
Maria. Adiante, voltaremos a este assunto para lhe darmos maior relevo. Finalmente, o terceiro 
pormenor é o escurecimento do limite exterior da auréola que envolve a figura da terceira 
pessoa da Santíssima Trindade 

Estamos certos de que este detalhe não reflecte um mero artifício artístico, mas contém 
uma simbologia que pode passar despercebida pela subtileza da sua representação. Em nossa 
opinião, este aspecto é suficientemente importante para que sobre ele nos detenhamos, por 
breves momentos, para tecer algumas considerações. 

Efectivamente, é compreensível que a pomba, como figura divina, surja num explendor 
de raios luminosos, ou envolvida por forte intensidade de cores claras, indicando uma presença 
sobrenatural, luminosa e irradiante. No entanto, algumas representações da pomba do Espírito 
Santo parecem contrariar esta ideia, mostrando-a no interior de uma auréola, a qual apresenta, 
por vezes, algumas zonas bastante escurecidas. Parece, à partida, um contra-senso e uma 
falta de lógica. Com efeito, a pomba do Espírito Santo, que deveria ser representada 
resplandescente, atendendo à sua origem e simbologia, não devia possuir uma auréola 
escurecida, excepto no caso de ser o resultado de um imperativo de ordem técnica, associado 
às condições específicas da pintura, o que, como vermos, não se verifica. Por isso, a explicação 
terá de ser encontrada a outro nível. 

Esta opção de Fra Angélico para representar a pomba do Espírito Santo na Anunciação 
do «Retábulo de Cortona», volta a ser utilizada numa outra pintura e de forma ainda mais 
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acentuada. Referimo-nos à Anunciação que outrora se 
encontrava na igreja do convento de Montecarlo (daí 
ser mais conhecido por «Retábulo de Montecarlo» 
[132]. Neste caso, tendo um fundo escuro, repleto de 
pequenas estrelas douradas, não faria grande sentido 
representar um halo escurecido na zona exterior da 
auréola, caso se quisesse apenas destacar a brancura e 
a luminosidade da pomba do Espírito Santo. Se o pintor 
assim a representa é porque haverá outra intenção e j ? ^ 2 ' ^ n ^ ^ j ^ ) ° - ) 

uma simbologia muito específica associada a esse San Giovanni Valdarno, Museu delia basilica 
pormenor. Em nossa opinião, trata-se de um recurso, 
por sinal bastante subtil, utilizado pelos pintores para ilustrar a resposta do Anjo Gabriel, na 
qual se anuncia a conceição virginal do Filho de Deus: o Espírito Santo virá sobre ti e a força 
do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra (obumbrabit). Ao associarmos a resposta do 
Anjo, com as representações da auréola, com as características referidas, percebemos como 
os pintores foram mestres na tradução da mensagem, conseguindo reunir, numa única figuração, 
três noções abstraías e difíceis de plasmar em pernios pictóricos: 

1- Espírito Santo —figurado pela pomba; 
2- virá sobre ti —a pomba, vindo do alto, dirige-se para Maria; 
3- estenderá sobre ti a sua sombra —traduzida, entre outros elementos, pelo 

ensombramento de parte da auréola que envolve a pomba. 

Anteriormente tínhamos visto que a sombra do Altíssimo era, por vezes, traduzida pela 
imagem da nuvem. Pois bem, este recurso constitui, quanto a nós, um novo método de captar 
essa ideia e representá-la de maneira simbólica, mas 
eficaz, utilizando a figura do Espírito Santo, a pomba, 
para com ela representar a sombra do Altíssimo através 
do escurecimento da zona exterior da auréola 

Esta mesma forma simbólica de representar a 
pomba é utilizada, também, pelos pintores portugueses 
da primeira metade de Quinhentos, como podemos 
constatar pelas duas imagens que se seguem. A primeira, 
atribuída a Jorge Afonso, pertencente à Anunciação 
originalmente pintada para a igreja da Madre de Deus, Fig-133. Anunciação (porm.) 

Jorge Afonso (atr.), (c. 1515) 
em Lisboa, recorre a um processo idêntico ao que foi Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga 
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utilizado por Fra Angélico. A pomba do espírito Santo apresenta-
se numa posição idêntica, envolvida por um primeiro círculo, de 
um amarelo intenso, sendo, depois, rodeado por uma coroa cir
cular, bastante escurecida e com grande impacto visual, dadas as 
suas dimensões [133]. 

A segunda pintura, atribuída a Gaspar Vaz, ilustrada na 
figura 134, representa uma auréola, elíptica, formada por três 
zonas (está presente o significado simbólico associado ao número 
3), com tonalidades que vão escurecendo, progressivamente, à 
medida que se progride do centro para a periferia. Analisada em 
termos meramente artísticos, evidencia-se a falta de lógica desta 
auréola dado que o fundo é estremamente escuro e, portanto, 
faria sentido efectuar o destaque da pomba do Espírito Santo 
através de uma envolvência luminosa acentuada. Este procedimento vem, efectivamente, 
confirmar a nossa convicção de que esta forma representativa se deve a uma tentativa de 
ilustar a mensagem do Anjo que se refere, particularmente, à sombra do Altíssimo. 

Fig. 134. Anunciação (porm.) 
Gaspar Vaz (atr.)(c. 1535-1540) 
Viseu, Paço Episcopal 

Concluída esta breve análise sobre o nimbo e a auréola vejamos outro aspecto particu
lar referente à iconografia da pomba do Espírito Santo, nomeadamente, à forma como ela 
percorre o espaço. Temos, por vezes, a sensação que o «sopro» ou os raios luminosos, emitidos 
a partir da figura de Deus Pai, arrastam, literalmente, a frágil figura da pomba. Ou então, que 
ela se apoia sobre eles para assim orientar o seu voo que, por vezes, descreve uma linha 
oblíqua, extremamente acentuada, em direcção à figura de Maria. Procuraremos esclarecer 
as várias opções mediante alguns exemplos concretos. 

Fra Angélico, na Anunciação, do Museu do Prado, 
coloca na zona superior, do lado esquerdo, as mãos de 
Deus Pai das quais se desprende um intenso feixe de raios 
de luz, descrevendo uma forte diagonal que apenas se 
interrompe junto da Virgem [85]. Esse feixe «arrasta» 
consigo a delicada forma da pomba como podemos 
observar no pormenor ilustrado na figura 135. De cabeça 
nimbada com um pequeno círculo dourado e crucífero, 

Fig. 135. Anunciação (porm.) 
percorre o espaço, de asas abertas, numa posição de perfil. Fra Angélico (c. 1430) 

Madrid, Museo dei Prado 
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\ 

Não restam dúvidas quanto ao desejo de Fra Angélico pretender indicar que o Espírito 
Santo procede do alto, quando representa a sua figura totalmente imersa no feixe luminoso 
com origem das mãos de Deus Pai. 

A mesma mensagem, mas com uma outra solução em termos pictóricos, é-nos 
apresentada na figura 136. A pomba do Espírito Santo segue a direcção dos «raios» procedentes 

do alto, «raios» estes que quase perdem a sua 
identidade própria ao serem reduzidos a uma 
mancha esbranquiçada configurada pela técnica do 
pontilhando. A pomba do Espírito Santo não 
transporta qualquer símbolo alusivo à sua natureza 
divina e a cor não lhe proporciona um grande 
destaque em relação à da parede de fundo. Em 
nossa opinião, o pintor ao efectuar uma 
representação discreta da figura da terceira pessoa 
da Santíssima Trindade, pretendeu dar maior ênfase 
às personagens do Anjo Gabriel e de Maria que 

dialogam no primeiro plano. A intervenção da força do Altíssimo sobre a jovem Anunciada 
ainda não se verificou. 

Ainda dentro desta tipologia, apresentamos a pintura de Francesco Botticini [137], onde 
a pomba do Espírito Santo executa o seu voo descendente apoiada sobre o primeiro de três 
raios luminosos que partem de uma círculo irradiante. Fica-nos a impressão de que este raio 
guia a ave no seu trajecto até Maria. Uma vez mais, a pomba possui um pequeno nimbo 
dourado envolvendo a cabeça no qual é visivel, também, a habitual cruz de cor vermelha. 

Nesta mesma pintura evidencia-se outra 
característica frequente em determinadas 
representações da pomba do Espírito Santo a 
qual se reveste de um significado acrescido. 
Referimo-nos, concretamente, aos raios 
emergentes do bico da pomba e enviados em 
direcção à Virgem, como se pode ver pela 
figura 137. Quanto a nós, existe neste 
pormenor iconográfico uma tentativa, por 
parte dos pintores, em ilustrar a mensagem 
do Anjo, separando a actuação das duas 
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pessoas da Santíssima Trindade, o Pai Eterno e o Espírito Santo, como, aparentemente, parece 
sugerir o texto de Lucas 18. 

Efectivamente, os pintores procuraram traduzir a ideia que a iniciativa partiu de Deus 
Pai: Ele envia o Espírito Santo, mas a Este se atribui a acção fecundante sobre Maria que tem 
como fruto a Encarnação do Verbo Divino. Os artistas ilustram esta acção através do «sopro» 
do Espírito, materializado pelos raios de luz que são emitidos pelo bico da pomba. Este 
«sopro» enviado pela pomba participa do mesmo significado do sopro vital de que falámos 
anteriormente quando nos referimos a determinada tipologia do Pai Eterno. 

Na figura 138, podemos observar como Filippo 
Lippi acentua, com uma expressão muito forte, os raios 
emitidos a partir do bico da pomba do Espírito Santo, 
toraando-se, até, extremamente complexos. De facto, 
este «sopro» do Espírito é materializado, nesta pintura, 
por meio de um conjunto de intensos raios que se 
subdividem em três feixes, numa clara alusão à 
participação da Santíssima Trindade. Por outro lado, 
salientamos o facto dos raios procedentes do alto não 
arrastarem consigo a pomba, como é o caso mais 
frequente, mas terminam precisamente ao chegar junto 
a ela. Parece-nos que esta é uma feliz interpretação 
literal da explicação que atrás expusemos: o Pai Eterno envia a pomba (por isso os raios 
interrompem-se junto a ela), mas é o Espírito Santo que desce e actua sobre Maria com a sua 
acção fecundante (simbolizada pelos raios emitidos pela pomba), na qual estão presentes e 
igualmente actuantes as três Pessoas divinas (daí a presença dos três feixes de raios). 

Ressaltamos, ainda, nesta reprodução, uma vez mais, a presença do pequeno nimbo 
dourado que envolve a cabeça da pomba, em tudo semelhante a outros sobre os quais temos 
vindo a chamar a atenção. Importa, ainda, salientar outro pormenor que analisaremos 
posteriormente e que se detecta nesta pintura, referimo-nos, concretamente ao pequeno 
conjunto de nuvens que parece apoiar a pomba do Espírito Santo durante o seu voo. 

ÉÈÉ 
SSS* 

Sj?3pp ' 

*À Ï 
Fig. 138. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (c. 1466) 
Corsham Court, Methuen Collection 

18 Sabemos, pelos teólogos, que as operações extra-trinitárias são o resultado da actuação de todas as 
pessoas divinas. A própria Encarnação resulta da acção das três pessoas da Trindade, embora normalmente seja 
atribuída a concepção do Verbo Divino à acção do Espírito Santo, enquanto o seu envio procede de Deus Pai. 
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Outra forma de assinalar a acção do Espírito 
Santo sobre Maria é evidenciada pela pintura de 
Benedetto Bonfigli, reproduzida na fig. 139. Nesta 
materialização do Espírito, através da pomba, 
coexiste outro dos seus símbolos: a língua de fogo. 
Do bico da pomba do Espírito Santo não partem 
raios luminosos, mas sim pequenas labaredas, 
enquanto as suas patas são envolvidas, igualmente, 
num feixe de chamas. Esta repetição do símbolo M 

Fig. 139. Anunciação (porm.) 
do fogo, parece-nos uma forma de reforçar o Benedetto Bonfigli (i450-1453) 

•c- j . - j T ^ ' - ^ o i- Perugia, Galleria Nazionale deli ' Umbria 
significado e a actuação do Espirito Santo sobre 
Maria, atendendo à mensagem subjacente ao tema da Anunciação que é figurado 19. 

Reforçada também, resulta a ideia da conceição do Filho de Deus no seio de Maria por 
acção do Espírito Santo, através de uma representação original de Fra Filippo Lippi, ilustrada 
na figura 140. Este pintor, de uma maneira inovadora, coloca diante da Virgem a pomba do 
Espírito Santo proveniente do alto, apoiada em pequenas nuvens, num movimento interpretado 
plasticamente pela indicação da sua trajectória, assinalada pela sucessão de pequenos círculos. 
Uma vez perante a Virgem, a pomba 
emite, a partir do seu bico, uma série 
de «raios» de luz, traduzidos por um 
pontilhado disperso, alguns dos quais 
atingem o ventre de Maria. A irradiação 
dos «raios» formados indicam que, 
nesse momento teve lugar a concepção 
do Verbo de Deus anunciada pelo Anjo. 
A confirmar a crença de que Maria 
concebeu logo que acabou de proferir 
a sua resposta de aceitação, encontram-
se diversos textos aos quais já fizemos 
alusão. 

Fig. 140. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (c. 1448-1450) 
London, National Gallery 

19 O fogo, pelas suas chamas simboliza, tal como os raios, a acção fecundante, o que se enquadra 
perfeitamente na situação em que é aplicado. Cf. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain — Diccionario 
de los símbolos, p. 514. Por outro lado, desde o AT que o fogo é uma figura muito apreciada para dizer o ser e 
o agir de Deus, podendo, também neste caso, revestir-se deste mesmo significado. Cf. LURKER, Manfred — 
Dicionário de figuras e símbolos bíblicos, p. 105. Para um maior aprofundamento do assunto veja-se, entre 
outros, BAYARD, Jean-Pierre — La symbolique du feu. Paris: Guy Trédaniel Éditeur, 1986. 
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A certeza de que a 
Encarnação já ocorreu é-
nos dada pela atitude do 
anjo que ajoelha diante da 
jovem como se ilustra na 
figura 141 que reproduz a 
totalidade da pintura. 

Para Concluir esta FigA4\. Anunciação 
breve análise relativa às filipP° " # ( c - } " * : U 5 0 ) 

London, National Gallery 

pinturas em que a pomba 
do Espírito Santo é representada emitindo diversos tipos de raios de luz, aludimos a outro 
exemplo onde se ilustra a emissão de raios, mas não a partir do bico da pomba. Pode então 
suceder que a pomba emita raios a partir das suas patas ou do seu próprio corpo. Na pintura 
de Lorenzo Monaco [142], apercebemo-nos que o número de raios que chegam até à pomba 
é inferior àqueles que se verifica existirem depois da pomba. Esta representação significa que 
a pomba emite raios luminosos, algo que já tínhamos concluído, a partir da análise da figura 
138. Porém, ao contrário dos exemplos até aqui analisados, os raios não são emitidos pelo seu 
bico, mas sim frontalmente, a partir da sua figura. Esta é uma situação que ocorre com alguma 
frequência, mas achamos ser desnecessário estar a multiplicar os exemplos, pois todos eles se 
revestem do significado que foi atribuído relativamente à emissão de raios a partir do bico da 
pomba. 

Utilizaremos, também, a figura 142 para analisarmos o último detalhe da iconografia 
da pomba do Espírito Santo que nos interessa considerar: 
a formação de nuvens na qual a pomba se apoia. Nesta, 
como noutras pinturas, vistas anteriormente, percebemos 
existir sob a pomba uma mancha esbranquiçada e difusa 
que nos faz recordar uma nuvem. Noutros casos, esta 
mancha adquire uma forma perfeitamente identificável 
com as nuvens. Veja-se, por exemplo, as figuras 132; 
138; 140, já apresentadas com outros propósitos, mas 
onde era visível, igualmente, este pormenor que interessa, 
agora, desenvolver. 

Além das imagens referidas podemos, ainda, Fig. 142. Anunciação (porm.) 
Lorenzo Monaco (c. 1422-1423) 

analisar a mesma característica nas figuras seguintes. Firenze, Santa Trinitá 
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Assim, na figura 143, o pintor torna 
perfeitamente ciara a sua intenção de assinalar a 
nuvem que acompanha a pomba do Espírito Santo 
e que lhe serve de apoio. De facto, vemos uma 
conjunto de nuvens de cor azul celeste que não 
deixa margem para duvidar da procedência da 
pomba. Esta é representada com uma brancura 
que se recorta e se destaca, nitidamente, sobre a 

arquitectura de cor térrea. Além de serem três as Fig 143 Anunciação (porm ) 
nuvens qne se sueedem eom amanhos diferentes, fffSSSSSèS"^ 
reparamos que também são três os raios emitidos 
pelo bico da pomba. A repetição deste número constitui uma clara referência à Santíssima 
Trindade presente e operante no momento da Anunciação-Encarnação. 

A pintura da Anunciação, de Antoniazzo Romano, da qual se destaca o pormenor 
ilustrado na figura 144, encontra-se dentro deste tipo de representações, mas onde não existe 

qualquer raio luminoso que provenha da pomba. Esta, 
dirige-se, suavemente, em direcção à Virgem, 
encontrando-se já muito próximo da sua cabeça. De 
cor branca e asas abertas, é transportada sobre duas 
pequenas nuvens brancas, que constitui a cor mais 
frequentemente utilizada para estas formações 
nebulosas. 

Antes de nos referirmos ao significado que, em 
nossa opinião, está subjacente à representação das 
nuvens, desejaríamos concluir esta análise 
iconográfica, referindo outro tipo de nuvens que 
servem de apoio à pomba do Espírito Santo, 
apresentando dois exemplos aparentemente iguais aos 

anteriores, mas onde existe uma simbologia complementar que vem adicionar um novo 
significado aos elementos analisados. 

Fig. 144. Anunciação (porm.) 
Antoniazzo Romano 
Roma, Santa Maria sopra Minerva 

Em primeiro lugar, ilustramos a pintura de Jacopo Bellini e da sua oficina [145], que 
permanece dentro do mesmo espírito, transmitindo a mesma mensagem que rodeia as demais 
representações vistas até ao momento. Nesta pintura, a pomba do Espírito Santo mais parece 
estar calmamente pousada sobre o seu ninho do que a descrever o habitual voo sobre Maria. 
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Contudo, os raios luminosos que ela própria emite, 
bem como a brancura e as características da auréola, 
remetem-nos, sem equívocos, para a mesma 
iconografia que temos vindo a analisar. Há, porém, 
um pequeno pormenor que a distingue dos exemplos 
anteriores: o ninho a que nos referimos, não é mais 
que a habitual formação nebulosa que, neste caso, 
se apresenta de cor escura, portanto, uma cor oposta 
à que é utilizada na maioria dos casos. À primeira ^ U5_ Anunciação ^ 
vista, parece uma solução estranha para uma pintura 0ficina de Jacopo Bellini (ant. 1465) 

r * r Torino, Galleria Sabauda 
da Anunciação, mas veremos que não se trata de 
um caso isolado e, além disso, revela um significado acrescido. 

Reparemos, por exemplo, na solução encontrada para as nuvens que apoiam a pomba 
do Espírito Santo na pintura de Neri di Bicci, ilustrada na figura 146. Apesar do pintor recorrer 
a um processo diferente para a sua representação, o princípio é basicamente o mesmo que no 
caso anterior: pequenas nuvens pretas sobre as quais a pomba desliza, conduzida pelos raios 
emanados do alto. Pois bem, parece-nos que é chegado o momento de colocar a seguinte 
questão: a que se deve a representação das nuvens sob a pomba e, em particular, as nuvens de 
cor escura? 

Não é difícil encontrar uma explicação para este 
artifício, altamente simbólico, se nos recordarmos o que 
foi dito sobre a nuvem, quando analisámos a perícopa 
de São Lucas, a propósito da resposta do Anjo Gabriel a 
Maria: O Espírito Santo virá sobre ti e a força do 
Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. As observações, 
consideradas, talvez, demasiado minuciosas, que então 
elaborámos, permitem-nos, agora, perceber com maior 
certeza, os problemas iconográficos associados a esta 
representação. Ao explicarmos o significado e a 
importância da nuvem, como sinal efectivo da presença 
de Deus, no meio do seu povo, dissemos também que o 
significado da sombra não era mais que a extensão 

do significado da nuvem. Os dois conceitos estão, portanto, associados entre si como também 
à figura do Espírito Santo (materializado pela pomba) e ao Céu de onde ele procede. 

Fig. 146. Anunciação (porm.) 
Neri di Bicci (1453) 
Firenze, Santa Trinità 
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Os pintores, ao representarem sob a pomba uma nuvem ou conjunto de nuvens, 
pretendem traduzir, quase literalmente, o conceito encerrado na expressão do Anjo Gabriel 
referente à sombra do Altíssimo. E se antes referimos outros elementos iconográficos que 
pretendiam fazer referência à resposta do Anjo, como era, por exemplo, o escurecimento da 
auréola da pomba, deparamos agora com outra forma de traduzir a ideia da sombra: a partir 
de uma das suas causas, a nuvem, sobretudo porque ela se reveste, também, da simbologia da 
presença de Deus. Temos, portanto, bases suficientemente sólidas para concluir que a utilização 
de qualquer nuvem sob a pomba e, de uma forma mais intensa, da nuvem escurecida 20, 
pretende reforçar e destacar melhor a noção da sombra do Altíssimo, materializando, assim, a 
ideia abstrata e difícil de traduzir em pintura, que estava contida nas palavras do Anjo dirigidas 
a Maria. 

A solução encontrada pelos pintores para traduzir tais conceitos poderá parecer-nos 
algo ingénua para a nossa mentalidade hodierna. Porém, não podemos esquecer-nos que 
estamos a analisar, neste caso concreto, a iconografia da pomba do Espírito Santo, segundo a 
visão e a cultura artística e religiosa, que teriam as pessoas da primeira metade do século 
XVI. A verdade é que, de uma maneira discreta e eficaz, 
os artistas de então souberam traduzir por meio de uma 
iconografia cujo significado era facilmente entendido, 
a forma transcendente como se processou a Encarnação 
do Verbo Divino no seio de Maria. E foi esse aspecto 
que procurámos aqui analisar e fazer sobressair. 

A concluir não podemos deixar de fazer referência 
a uma representação da figura da pomba do Espírito 
Santo que se demarca de todas as pinturas analisadas 
até ao momento. Referimo-nos à iluminura ilustrada na 
figura 147-A, na qual, procedendo do alto e 
acompanhando os raios luminosos, enviados pelo Pai 
Eterno, segue em direcção a Maria, não uma, mas três 
pombas com a cabeça nimbada, o que constitui uma 
figuração única da presença da Santíssima Trindade no 
momento do anúncio do Anjo e da Encarnação do Filho Fig- 147-A. Anunciação (porm.) 

Iluminura (c. 1440-1460) 
de Deus. Idêntica Simbologia detectamos numa Livre d'Heures à l'usage de Paris 

20 Todos temos a ideia de que a sombra é a ausência de luz directa, aspecto que mais evidente se torna 
com a representação de uma nuvem escura do que numa nuvem branca ou de outra cor. 
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Anunciação de Oskar Reinhart na qual a presença 
da Santíssima Trindade se manifesta por um elemento 
decorativo único, cheio de imaginação e beleza. 
Como se pode observar no vaso situado em primeiro 
plano, ao lado da jarra com flores, representase uma 
pequena árvore, ou arbusto, escalonado em três níveis 

diferenciados que, em 
nossa opinião, pretendem 
aludir, de uma forma subtil, 
à presença da Santíssima 
Trindade no momento da 
AnunciaçãoEncarnação. 

Uma pintura que nos 
levanta outro tipo de 
questões relativamente à 

pessoa de Deus Espírito Santo é a que se apresenta na figura seguinte. Podemos observar a 
Virgem Maria sentada, ocupada na leitura enquanto a pomba do Espírito Santo se aproxima 
voando em sua direcção. Pelos relatos bíblicos não temos indicação de haver qualquer episódio 
onde se possa enquadrar tal representação a não ser no momento da Anunciação. Todavia, a 
ausência do Anjo Gabriel levanta a questão de saber exactamente qual o momento do Colóquio 
Angélico que se encontra representado. 

Fig. 147B. Anunciação 
Oskar Reinhart (c. 14401460) 

Fig. 147C. Anunciação 
Lorenzo Costa (c. 1490) 
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen 
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EPRESENTAR, através da pintura, a pessoa de Maria para, na contemplação das 
suas virtudes e do seu exemplo de vida, levar os fiéis a imitá-la e, assim, mais 
facilmente, chegarem a um melhor conhecimento do seu Filho Jesus Cristo, 
para depois O seguirem, foi uma pedagogia seguida pela Igreja. Nunca é 
demais referir a importância que possuiam as imagens para a época em que 

situamos o nosso estudo, as quais serviam para dar a conhecer e divulgar as verdades da fé e 
dos mistérios cristãos, junto de todos os crentes, mas, sobretudo, dos menos instruídos. A 
primeira cena dada à contemplação dos fiéis é precisamente a que ilustra o primeiro passo do 
Mistério da Salvação: o momento do anúncio da Encarnação do Verbo Divino, a Anunciação. 
Por isso, nos retábulos em que os programas iconográficos sobre a vida da Virgem são mais 
reduzidos, a Anunciação constitui, habitualmente e de forma quase obrigatória, o primeiro 
painel da série. Em retábulos mais amplos, onde é possível integrar maior número de pinturas, 
esta cena é, frequentemente, integrada após a representação de outros episódios como, por 
exemplo, o Encontro de Joaquim eAna diante da Porta Dourada, ou a Natividade da Virgem. 
Porém, a cena mais importante, porque constitui o início do mistério fundamental da fé cristã, 
é precisamente a da Anunciação-Encarnação do Filho de Deus. Como figura central do 
acontecimento encontra-se aquela jovem escolhida por Deus para ser a Mãe do seu Filho: 
Maria de Nazaré. 

O Novo Testamento constitui a primeira fonte literária sobre a sua pessoa. Todavia, as 
referências à Mãe de Jesus feitas nos livros neotestamentários, são escassas e pouco 
esclarecedoras. Apesar de desempenhar um papel fundamental para a economia da Salvação, 
bem como para o apoio à Igreja dos primeiros tempos, muito pouco sabemos sobre a sua 
pessoa. Quem foi esta jovem sobre a qual os Evangelhos canónicos tão pouco nos dizem? E 
se a sua presença actuante foi verdadeiramente indispensável junto das primitivas comunidades 
cristãs, porque é que os escritores coevos falaram tão pouco sobre ela? Para responder a esta 
e a outras questões é absolutamente necessário, recorrer a outras fontes, de forma a podermos 
compreender determinados aspectos da vida de Maria, capazes de nos proporcionar meios de 
interpretar os elementos iconográficos presentes nas pinturas que procuramos analisar. Por 
isso, antes de passarmos a efectuar a análise iconográfica da figura de Maria nas pinturas da 
Anunciação, vamos destacar alguns pormenores da sua vida, os quais, de forma directa ou 
indirecta, vão estar reflectidos nessas mesmas pinturas. 
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4.2.1. Vida de Maria até à Anunciação 

Neste item não pretendemos fazer uma espécie de resumo da biografia da Virgem Maria, 
mas, tão-só, seleccionar e expor as facetas mais révélantes da sua vida, e as condicionantes 
socio-culturais em que ela ocorreu, de forma a podermos observar dois aspectos fundamentais: 

1- Ficar em posse de elementos essenciais para compreender a figura da Mãe 
de Jesus, tal como os pintores a representam na Anunciação; 

2- Justificar a presença de outras personagens, ou elementos simbólicos, 
representados na Anunciação bem como em temas ligados à vida da Virgem constantes dos 
retábulos onde as primeiras se incluem. 

* * * 

A partir dos textos neotestamentários é manifestamente impossível escrever sobre a 
vida de Maria até ao momento da Anunciação, pois tudo quanto se relaciona com a jovem de 
Nazaré nos anos que antecedem esse grande acontecimento é, simplesmente, ignorado. Mesmo 
depois do Colóquio Angélico, os pormenores relativos à sua vida são escassos. De facto, nos 
Evangelhos, nos Actos dos Apóstolos, nas várias Cartas dirigidas às comunidades cristãs, não 
encontramos elementos reveladores de pormenores da história de Maria. Os escritores sagrados 
não estavam interessados em fazer uma biografia da Mãe de Jesus, mas em apresentar a 
forma como Deus actuou por meio de Seu Filho, tendo em vista a Redenção da humanidade, 
na qual Cristo é a figura central e Maria co-redentora. Com tal fim em vista, as informações 
relativas a características pessoais ou a pormenores da vida de Maria, são irrelevantes e, por 
isso, ignorados pelos diversos autores. Utilizando idênticos critérios, foram, igualmente, 
suprimidos pormenores relativos à vida do próprio Jesus Cristo. A proclamação da chegada 
do Reino de Deus e da consequente Salvação dos homens constituía o tema central da 
mensagem transmitida por escrito e que viria a formar o cânone dos livros do NT. Perante 
isto, o secundário e acessório permaneceu oculto. 

Mais detalhes sobre a vida de Maria podem ser acrescentados aos que nos fornecem os 
escritos neotestamentários, graças, uma vez mais, à contribuição dos Evangelhos Apócrifos. 
Porém, como já tivemos oportunidade de explicar, tais relatos não possuem um fundamento 
histórico sólido, mas constituem, em determinados aspectos, o resultado da fantasia dos autores 
os quais, mesmo revestidos das mais nobres intenções, não asseguram uma narrativa rigorosa 
e objectiva. Sendo assim, poderá questionar-se quanto ao interesse ou à utilidade de recorrermos 
a esses textos sabendo, à partida, que não nos proporcionam descrições fidedignas? O motivo 

422 



CAP. I - 4.2. REPRESENTAÇÃO DE MARIA DE NAZARÉ 

é fácil de compreender: historicamente infundados, ou fantasiados, os relatos apócrifos sobre 
determinados episódios da vida da Virgem Maria, exerceram enorme influência na mentalidade 
religiosa do povo cristão, ao longo dos primeiros séculos da nossa era e, prolongando-se pelo 
Medievo, continuou a fazer-se sentir na época quinhentista. Por outro lado, apesar de não 
serem aceites pela Igreja como escritos inspirados, as tradições veiculadas por meio dos 
Evangelhos Apócrifos, contribuíram para solidificar o culto prestado pelos fiéis à mãe do 
Verbo Divino, a ponto de alguns aspectos chegarem mesmo a ser reconhecidos oficialmente 
pela Igreja '. Este facto mostrou-se decisivo para consolidar determinados aspectos 
iconográficos, relativos à figura de Maria, concretamente nas pinturas da Anunciação. Os 
relatos da vida da Virgem elaborados nos primeiros séculos da era cristã que chegaram até 
nós, são fundamentais para percebermos alguns dos elementos simbólicos utilizados nas 
pinturas, o que constitui motivo suficiente para nos debruçarmos sobre eles, mediante um 
estudo mais aprofundado. 

JOAQUIM E ANA: OS PROGENITORES DE MARIA 

Para conhecer os progenitores de Maria, é indispensável, também aqui, recorrermos 
aos escritos apócrifos 2. A eles se refere o Proto-Evangelho de Tiago: "Segundo relatam as 
memórias das doze tribos de Israel, havia um homem muito rico chamado Joaquim [...]. E 
Ana, sua mulher [...]" {Proto-Evangelho de Tiago, I, 1; II, 1). 

O Evangelho de Pseudo-Mateus apresenta os pais de Maria da seguinte forma: 

"Naqueles dias vivia em Jerusalém um homem chamado Joaquim, pertencente à tribo 
de Judá [...]. Quando completou vinte anos, tomou por mulher Ana, filha de Isacar, que 
pertencia à mesma tribo, isto é da estirpe davídica." (Evangelho de Pseudo-Mateus, I, 1-2). 

1 Referimos, a título exemplificativo, a festa da Apresentação da Virgem no Templo de Jerusalém que 
adiante faremos referência e que a Igreja assinala no dia 21 de Novembro. Da mesma forma os nomes de Ana e 
de Joaquim, progenitores de Maria e que beneficiam de uma tradição propagada mesmo através de alguns 
Padres da Igreja, a ponto de chegar a ter nas palavras do Papa Bento XIV ( | 1758) uma aceitação sem grandes 
reservas: "Sendo a opinião geral, tanto na Igreja Oriental como na Ocidental, desde todos estes séculos, que os 
pais da Santíssima Virgem se chamavam Joaquim e Ana, não existe nenhuma razão para ir contra este parecer, 
principalmente porque nada pode opôr-se que não tenhamos rebatido com sólidas razões". Cf. Defestis Beatae 
Mariae Virginis, 1, II, citado a partir de ALASTRUEY, Gregório — Tratado de la Virgen Santísima. Madrid: 
Bac, 1947, p. 17. 

2 As fontes utilizadas para todas as citações referentes aos Evangelhos Apócrifos são as seguinte: 
SANTOS OTERO, Aurélio de — Los Evangelios Apócrifos. Decima edición. Madrid: BAC, 1999; EVANGEUOS 
APÓCRIFOS. Buenos Aires: C S Ediciones, 1996. 2 vols. 
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Este breve relato acrescenta uma informação relevante: Joaquim e Ana pertenciam à 
mesma tribo e à descendência do glorioso rei David, pormenores importantes para confirmar 
a genealogia de Jesus. Por meio desta referência, constatamos como o autor do texto procurou 
levar o leitor a concluir que Maria e, portanto também o seu Filho Jesus Cristo, seriam da 
tribo de Judá e da família de David. Alguns pintores da Anunciação procuraram dar relevo a 
esta descendência, como já tivemos oportunidade de expor 3. Adiante voltaremos a fazer 
referência pormenorizada a este aspecto. 

Também o Livro sobre a Natividade de Maria se refere a seus pais: 

"A bem-aventurada e gloriosa sempre virgem Maria descendia de estirpe régia e pertencia 
à família de David. Tendo nascido em Nazaré, foi educada no templo do Senhor, na 
cidade de Jerusalém. O seu pai chamava-se Joaquim, e sua mãe Ana" (Livro sobre a 
Natividade de Maria, 1,1). 

Esta passagem, confirma o facto de Maria ser descendente da tribo de David e, além 
disso, refere a sua educação no templo de Jerusalém. 

NOME 

Maria é o nome da jovem, escolhida por Deus, para ser a mãe de Seu Filho. No AT 
apenas uma mulher, usou este nome: Maria a irmã de Moisés e de Aarão. Porém, no NT, é já 
um nome vulgarizado, sendo diversas as figuras femininas assim denominadas, algumas das 
quais faziam parte dos seguidores de Jesus4. 

Para justificar a atribuição deste nome, somente o Livro sobre a Natividade de Maria 
faz referência ao facto de ter sido conferido pelo anjo no momento do anúncio a Joaquim: 
"Fica, pois, a saber que Ana, tua mulher, vai dar à luz uma filha, a quem tu porás o nome de 
Maria" (Livro sobre a Natividade de Maria, III, 3). Esta referência apócrifa é a única fonte 
onde se encontra um fundamento para a atribuição do nome de Maria à filha de Joaquim e 
Ana. Importa dizer que, a atribuição do nome por iniciativa divina, manifestada pelo seu 
mensageiro, constitui um artifício literário indicador do facto de Deus atribuir a essa pessoa 

3 Veja-se supra o item 2.1.3, onde se comenta a perícopa de São Lucas e o item 3.1. Temas Bíblicos. 
4 Encontramos com o mesmo nome personagens como Maria de Magdala, referida em diversas passagens, 

como, por exemplo: Mt 27,56; Mc 15,40; Lc 8, 2; Jo 19, 25; Maria, irmã de Lázaro, referida em Lucas e João 
(por exemplo: Lc 10, 39; Jo 11,19); Maria, mulher de Clopas, mencionada apenas em Jo 19,25; Maria, mãe de 
Tiago Menor e de José (ver Mt 27, 56; Mc 15, 40; Lc 24, 10); Maria, a mãe de João Marcos, identificada, 
apenas, em Act 12, 12 e Maria, discípula de Paulo, nomeada uma só vez pelo próprio Apóstolo: Rom 16, 6. 
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uma missão especial dentro dos seus planos para a salvação da humanidade5. 

No que se refere à etimologia não faltam explicações possíveis. Aurélio Santos Otero, 
sintetiza o assunto da seguinte forma: 

"Sobre o nome de Maria são dadas setenta etimologias diferentes, mas as principais 
reduzem-se a cinco: Considerando-o derivado do hebreu Miryam, pode significar: a) 
galharda, formosa, caso provenha do verbo mara (engordar); b) senhora, se provém de 
marar (dominar); c) excelsa, sublime, se vier de rum (elevar-se); d) amargura do mar, se 
for proveniente de mor (mirra) e de yam (mar); e) considerando-o como um nome egípcio 
(e isto não é improvável, já que a primeira mulher que o usou foi a irmã de Moisés), 
significaria amada de Yahvé."6 

Para a mentalidade do povo hebreu, o nome da pessoa identificava o seu próprio ser, 
definia o que ela era, daí a importância dada ao nome da Mãe de Jesus. O próprio Anjo 
anunciador utiliza-o na sua mensagem. Pormenor que os pintores não excluem nas várias 
representações da Anunciação. 

A NATIVIDADE E A EDUCAÇÃO DE MARIA NO TEMPLO DE JERUSALÉM 

Joaquim e Ana, já de idade avançada, encontravam-se sem filhos. Este facto motiva a 
vergonha de Joaquim, durante uma cerimónia 
pública no templo de Jerusalém, onde vê a sua oferta 
ser recusada, sendo ele próprio expulso do templo 
[148], pois a falta de descendência é interpretada 
como castigo de Deus 7. Esta humilhação leva-o a 
sair de casa e, sem nada dizer à sua mulher, refugia-
se longe de Jerusalém, durante cinco meses. Não 
tendo notícias de seu marido durante todo este 
tempo, Ana lamenta-se, pois, para além de estéril 
julga-se, agora, também, viúva. Deus envia, então, 
o seu anjo a Joaquim revelando-lhe pormenores 
sobre a futura gravidez de sua mulher. Recomenda-
lhe que regresse a casa, para junto de Ana, devendo 

Fig. 148. Joaquim é expulso do Templo 
Giotto di Bondone (c. 1304-1306) 
Padova, Cappella Scrovegni 

5 Já anteriormente fizemos referência a este aspecto. Veja-se supra o item 2.1. 
6 SANTOS OTERO, Aurélio de —Los Evangelios Apócrifos, p. 139, nota 33. Para um maior 

aprofundamento dos principais significados do nome de Maria de acordo com as etimologias mais aceites ver 
ainda ALASTRUEY, Gregório — Tratado de la Virgen Santísima, pp. 7-10. 

7 Cf. Proto-Evangelho de Tiago, I, 2-4. 
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dirigir-se para a Porta Dourada de Jerusalém, onde a encontrará. O mesmo anjo aparece a 
Ana e dá-lhe indicações semelhantes. Depois anuncia uma boa nova: os seus pedidos foram 
atendidos, por isso, irá nascer uma filha, imaculada na sua conceição, da qual se falará em 
todo o mundo. Os dois anciãos encontram-se diante da Porta Dourada do Templo de Jerusalém, 
episódio, aliás, frequentemente representado em diversos programas iconográficos relativos 
à vida da Virgem [149]8. 

Meses mais tarde, cumpre-se a promessa do anjo: Ana dá à luz uma filha a quem dão o 
nome de Maria, segundo as indicações do anjo. Quando esta completa três anos de idade, é 
levada para o templo de Jerusalém [150], cumprindo, assim, o voto feito por Ana9. Maria é 
educada no Templo, juntamente com outras donzelas, até completar 12 anos segundo uns 
relatos, ou 14 anos, de acordo com outros 10, altura em que é escolhido José, já ancião, para a 

8 O significado do beijo de Joaquim e Ana diante da Porta Dourada é tomado como uma referência 
simbólica à imaculada conceição de Maria. 

9 A promessa de entregar o filho ao Senhor é apresentada nò Proto-Evangelho de Tiago, IV, 1 ; no 
Evangelho de Pseudo-Mateus, II, 2 e no Livro sobre a Natividade de Maria, I, 3. Relativamente ao facto de ter 
sido levada para o Templo aos três anos, encontramos referências no Proto-Evangelho de Tiago, VII, 1 ; no 
Evangelho de Pseudo-Mateus, IV e no Livro sobre a Natividade de Maria, VI; 1. Como tivemos oportunidade 
de referir, este acontecimento não permaneceu restrito ao campo dos apócrifos, Germano de Constantinopla (f 
c. 730-733), por exemplo, afirma que Maria aos três anos foi consagrada ao serviço do Templo e da Lei. Cf. 
Sobre a entrada da Santíssima Mãe de Deus, Homilia I. Para esta obra utilizamos a seguinte edição: GERMAN 
DE CONSTANTINOPLA—Homilias mariológicas. 2" ed. Madrid: Ciudad Nueva, 2001, pp. 43-65. Devemos, 
porém, referir que na realidade entre o povo hebreu não existia o costume de oferecer os filhos para o serviço do 
Templo, tal como é salientado na nota 9, p. 45 da obra anterior. A Igreja influenciada por esta tradição, assinala 
a festa da Apresentação de Maria no Templo no dia 21 de Novembro. 

10 A idade de 12 anos é indicada pelo Proto-Evangelho de Tiago, VIII, 2, enquanto a de 14 anos é 
referida no Evangelho de Pseudo-Mateus, VIII, 1 e no Livro sobre a Natividade de Maria, VII, 1. 
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tomar à sua guarda n .No serviço do templo, Maria mostra-se assídua à oração, ao estudo das 
Sagradas Escrituras e aos lavores 12. 

Os Evangelhos Apócrifos fazem diversas alusões à santidade de Maria e ao seu 
comportamento fora do comum, em comparação com as outras raparigas que se encontravam 
com ela. Tais relatos pretendem engrandecer a figura de Maria e mostrar como desde sempre 
foi agraciada por Deus, preparando-a para a sua missão de Mãe do Messias. É natural este 
enaltecimento, por parte dos escritores, pois quando se escreve sobre alguém a posteriori, 
sobretudo quando essa pessoa operou grandes feitos ou teve um papel fundamental na história 
da humanidade, o biógrafo é levado a engrandecer a pessoa nos seus actos e no seu carácter, 
por vezes, para além da realidade objectiva. Por isso, não é de estranhar que os biógrafos de 
Maria a tenham envolvido de virtudes e comportamentos fora dos parâmetros vulgares das 
crianças e jovens do seu tempo. Na Vida de Maria, Franz Willam declara: 

"Uma criança santa é, no fim de contas, uma criança real e verdadeira: pode ser ignorante, 
despreocupada, incauta, diferente nas emoções do seu espírito. Mas enquanto as outras 
crianças depressa copiam dos mais crescidos o mau melhor que o bom, e pouco a pouco 
revelam em si uma subtileza que dá que pensar: a de encobrir diante dos outros o mal que 
praticam, a criança santa não entra por esse caminho trilhado, continua operando o bem 
e persevera nele ainda contra a vontade das outras pessoas. As suas faltas são tão 
insignificantes, que servem mais para pôr em relevo a sua perfeição nas outras coisas. 
Sendo as crianças volúveis e incapazes de recolher os seus pensamentos na oração, 
daquelas se diria que já tiveram uma tal vida de piedade e contemplação que se habituaram 
à vida de oração. Tudo isto que notam os que vivem perto de crianças santas puderam 
observar na sua filha, de forma mais pura e perfeita os pais de Maria." B. 

Apesar de Maria ter crescido aparentemente de forma igual a todas as outras crianças 
do seu tempo, é natural que algo de diferente se notasse no seu comportamento, pois, tendo 
sido agraciada por Deus, de forma excepcional, atendendo à sua futura missão, a jovem de 
Nazaré era, ao mesmo tempo, diferente: com uma alma cheia de graça e isenta de todo o 
pecado, tal como o Anjo Gabriel a define: cheia de graça. 

Contudo, Maria de Nazaré é uma rapariga simples, cuja história pessoal, não regista 
grandes feitos até ao momento da Anunciação, antes, permanece no anonimato de uma vida 
comum às das mulheres hebraicas. Todavia, é uma jovem singular, na História da Humanidade, 

1 ' A figura bíblica de José, é representado idoso, tabém nas pinturas da Anunciação, pormenor a que nos 
referiremos ao analisar as Personagens Bíblicas na secção 3.6. 

12 Cf. Evangelho de Pseudo Mateus VI, 1-3. Estas indicações contribuem para compreender as tarefas 
que os Evangelhos Apócrifos atribuem a Maria no momento em que ocorre a Anunciação. 

13 WILLAM, Franz Michel — Vida de Maria. Barcelona: Editorial Herder, 1994, p. 26. 
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e, na sua pessoa, dá-se um acontecimento transcendente, tão grandioso, como único e 
irrepetível: foi escolhida para, no Tempo e na História, ser a Mãe do Filho de Deus feito 
homem. Tal facto eleva-a acima de todas as criaturas, e torna difícil a tarefa de tentar penetrar 
na sua mente, perceber o seu sentir, captar as suas emoções ou a sua sensibilidade para as 
coisas divinas. Os vários acontecimentos ocorridos, ao longo da sua vida, apresentam Maria 
como mulher de fé inabalável, à maneira de Abraão e de Moisés, com qualidades impossíveis 
de retratar em pintura a não ser por meio de elementos simbólicos. 

O VOTO DE MARIA 

Alguns dos atributos associados à representação da Virgem Maria nas pinturas da 
Anunciação são directamente influenciados por determinados acontecimentos ocorridos nos 
anos que antecedem a vinda do Anjo Gabriel. Muitos desses pormenores tiveram origem nos 
Evangelhos Apócrifos tendo sido, depois, aproveitados por diversos tratados medievais 
difundidos pela Europa, assinalando, de forma indelével, a iconografia mariana 14. Um dos 
aspectos mais marcantes diz respeito a um eventual voto de virgindade feito por Maria. Quanto 
a esse assunto, os Evangelhos canónicos são omissos. Porém, desde os primórdios do 
cristianismo, os Padres da Igreja entendem que, efectivamente, Maria teria feito um voto de 
virgindade 15. Além de outras implicações no campo teológico, que não cabe aqui referir, os 
Santos Padres justificam a existência deste voto antes do momento do anúncio feito pelo 
Anjo Gabriel, como forma de compreender a objecção colocada pela Virgem, uma vez que, 
no momento da Anunciação já se encontrava desposada com José. Assim, este voto, sobre o 
qual já anteriormente fizemos referência, constitui a explicação «tradicional» para a objecção 
de Maria ao Anjo anunciadorl6. Este assunto controverso é tratado pelos Evangelhos Apócrifos 
de forma frontal e sem ambiguidade. O Proto-Evangelho de Tiago, por exemplo, ao referir a 
consagração de Maria feita a Deus, pretende sublinhar que ela foi prometida para o Seu 
serviço, desejando permanecer no estado de virgindade17. Por sua vez, o Evangelho do Pseudo-

14 Referimo-nos, por exemplo à Legenda Áurea de Iacopo da Varazze e ao Speculum historiale de Vincent 
de Beauvais, que incorporaram diversos trechos de apócrifos e, pelo facto destas obras terem conhecido grande 
difusão durante o Medievo, contribuíram para estabelecer definitivamente algumas crenças e, alem disso, 
proporcionaram aos artistas muitos elementos de inspiração. Cf. SANTOS OTERO, Aurélio de —Los Evangelios 
Apócrifos, p. 10, 

15 Veja-se relativamente a este assunto, o item 2.1.3. onde se analisa a perícopa de São Lucas. 
16 Remetemos para as considerações já efectuadas sobre o assunto, particularmente no item 2.1.3. 
17 Cf. Proto-Evangelho de Tiago IV, 1. Na opinião do sacerdote Alfred Rush, o autor do Proto-Evangelho 

de Tiago pretende que não restem dúvidas quanto ao facto de Maria ser sempre virgem Cf. RUSH, Alfred C. — 
Maria en los Evangelios Apócrifos, in CAROL, Juniper B. dir. — Mariologia. Madrid: BAC, 1964, p. 158. 
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Mateus descreve um episódio ocorrido com o sacerdote Abiatar, o qual, pretendendo desposar 

o seu filho com Maria, obtém uma forte oposição por parte da jovem: 

"«Não é possível que eu conheça varão ou que varão algum me conheça a mim». Mas os 
pontífices e seus parentes diziam-lhe: «Deus é honrado nos filhos e adorado na posteridade, 
como sempre se observou em Israel». Ao que Maria respondeu: «A Deus honra-se, 
sobretudo, com castidade»" {Evangelho do Pseudo-Mateus, VII, 1). 

O mesmo evangelho, um pouco mais à frente, esclarece o desejo de Maria, pela voz do 

próprio sacerdote: "Mas Maria foi a única a encontrar um novo modo de seguir o beneplácito 

divino, ao fazer a promessa de permanecer virgem" {Evangelho do Pseudo-Mateus, VIII, 1). 

Sobre o mesmo tema, o Livro sobre a Natividade de Maria refere: 

"Era costume, então, o sumo sacerdote anunciar publicamente que todas as donzelas que 
viviam oficialmente rio templo e tivessem cumprido a idade conveniente, regressassem 
a suas casas e contraíssem casamento [...]. Todas se submeteram docilmente a esta ordem, 
menos Maria, a Virgem do Senhor, que disse que não podia fazer tal coisa. Deu como 
razão que estava consagrada ao serviço de Deus expontaneamente e por vontade de seus 
pais, e que, além disso, tinha feito ao Senhor o voto de virgindade, pelo que não estava 
disposto a quebrá-lo péla união matrimonial." {Livro sobre a Natividade de Maria, VII, 2). 

A questão respeitante à virgindade perpétua da Mãe de Jesus foi fortemente defendida 
pela Igreja a ponto de ser tratada no terceiro concílio de Latrão, celebrado, em 649, sob o 
pontificado de Martinho I (f 655). O cânone terceiro refere-se ao assunto nestes termos: 

"Se alguém não reconhece, seguindo os Santos Padres, que a Santa Mãe de Deus e 
sempre virgem e imaculada Maria, na plenitude do tempo e sem cooperação viril, concebeu 
do Espírito Santo o Verbo de Deus, que antes de todos os tempos foi gerado por Deus 
Pai, e que, sem perda da sua integridade, o deu à luz, conservando indissolúvel a sua 
virgindade depois do parto, seja anátema." 18. 

Podemos resumir a reflexão feita pela Igreja ao longo dos séculos sobre este assunto, 
através das considerações do sacerdote Philip Donnelly: 

"Longe de ser simples prerrogativa passageira, a virgindade de Maria é permanente. 
Abarca todas as etapas da sua vida e, em particular, os sagrados momentos em que foi 
feita Mãe de Deus em Nazaré e o deu à luz na gruta de Belém. O dogma da virgindade 
perpétua de Maria significa precisamente isto: 1 ) que concebeu o Filho de Deus, segunda 
pessoa da Santíssima Trindade, virginalmente; 2) deu-o à luz virginalmente; 3) permaneceu 
virgem ao longo de toda a sua vida terrrena e, por conseguinte, agora reina para sempre 
gloriosa como Virgem das virgens e Rainha do céu. A Igreja católica [...] expressou esta 

18 Citámos a partir de DONNELLY, Philip J., S.I. — La virgindade perpetua de la Madre de Dios, in 
CAROL, Juniper B. dir. — Mariologia. Madrid: BAC, 1964, p. 619. 
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verdade por meio de uma impressionante fórmula na qual afirma que Maria foi virgem 
antepartum, inpartu et post partum, ou seja, antes, durante e depois do nascimento de 
Cristo. Esta afirmação não é simplesmente um cumprimento piedoso; expressa a crença 
universal e unânime da Igreja de Cristo; é uma verdade revelada; está solenemente definida 
como dogma." 19. 

Independentemente das opiniões de exegetas e teólogos actuais, importa salientar que, 
em plena época medieval e renascentista, a crença no voto feito por Maria e a sua perpétua 
virgindade estava profundamente enraizadas nos fiéis. A importância deste assunto no contexto 
do presente trabalho, evidencia-se pelo facto dos pintores, decerto seguindo orientações 
expressas pelos encomendantes, não pouparam esforços para fazer sobressair nas 
representações da Anunciação, não apenas a condição de Maria virgem, mas também a da 
sua tríplice virgindade: ante partum, inpartu e post partum, traduzida principalmente pelas 
características do ramo de açucenas que surge dentro de uma jarra ou na mão do Anjo Gabriel. 
Este ramo, para além do significado próprio da açucena20, apresenta, por vezes, uma nítida 
disposição tripartida, o que constitui uma clara alusão à tríplice virgindade de Maria, assunto 
a que já fizemos referência. 

MAMA: UMA MULHER DA ESTIRPE DE DAVDJ? 

A descendência de Maria não é clara nos Evangelhos canónicos. As genealogias de 
Jesus enunciadas pelos evangelistas Mateus e Lucas, são elaboradas seguindo a linha paterna, 
tal como era hábito na cultura do povo hebreu e destinam-se a mostrar que, em termos jurídicos 
Jesus era descendente de David21. Ficamos, assim, a conhecer a ascendência de Jesus através 
da linhagem de José. Por meio dessas e de outras passagens neotestamentárias22, verificamos 
que, para os primeiros cristãos não restaram dúvidas quanto ao facto de Jesus pertencer à casa 
de David, condição indispensável para ser reconhecido como Messias prometido 23. 

Quando São Paulo, em diversas ocasiões, se refere à descendência davídica de Jesus 
(por exemplo, em 2 Tim 2, 8) não o faz como quem proclama uma novidade, mas sim como 
quem repete uma verdade conhecida por todos. Algo bem demonstrativo da solidez desta 
ligação à casa de David, é o facto dos inimigos de Jesus nunca terem posto em causa a sua 

19 Citámos a partir de DONNELLY, Philip J., S.I. — La virgindade perpetua de la Madre de Dios, in 
CAROL, Juniper B. dir. — Mariologia. Madrid: BAC, 1964, p. 619. 

20 O significado simbólico da açucena pode ser visto na secção 3.2. Atributos e símbolos. 
21 Cf. MARÍA VERD, Gabriel, SI — La estirpe de la Madre dei Messias. Marianum. 48: 135 (1986) 

111; POZO, Cândido —Maria en la obra de la salvación. Madrid: BAC, 1974, p. 232. 
22 Ver, entre outras, Mt 15, 22; 21, 9. 15; Mc 10,47; Lc, 18, 38. 
23 Situação já anteriormente referida ao analisarmos a perícopa da Anunciação. Vd. supra item 2.1.3. 
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progenitura real. Se tivesse existido, por parte dos que O perseguiam, a mínima suspeita 
sobre a sua ascendência, teriam feito uso de tão poderoso argumento, nos momentos de 
discussão, para provar a impossibilidade dele ser o Messias esperado pelo povo. Contudo, 
nas páginas do NT, não existe o mais pequeno vestígio de que a descendência davídica de 
Jesus tivesse sido posta em causa24. 

Na Patrística, a ascendência de Maria também não foi questionada. Os primeiros Padres 
da Igreja, como Ireneu de Lyon e Justino de Roma, por exemplo, afirmam que Maria procedia 
da casa de David e, nesse facto, ambos vêm o cumprimento das antigas profecias 25. Já nos 
finais dos tempos Patrísticos, André de Creta (t 740) continuava convicto dessa mesma ligação 
com a estirpe davídica: "Quem é esta virgem e quem é o varão? Como se chamam? Ela 
chama-se Maria e ele José e ambos pertencem à estirpe de David" 26. 

Os dados neotestamentários apresentados sobre a ascendência de Jesus, referem-se a 
José e nada esclarecem sobre a linhagem de Maria. Porém, pela lei judaica, estando José 
casado com Maria e apesar de não ser o pai natural de Jesus, este é, por direito legal, considerado 
filho de José, portanto, continuador da estirpe paterna, isto é, oriundo da tribo de Judá e do rei 
David 27. Este facto decorre independentemente da ascendência familiar de Maria. Ou seja, 
mesmo na hipótese de Maria ser também de origem davídica, não seria por ela que Jesus se 
tornava descendente de David, mas sim graças a José, pois, para o povo hebreu, a filiação 
transmitia-se pelo varão e não pela mulher 28. Por outro lado, a paternidade legal tinha um 

24 Cf. MARÍA VERD, Gabriel, SI — La estirpe de la Madre dei Messias. Marianum. 48: 135 (1986) 106. 
25 Cf. ANTONIO DE ALD AMA, José — Maria en la patrística de los siglos I y II. Madrid: BAC, 1970, 

pp. 78-80. 
26 Homilia da Anunciação. Cf. ANDRE DE CRETA — Homilias Marianas, p. 99. 
27 Judá foi o quarto filho de Jacob e de Lia, tal como o apresenta o livro do Génesis (Gn 29, 35; 35,23). 

O seu nome provém do hebraico Yehudah' e significa «louvor». Este patriarca deu o seu nome a uma das doze 
tribos descendente dos doze filhos de Jacob. A tribo de Judá ocupou os territórios a sul de Jerusalém e a oeste do 
mar Morto e que viria a dar lugar, mais tarde, ao reino de Judá. Inicialmente a tribo mostrou-se sem grande 
importância na história do povo hebreu, mas pelo facto dela ter nascido o rei David que se tornou rei de todo o 
povo de Israel (c. 1005 a. C) , a tribo de Judá ganha, efectivamente, um papel de destaque. Esta supremacia seria 
vaticinada por Jacob. Antes de morrer, abençoando os seus filhos, Jacob refere-se a Judá nos seguintes termos: 
"A ti, Judá, teus irmãos te louvarão. [...] Os filhos de teu pai inclinar-se-ão diante de ti. [...] O ceptro não 
escapará a Judá, nem o bastão de comando à sua descendência, até que venha aquele a quem pertence o comando 
e ao qual obedecerão os povos" (Gn 49, 8. 10-11). Esta despedida profética de Jacob pressagia a 
supremacia da tribo de Judá sobre as restantes, bem como o facto de nascer dela quem governará o povo de 
Israel, o que pode ser aplicado ao rei David, mas sobretudo ao fututo Messias, factos que viriam a suceder. Por 
isso esta profecia foi entendida pela Igreja como possuidora de sentido messiânico. Cf. BÍBLIA SAGRADA, p. 
95, nota 10; DICIONÁRIO Bíblico. Porto: Ed. Perpétuo Socorro, 1989, pp. 202-203; GRANDES Personagens 
da Bíblia. Lisboa: Selecções do Reader's Digest, 1997, pp. 263-264. 

28 Cf. MARÍA VERD, Gabriel, SI — La estirpe de la Madre del Messias. Marianum. 48: 135 (1986) 
112-116; LÉON-DUFOUR, Xavier, SI — Études d'Évangile. Paris: Ed. du Seuil, 1965, p. 79. 
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vínculo maior que a biológica como claramente transparece por meio de algumas passagens 
bíblicas29. Assim, quando o Anjo responde a Maria: Deus lhe dará o trono de seu pai David, 
apresenta Jesus como verdadeiro descendente daquele rei, embora essa ligação aconteça não 
pela linha materna, mas sim através da linhagem de José, segundo a lei judaica. Mesmo 
perante estes factos alicerçados em sólida fundamentação histórica, uma opinião maioritária 
e multisecular existente no seio da Igreja, apresenta Maria como descendente do rei David, 
para demonstrar a progenitura real de Jesus. Porém, nas páginas do NT, em momento algum 
é referida tal descendência. Gregório Alastruey, no Tratado de la Virgen Maria, apresenta um 
resumo de todos os argumentos utilizados desde há séculos, invocando razões bíblicas, 
patrísticas, litúrgicas e teológicas para proclamar Maria como descendente da tribo de Judá e 
da família de David. Entre as diversas razões indicadas, destacamos as mais importantes: 

Razões bíblicas: Em São Paulo, a origem davídica de Jesus parece inquestionável: 
"Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para o evangelho de 
Deus, que eleja tinha prometido por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz 
respeito a seu Filho, nascido da estirpe de David segundo a carne" (Rom 1,1-3); e ainda "Lembra-
te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davia" (2 Tim 2, 8)30. 

Razões patrísticas: Continua Alastruey: "Tertuliano argumenta do seguinte modo: 
«Portanto, a carne de Cristo, [é] da linhagem de David, mas através da carne de Maria que 
procede da linhagem de David.» E cita Santo Agostinho: «Dizendo o Apóstolo que Cristo 
procede da linhagem de David, segundo a carne, não podemos certamente duvidar que também 
a própria Virgem Maria tinha consanguinidade com a estirpe de David.»" 31. 

29 Ver, entre outras, Gn 38, 8-9; Dt. 25, 5-6. 
30 Alastruey apresenta, ainda outras razões bíblicas : No evangelho de São Lucas (1,31-32), no relato da 

Anunciação, o Anjo Gabriel diz a Maria: "Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, [...] e o Senhor 
Deus lhe dará o trono de David, seu pai". Também do Apocalipse são tomadas as seguintes passagens: "Eis que 
o Leão da tribo de Judá, o Rebento de David, venceu..." (Ap 5, 5); "Eu, Jesus, enviei o meu Anjo para vos 
atestar estas coisas a respeito das Igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de David, a brilhante estrela da manhã" 
(Ap 22,16). E Alastruey conclui que Cristo, concebido por acção do Espírito Santo, sem a intervenção de varão, 
não podia ser da linhagem de David se não tivesse tomado carne de Maria, sua Mãe que pertencia, tal como 
José, à estirpe de David. Cf. ALASTRUEY, Gregório — Tratado de la Virgen Santísima, pp. 11-12. 

31 Cf. ALASTRUEY, Gregório — Tratado de la Virgen Santísima, p. 12. Relativamente ao termo «carne» 
é preciso entender que conforme é utilizado pelo apóstolo Paulo, está inserido num contexto onde se procura 
fazer sobressair tanto a natureza humana de Cristo como a natureza divina. Para a mentalidade ocidental este 
termo é entendido como sendo referido à descendência biológica, enquanto na mentalidade oriental se entende 
como «natureza humana»: Jesus era filho de David, como homem, portanto, segundo a sua natureza humana. 
Não se pode depreender que tal descendência lhe fosse outorgada por Maria. Cf. MARÍA-VERD, Gabriel, SI — 
La estirpe de la Madre dei Messias. Marianum. 48: 135 (1986) 118-119. Quanto a Santo Agostinho é necessário 
também ter presente que ele mesmo se refere a Maria como sendo procedente, não só da estirpe régia como 
também sacerdotal. Ver: Comentário ao Livro dos Juízes, 1, 7, e O concenso dos Evangelistas, 2, 2,4. 
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Razões teológicas: Pela lei hebraica, prescrevia-se que os hebreus só deveriam casar as 
suas filhas herdeiras com um varão da mesma tribo. Portanto, sendo José da casa de David, 
segundo tal preceito, conclui-se que Maria seria, também, descendente da mesma família. 
Alastruey cita ainda S. Bernardo de Claraval: "[...] convinha que não apenas São José, mas 
também a Virgem Maria, descendessem da casa de David, pois de outro modo não se teria 
desposado com varão da casa de David, se ela mesmo não tivesse sido da mesma casa." 32. 

Também nos Evangelhos Apócrifos encontramos claras referências à descendência 
davídica de Maria. Assim, no Proto-Evangelho de Tiago, podemos 1er: 

"Naqueles dias os sacerdotes reuniram-se e acordaram fazer um véu para o templo do 
Senhor. E o sacerdote disse: «Chamai-me algumas donzelas sem mancha da tribo de 
David». [...] Então, veio à memória do sacerdote a lembrança de Maria (aquela jovem 
que, sendo de estirpe davídica, se conservava imaculada aos olhos de Deus) e os emissários 
foram e trouxeram-na" {Proto-Evangelho de Tiago, X, 1 ). 

Outro texto apócrifo dá-nos uma indicação sobre a linhagem de Maria ao apresentar os 
seus pais, referindo, também, o facto de ambos pertencerem à mesma tribo: 

"Naqueles dias vivia em Jerusalém um homem chamado Joaquim, pertencente à tribo de 
Judá [...]. Quando completou vinte anos, tomou por mulher Ana, filha de Isacar, que 
pertencia à mesma tribo, isto é da estirpe davídica." (Ev. de Pseudo-Mateus, I, 1-2). 

E no Evangelho Arménio da Infância: 

"Então o Sumo Sacerdote ordenou que se convocasse as mulheres e as virgens que estavam 
consagradas a Deus no templo e que pertenciam à tribo de Judá e à estirpe de David. E 
quando as onze virgens chegaram, Zacarias recordou-se de que Maria pertencia àquela 
tribo e àquela estirpe e ordenou que fossem buscá-la." (Ev. Arménio da Infância IV, 8). 

Por sua vez, o Livro sobre a Natividade de Maria apresenta o assunto de forma 
inequívoca: " A Bem-aventurada e gloriosa sempre virgem Maria, descendia de estirpe régia 

32 Cf. ALASTRUEY, Gregório — Tratado de la Virgem Santísima, p. 12-13. Relativamente ao preceito 
do livro dos números, (Nm 36, 6-9) que proclama a união entre membros da mesma tribo, há que tomar em 
conta as seguintes considerações: por um lado aplicava-se unicamente às filhas herdeiras, como é indicado 
claramente no próprio texto (Nm 36, 8), e tinha como finalidade garantir que a herança não passasse de uma 
tribo para a outra (Nm 36, 9). Ora nada nos pode assegurar que Maria fosse filha herdeira ou que possuisse 
qualquer riqueza. Pelo contrário, por ocasião da apresentação do Menino Jesus no Templo, entregou, como 
resgate, a oferta dos pobres, duas pombas. Por outro lado, verifica-se que esta prescrição na prática não era 
seguida escrupulosamente. Assim, David, pertencente à tribo de Judá, casou com Mical, filha de Saul, da tribo 
benjamita (1 Sm 18, 27) e o sacerdote Joiadá, da tribo de Levi estava casado com uma filha do rei Jorão, que 
pertencia à tribo de Judá (2 Cr 22,11 ). Esta prescrição ganha ainda menor importância após o exílio da Babilónia, 
em 536, a.C. e, portanto, no tempo de Jesus muito pouco seria considerada nos casamentos celebrados. Cf. 
MARÍA-VERD, Gabriel, SI — La estirpe de la Madre dei Messias, p. 145. 
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e pertencia à família de David." (Livro sobre a Natividade de Maria I, 1). 

Este argumentos não se mostram muito consistentes quando confrontados com alguns 
textos neotestamentários. Assim, em Lc 2,4, podemos 1er: 'Também José, deixando a cidade 
de Nazaré, na Galileia, subiu até à Judeia, a cidade de David, chamada Belém, por ser da casa 
e linhagem de David". O evangelista tinha aqui uma excelente oportunidade para indicar a 
ascendência de Maria e, em vez de se referir apenas a José, poderia ter escrito: «por eles 
serem da casa e linhagem de David» incluindo, assim, Maria, tal como acontecera 
anteriormente ao referir-se a Zacarias e Isabel, apresentados como sendo ambos de 
descendência sacerdotal (Lc 1, 5). Parece-nos igualmente significativo o facto de São Lucas 
referir três mulheres nas passagens alusivas à concepção, nascimento e infância de Jesus: 
Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, Maria, mãe do próprio Jesus, e a profetisa Ana. Destas 
três personagens, refere a estirpe de Isabel e de Ana, porém sobre Maria, a figura principal, o 
evangelista nada diz e mantém um profundo silêncio mesmo quando seria oportuno referir-se 
à sua descendência. 

Para o teólogo jesuíta Gabriel Maria-Verd, um silêncio tão eloquente sobre a Mãe do 
Messias, só podia ficar a dever-se a um facto: Maria não era da linhagem de David, pois se o 
fosse Lucas não o teria omitido. Se tanto Mateus como Lucas nada referem quanto à estirpe 
de Maria é porque talvez nada houvesse a dizer. Isto seria perfeitamente comprensível no 
caso de Maria ser uma simples mulher do povo, sem importância social, sem uma ascendência 
ilustre, mas de condição humilde, tal como ela própria refere ao proclamar o Magnificat33. 

Segundo o mesmo autor, há argumentos bíblicos suficientes para mais facilmente conferir 
a Maria a linhagem sacerdotal de Levi, uma vez que era parente de Isabel, a qual era da 
descendência deAarão (Lc 1, 5), abrindo assim a porta a uma possível ligação entre Maria e 
a tribo de Levi34. 

Esta alusão remete-nos para outro assunto: segundo a crença de alguns grupos religiosos, 
o Messias deveria ser de linhagem real (descendente do rei David), mas, ao mesmo tempo, ter 
ascendência sacerdotal, requisito que seria cumprido no caso de Maria ser da estirpe de Levi. 

33 Cf. MARÍA-VERD, Gabriel, SI — La estirpe de la Madre dei Messias, p. 129. Esta mesma opinião é 
partilhada por LAURENTIN, René — Les Evangiles de l'enfance du Christ. Vérité de Noël au-delà des mythes. 
Paris: Desclée de Brouwer, 1983, p. 158. 

34 Cf. MARÍA-VERD, Gabriel, SI — La estirpe de la Madre del Messias, p. 130. Aarão era descendente 
de Levi, o terceiro filho de Jacob e Lia, tal como nos é apresentado pela genealogia no livro do Êxodo (Ex 6,16-
25). A tribo de Levi fora escolhida para o serviço religioso e sacerdotal do templo (Dt 10, 8), daí a linhagem 
sacerdotal dos seus descendentes, entre os quais se encontram Zacarias e Isabel. 
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Este aspecto pode ser melhor esclarecido atendendo à opinião de Alois Stõger: 

"Maria estava aparentada com Isabel. Assim, também Maria deve descender da tribo de 
Levi e estar aparentada com o sacerdote Aarão. Jesus pertence à tribo de Levi pela sua 
descendência de Maria e, por sua posição jurídica é tido por filho de José e, por 
conseguinte, por descendente de David (e de Judá). Nos tempos de Jesus estava viva a 
esperança de que viriam dois Messias: um da tribo de Levi, que seria sacerdote, e outro 
da tribo de Judá, que seria rei. Contudo o plano de Deus era que Jesus reunisse na sua 
pessoa a dignidade sacerdotal e a régia. Até que ponto Lucas pensava nisto?" 35. 

A reforçar este argumento constatamos existirem nos Apócrifos do Antigo Testamento, 
passagens messiânicas orientadas para esta dualidade existente na pessoa do Messias. Assim, 
no Testamento de Simeão, segundo filho de Jacob, estão escritas as últimas palavras, dirigidas 
a seus filhos: 

"Agora, meus filhos, obedecei a Levi e a Judá. Não vos levanteis contra estas duas tribos, 
porque delas surgirá a salvação de Deus. Porque o Senhor suscitará de Levi como um 
sumo sacerdote, e de Judá um rei, Deus e homem. Este salvará todas as nações e o povo 
de Israel. Por isso vos prescrevo todas estas coisas, para que vós a transmitais a vossos 
filhos a fim de que as guardem para sempre" 36. 

De forma análoga, o Testamento de José, assinala: 

"Ouvi também, meus filhos, os sonhos que tive. [...] Vi que de Judá nascia uma donzela, 
adornada com um vestido de linho. Dela procedia um cordeiro sem mancha, que à sua 
esquerda tinha algo parecido com um leão. Todas as feras se lançaram contra ele, mas o 
cordeiro aniquilou-as sob seus pés. Alegraram-se nele os anjos, os homens e toda a terra. 
Tudo isto ocorrerá no seu devido tempo, nos últimos dias. Meus filhos, guardai os 
mandamentos do Senhor e honrai a Judá e a Levi, porque deles surgirá para vós o cordeiro 
de Deus, que salvará com sua graça a todos os gentios e a Israel. Pois seu reino é eterno, 
nunca passará [...]"37. 

Este Testamento assume o carácter de uma profecia messiânica ao proclamar a salvação 
vindoura, operada pelo Cordeiro de Deus, o futuro Messias, associado no texto, quer com a 
tribo sacerdotal de Levi, quer com a linhagem real da tribo de Judá. 

35 SOGER, Alois — El evangelio según San Lucas. Barcelona: Ed. Herder, 1970, vol. 1, pp, 47-48, apud 
MARÍA-VERD, Gabriel, SI — La estirpe de la Madre dei Messias, p. 140. 

36Test XII Sim 7, 1-3. Todas as citações referentes aos Apócrifos do Antigo Testamento são feitas com 
base na seguinte edição: DIEZ MACHO, Alejandro [et ai.] — Apócrifos dei Antiguo Testamento. Madrid: 
Ediciones Cristiandad, 1987,5 vols. Os livros respeitantes ao Testamento dos Doze Patriarcas de onde extraímos 
as citações apresentadas no texto constam do vol. V da obra citada. 

37 Test XII Jos 19, 1.8-12. 
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Por fim, o Testamento de Levi refere: "Através de ti [Levi] e de Judá aparecerá o Senhor 
entre os homens, salvando a todo o género humano"38. 

Apesar destes argumentos, também a hipótese de Maria pertencer à tribo de Levi, não 
deixa de ser uma conjectura, pois em nenhum texto encontramos indicações precisas sobre o 
assunto, mas apenas indícios sugerindo tal possibilidade. 

Em termos conclusivos, podemos referir que se a maioria do povo Judeu, como o próprio 
nome indica, era descendente de Judá, o mais provável é que também Maria pertencesse a 
esta família, mas não à casa real de David. Nesse caso, José e Maria teriam casado dentro da 
mesma tribo, segundo o preceito disposto no livro dos Números, o qual, mesmo não exercendo 
grande influência, foi um dos argumentos mais utilizados para justificar a hipótese de Maria 
pertencer à mesma linhagem de José, seu esposo 39. Apesar de Jesus ser de estirpe davídica, 
ao longo da sua vida pública, relativizou esta progenitura real. De facto, não só se mostrou 
distante da sua família de ordem natural, como se apresenta a si próprio, não como filho de 
David, mas como Filho do Homem. 

Depois destas considerações, não podemos perder de vista o seguinte aspecto: para a 
mentalidade religiosa da época medieval e quinhentista, uma das mensagens a salientar na 
representação da Anunciação, era mostrar que o Filho de Maria, cujo nascimento é anunciado 
pelo Anjo Gabriel, é o Messias esperado, verdadeiro descendente da casa de David. Sobre 
este facto, os pintores e os fiéis em geral, não tinham qualquer dúvida, pois, além da indicação 
dada nesse sentido pelo próprio Anjo, muitos outros textos neotestamentários o comprovam. 
Em termos iconográficos, esta filiação seria assinalada, como já tivemos oportunidade de 
referir, por meio de elementos simbólocos alusivos à realeza de Jesus, designadamente, pela 
inclusão do rei David, nas pinturas da Anunciação. 

Efectivamente, para os pintores, era pouco relevante se a descendência seria transmitida 
pela linhagem paterna ou materna e, com toda a certeza, o assunto não seria objecto de 
controvérsia, pois, era dado como adquirido o facto de Jesus ser descendente de David através 
de uma tradição preponderante e multisecular que considerava Maria pertencente à linhagem 
de David, embora tal facto impossível de comprovar, como nos recorda Daniel Rops: 

"Quanto a Maria, é tradicional o facto de pertencer à progenitura de David: parece que S. 
Paulo o declara (Rom 1,3); os Padres da Igreja sustentaram, desde o século II, tal doutrina, 
que tem a seu favor o costume, assaz frequente entre os Judeus, dos casamentos numa 

38 Test XII Lev 2, 11. 
39 Cf. MARÍA-VERD, Gabriel, SI — La estirpe de la Madre dei Messias, p. 151. 
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dada família, entre parentes próximos, muitas vezes, decerto, por razões de ordem legal. 
E, porém, impossível estabelecer uma filiação, através da qual a mãe de Jesus se encontre 
ligada com David." *° 

MARIA E A MULHER DO SEU TEMPO 

A Anunciação ocorreu num determinado momento da história da humanidade e no 
seio de um povo concreto, identificado com características muito próprias face às nações 
vizinhas. Maria de Nazaré, como mulher do seu tempo, foi marcada pela complexa sociedade 
hebraica: a história política e religiosa, a situação geográfica, as tradições multiseculares, a 
cultura, o papel atribuído à mulher e as condições económicas existentes no seio da comunidade 
onde Maria nasceu e viveu. 

Os pintores raramente têm em conta esta situação objectiva quando representam a figura 
da Virgem, particularmente, quando tratam do Mistério da Anunciação. Poucos artistas se 
preocuparam em reproduzir, por exemplo, a casa onde terá ocorrido o colóquio com o Anjo 
Gabriel. Seria, certamente, uma casa pobre, constituída por um espaço único limitado por 
paredes de adobe, de pedra, ou mesmo escavadas na rocha, formando recantos e servindo, ao 
mesmo tempo, de cozinha, de quarto de dormir e de local de trabalho e onde se armazena a 
lenha, os mais diversos utensílios e, por vezes, até mesmo o gado 41. 

Nas habitações de Nazaré, contemporâneas da jovem Maria, não se vislumbra nenhum 
daqueles objectos elegantes e fora de época, ilustrados em tantas pinturas da Anunciação que 
nos dão a certeza de não estarmos a assistir ao verdadeiro local onde ocorreu o encontro entre 
Maria e o Anjo Gabriel. Podemos fazer uma ideia aproximada da casa de Maria, a partir dos 
vestígios daquela que é conhecida como gruta da Anunciação, em Nazaré. Uma tradição de 
muitos séculos identifica este espaço como sendo o local da casa de Maria e de seus pais onde 
o anjo anunciador levou a sua embaixada [151]. Uma habitação assim parece não dignificar 
a pessoa daquela jovem destinada a conceber no seu seio o próprio Filho de Deus. Por isso, é 
compreensível que os pintores preferissem representar Maria, no momento da Anunciação, 
no contexto de sumptuosas residências ou palácios, enquadrados por uma arquitectura solene, 
em jardins e claustros espaçosos e bem ornamentados, ou então, no interior de aposentos 
luxuosos, nos quais não faltam objectos requintados, tapetes e cortinas finos, e onde a jovem 

40 ROPS, Daniel — Jesus no seu tempo. Porto: Livraria Tavares Martins, 1950, p. 118. 
41 Cf. ROPS, Daniel — Jesus no seu tempo, p. 22; GAROFALO, Salvatore; PICCIRILLO, Michèle; 

COACCI, Giuliano — O evangelho que não conheceis. [S. 1.]: Paulistas, 1976, pp. 11-16. A figura 151 foi 
extraída desta mesma obra, p. 10. 
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aparece ornada de ouro e jóias, em completo 
contraste com a verdade histórica. 

Para compreender as representações da 
Anunciação nas quais se verificam estes 
anacronismos, é necessário ter presente a 
mentalidade religiosa das diferentes épocas e 
o culto prestado a Maria, a qual é vista muitas 
vezes mais como rainha dos anjos e dos santos, 
do que como uma mulher, dotada de dons 
excepcionais, é certo, mas em tudo igual às 
mulheres do seu tempo. Apesar da sua F\g.\5\. Gruta da Anunciação 

NH73ré 

condição de Mãe do Verbo Divino, a jovem de 
Nazaré foi uma mulher pobre e humilde ocupando os seus dias nas lides caseiras: tratando da 
cozinha, da roupa, buscando água, apanhando lenha e moendo o trigo para fazer o pão, entre 
tantas outras ocupações necessárias para garantir o sustento do dia-a-dia. 

Parece-nos importante chamar a atenção para um outro motivo que terá levado os pintores 
a efectuarem representações anacrónicas, não só nas pinturas da Anunciação, como em tantas 
outras, respeitantes a temas diversificados: muitos aspectos da vida do povo hebreu no tempo 
de Jesus eram desconhecidos dos artistas. Apenas com os avanços da arqueologia, a descoberta 
de documentos e a compreensão das línguas, se tornou possível, sobretudo para o mundo 
ocidental, compreender a história e os costumes do povo que acolheu o Filho de Deus. E 
assim, desconhecedores de muitas realidades concretas do povo hebreu, mas mais 
preocupados em transmitir uma mensagem, os pintores interpretam os episódios bíblicos 
à luz dos costumes da sua própria época. 

No entanto registam-se algumas excepções, entre as quais podemos apontar a Anunciação 
de Tintoretto [152]. Embora se verifique, ainda, a presença de utensílios, nitidamente 
desenquadrados, o ambiente que o pintor procura retratar é o de uma habitação humilde, a 
casa de um carpinteiro, onde os materiais e as ferramentas próprias de quem trabalha a madeira, 
coexistem no mesmo espaço habitacional, onde se processa a vida quotidiana. 

A EDUCAÇÃO 

Na sociedade coetânea de Jesus, os filhos eram para as respectivas famílias uma benção 
e uma riqueza. Por isso os pais celebravam efusivamente com parentes, amigos e vizinhos o 
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nascimento de uma nova criança. A alegria era 
redobrada no caso da criança ser um rapaz 42. 
Segundo Daniel Rops, quando nascia uma 
rapariga, as felicitações eram tão moderadas que 
muitas vezes mais pareciam condolências, 
porque as filhas não acarretavam riqueza para 
as respectivas famílias, pois, pelo casamento, 
passariam a pertencer a outras famílias43. 

», :. -it Fig. 152. Anunciação 

Era a mae a quem competia o cuidado e a Tintoretto ( 1583-1587) 
educação dos filhos durante os primeiros anos Venezia<Scuola ê r a n d e di San Rocco 

de vida. Aos quatro anos, a filha continuava a 
ser educada pela mãe na aprendizagem da sua futura ocupação de esposa e dona de casa. O 
filho ficava sob a responsabilidade do pai, começando então o ensino de um ofício. Em geral, 
este correspondia ao do próprio progenitor, de forma a poder tornar-se, mais tarde, companheiro 
e ajudante44. Se a família fosse rica, os filhos podiam ser educados também por perceptores. 
A transmissão do saber era feita não por meio de livros, mas, sim, oralmente e, desta forma, 
as tradições estavam confiadas à memória das crianças. De facto, a escrita e o livro não 
tinham a importância que hoje lhes é atribuída. Como refere André Chouraqui: "A arte de 
escrever, tal como a tradição a conservou durante muito tempo no Oriente, é uma especialização 
técnica desnecessária ao saber. Pode-se ter uma grande cultura e desconhecer a escrita"45. 

Na acção educativa, os maiores esforços não eram feitos no sentido de proporcionar ao 
rapaz a aprendizagem de um ofício, mas sim no ensino da Lei, a Thorah. Como a maior parte 
dos pais não tinham condições de proporcionar aos filhos este ensino, era ministrado nas 
escolas primárias, associadas à sinagoga. Assim, as Escrituras formavam a base do ensino 
primário: recitadas e comentadas, as crianças acabavam por aprender a Lei de cor 46. Também 
aqui se nota existir um abismo entre os dois sexos: apenas os rapazes tinham acesso a estas 
escolas. A utilização quase exclusiva dos textos sagrados era motivo para muitos rabinos 
recusarem às raparigas o direito a serem instruídas, pois se a mulher não tinha um papel 

42 Cf. ROPS, Daniel — A vida quotidiana na Palestina no tempo de Jesus. Lisboa: ed. «Livros do 
Brasil», [s.d.], p. 113. 

43 Ibidem, p. 114. 
44 Ibidem, pp. 121-122; CHOURAQUI, André —A vida quotidiana dos hebreus no tempo da Bíblia. 

Lisboa: ed. «Livros do Brasil», [s.d.], p. 213; SAULNIER, Christiane; ROLLAND, Bernard — A Palestina no 
tempo de Jesus. Lisboa: Difusora Bíblica, 1993, Cadernos Bíblicos, 41, p. 53. 

45 CHOURAQUI, André — A vida quotidiana dos hebreus, p. 213. 
46 SAULND3R, Christiane; ROLLAND, Bernard — A Palestina no tempo de Jesus, p. 54. 
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oficial na religião era inútil ensinar-lhes a Lei. Uma expressão, um pouco excessiva, utilizada 
por parte de alguns rabinos relativamente a este assunto, era a seguinte: "Mais vale ver a 
Thorah devorada pelo fogo do que ouvir as suas palavras dos lábios das mulheres"47. Perante 
este panorama, o mais provável é que Maria não soubesse 1er nem escrever. Porém, admitindo 
a hipótese contrária, tais conhecimentos não resultavam de uma educação escolar, mas do 
ensino feito em casa sob orientação dos seus pais48. 

Assim, quando, sensivelmente a partir de meados do século XII, os pintores, nas 
representações da Anunciação colocam nas mãos de Maria as Sagradas Escrituras ou um 
livro de orações, evidenciam três aspectos49: 

1- A importância dos sermões, em particular de S. Bernardo, que se referem a Maria em 
atitude orante, no momento em que recebe a Saudação Angélica50; 

2- O gosto de uma época que começava a assistir à divulgação dos Livros de Horas 
entre as classes mais ricas51; 

3- Influências remotas dos Evangelhos Apócrifos, que descrevem Maria assidua à oração 
e à meditação, ainda que nenhum texto destes Evangelhos refira a leitura como sendo 
a ocupação específica de Maria no momento da Anunciação. 

No tempo de Maria, apesar de alguns privilegiados membros da classe dos escribas ou 
dos sacerdotes poderem possuir cópias de determinados textos sagrados, seria inconcebível 
alargar a posse individual desses mesmos textos ao povo em geral e, muito menos, a uma 
mulher. Contudo, na analise iconográfica sobre a figura de Maria, constatamos que a maior 
parte das pinturas da Anunciação apresenta Maria absorvida pela leitura de um ou mais livros. 
Tal representação constitui um claro anacronismo, não apenas pelos motivos já apontados, 
mas, também, porque se Maria estivesse ocupada na leitura das Sagradas Escrituras quando 
recebe a embaixada do anjo Gabriel, nas suas mãos deveria estar não um livro, como sempre 

47 Citado a partir de ROPS, Daniel — A vida quotidiana na Palestina no tempo de Jesus, pp. 124-125. 
48 Cf. GRUENTHANER, Michael J., SI — Maria en el Nuevo Testamento, in CAROL, Juniper B. (dir.) 

— Mariologia. Madrid: BAC, 1964, p. 84. 
49 Sobre o momento em que começa a figurar o livro nas mãos de Maria ver: ALMEIDA, Carlos Alberto 

Ferreira de — A Anunciação na Arte Medieval em Portugal. Estudo Iconográfico. Porto: Instituto de História da 
Arte da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1983, p. 4; LÈPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. 
Essai d'Iconographie Mariale, p. 78. 

50 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de — A Anunciação na Arte Medieval em Portugal, p. 4. Os 
sermões a que se alude foram já objecto de uma análise na secção referente às fontes literárias, nomeadamente 
o item 1.5. 

51 A este propósito importa salientar as palavras de Mário Martins: "Na Idade Média, os Livros de Horas 
andavam pelas mãos devotas dos grandes do mundo e das freiras obscuras, sem contudo descerem à massa do 
povo. Muitos não sabiam 1er e estas obrinhas custavam bastante dinheiro". Cf. MARTINS, Mário — Livros de 
Horas. Braga: Ed. Franciscana, 1955, p. 3. Separata da Revista «Itenerarium». 
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Fig. 153. Codex Sinaítico 
Século IV d.C. 

se verifica, mas os tradicionais rolos de pergaminho, processo então utilizado para a escrita 
da Thorah. 

Efectivamente, o livro, com a aparência como hoje o conhecemos, só surgiu a partir do 
século IV, sendo um dos primeiros o que se ilustra 
na figura 153. Até então, o processo utilizado para 
a escrita dos livros sagrados baseavase em tiras 
de pergaminho cosidas umas às outras formando 
uma longa faixa com vários metros de 
comprimento, a qual era depois enrolada em dois 
rolos, [154]. Quando se pretendia 1er um dos rolos, 
ia sendo desenrolado, enquanto o outro, enrolando

se sobre si próprio, recolhia o texto já lido52. 

Admitindo a hipótese dos pintores terem conhecimento destes detalhes, verificase que, 
nas pinturas da Anunciação, sempre representaram o livro com o formato já habitual na época, 
não se mostrarando sensibilizados para 
alterarem o modo representar as 
Sagradas Escrituras, pois não estavam 
preocupados com possíveis incoerências 
ou anacronismos, mas sim em salientar 
uma mensagem importante: Maria 
estava ocupada na oração e na 
meditação dos textos proféticos que 
anunciavam a chegada do Messias, os 
quais iriam ter pleno cumprimento na 
sua própria pessoa. 
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Fig. 154. Rolo de Isaías. 
Pergaminho (c. 125100 a.C.) 
Jerusalém, Santuário do Livro. 

52 A figura 153 teve como fonte PAUL, André — A Bíblia. História, textos e interpretações. Coimbra: 
Gráfica de Coimbra, 1999, p. 5. Para pequenas mensagens escritas também podiam ser usadas tábuas cobertas 
com cera, nas quais se escrevia com um estilete, como se refere em Isaías 8,1 : "O Senhor disseme: «Pega numa 
tábua grande e escreve nela [...]»", ou em Is 30,8: "Agora, pois, vai e escreve isto sobre uma tabuazinha, grava

o num documento que sirva para o futuro como testemunho perpétuo [...]»", ou ainda em Tb 7, 14: "Chamou 
depois a mãe, mandou trazer uma tabuinha e escreveu o contrato matrimonial [...]". Cf. CHOURAQUI, André 
—A vida quotidiana dos hebreus, p. 214.0 rolo aqui ilustrado é o mais antigo manuscrito de um livro completo 
do AT, reproduzindo, neste caso, o Livro do Profeta Isaías. Foi encontrado na Gruta 1 de Qumrân e é composto 
por 17 tiras de couro, cosidas umas às outras, formando um rolo com 7,34 m de comprimento. Está dividido em 
54 colunas nas quais a altura média do texto é de 25 cm. Cf. GONÇALVES, Francolino, O.P. — Os manuscritos 
do deserto de Judá. História da sua descoberta e publicação. Bíblica. XXXVIII: 219 (1992) 95; HISTÓRIAS dos 
Tempos Bíblicos. [S.l]: Selecções do Reader's Digest, 1994, pp. 186187. 
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OS ESPONSAIS 

O casamento era o estado de vida comum do homem e da mulher contemporâneos de 
Maria. Correspondendo ao preceito divino que determinava: "O homem deixará o pai e a 
mãe para se unir à sua mulher" (Gn 2, 24), o matrimónio era levado muito a sério tornando-
-se obrigatório para o homem judeu. Se tal não acontecesse, o solteiro era marcado pelos 
rabinos como homem sem virilidade, indigno de alegria, de bênçãos e bem estar53. Os rapazes 
desposavam geralmente entre os dezoito e os vinte e quatro anos, e as raparigas entre os 12 
anos e os 12 anos e meio. Após esta idade era, para as mulheres, uma obrigação urgente 
encontrar marido. Estes costumes tinham sido estabelecidos pelos sacerdotes da lei judaica, 
mas efectivamente, muitas raparigas realizavam o seu desposório mais tarde, mas nunca depois 
dos vinte anos, circunstância considerada uma desonra54. 

Concluimos que, Maria, como as demais raparigas do seu tempo, tivesse seguido estes 
hábitos, pois é apresentada nos textos neotestamentários como noiva de José. Regra geral, os 
noivos tinham idades relativamente próximas, pois não era muito bem aceite o facto de se 
realizarem casamentos onde existisse uma grande diferença de idades entre os dois, a não ser 
no caso de viúvos obrigados a casar com mulheres mais jovens55. Por isso, é de crer que José 
e Maria seriam ambos jovens quando realizaram a cerimónia dos esponsais. Todavia, os 
Evangelhos Apócrifos presentam José viúvo e ancião, quando é escolhido para receber Maria 
em sua casa56. Em nossa opinião, a insistência em apresentar a idade avançada de José, é um 
artifício para sublinhar a concepção virginal de Maria. Este aspecto é ilustrado em determinadas 
pinturas onde se representa o Colóquio Angélico juntamente com a presença de José bastante 
idoso 57. 

Os esponsais judeus eram constituídos por duas partes: os desposórios (quiddushin, o 
compromisso), e o matrimónio (nissuin) propriamente dito 58. O desposório, celebrado em 
casa da noiva, era concluído com um contrato, o qual constituía juridicamente um compromisso 
definitivo até se celebrarem as núpcias. O acordo pré-nupcial era de tal forma sério que, se 

53 Cf. GRUENTHANER, Michael J., SI — Maria en el Nuevo Testamento, p. 85. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem, p. 86. 
56 Fazem referência a este estado de José os seguintes Apócrifos: Proto-Evangelho de Tiago, IX, 2; 

Evangelho de Pseudo-Mateus, VIII, 3-4; Livro sobre a Natividade de Maria, VIII; Evangelho Arménio da 
Infância, IV, 2-7. 

57 Ver, por exemplo, a figura 466, no item 4.5. 
58 Cf. ALASTRUEY, Gregório — Tratado de la Virgem Santísima, p. 33; SAULNIER, Christiane; 

ROLLAND, Bernard —A Palestina no tempo de Jesus, pp. 55-57; MARTIN DESCALZO, José Luís — Vida 
e mistério de Jesus de Nazaré. Cucujães: Ed. Missões, 1994, vol. I, p. 133; 

442 



CAP. I - 4.2. REPRESENTAÇÃO DE MARIA DE NAZARÉ 

entretanto o noivo morresse, a jovem era considerada «viúva» e no caso de haver infidelidade 
incorria, tal como a esposa adúltera, na pena de morte por lapidação, prevista no texto da lei 
(Dt 22, 20-21) 59. Por outro lado, para ser repudiada pelo seu noivo e futuro marido era 
necessário um documento de divórcio prescrito no Livro do Deuteronómio (Dt 24, 1-4), tal 
como se verificava para a situação de pleno casamento. Estas prescrições demonstram bem a 
seriedade do compromisso assumido por ambas as partes, nesta fase inicial dos esponsais. No 
caso da noiva nunca ter sido casada, o espaço de tempo que mediava entre o desposório e o 
matrimónio era de cerca de um ano. Durante esse tempo não havia coabitação e as relações 
sexuais, entre os noivos, embora toleradas e frequentes, não eram vistas com muito agrado 
por parte da sociedade. Passado esse tempo de noivado, tinha lugar a segunda parte da 
celebração, o matrimónio propriamente dito. 

Os festejos incluiam um cortejo formado por dois grupos: o dos companheiros do noivo 
e o das companheiras da noiva. Numa data fixada, os dois grupos encontravam-se para conduzir 
a noiva da casa de seus pais para a casa do noivo. Aí tinha início a cerimónia de casamento, 
cujos festejos poderiam durar até uma semana 60. Uma vez aberta a câmara nupcial, ou o 
tálamo, o matrimónio era considerado concluido61. 

No âmbito das tradições do seu povo, não é de estranhar que Maria tivesse imaginado 
para si uma vida semelhante à de todas as jovens. Os evangelistas Mateus e Lucas referem o 
seu estado de mulher desposada, portanto já tinha sido efectuada a primeira parte da cerimónia 
do matrimónio. Maria estava, pois, decidida a constituir família pelo seu casamento, com 
José e seguir uma vida normal, até ao dia da Anunciação do Anjo Gabriel, acontecimento que 
mudará radicalmente todos os seus planos. Como referem os textos dos dois evangelistas 
supracitados, Maria ainda não coabitava com José quando ocorreu o encontro com o Anjo 
anunciador e ela se reconhece grávida pelo poder do Espírito Santo. Como se justifica então 
a presença de José na iconografia da Anunciação! A resposta terá de ser procurada nos 
Evangelhos Apócrifos, os quais afirmam terem os sacerdotes escolhido José para receber 
Maria em sua casa e cuidar dela62. Trata-se pois, de um pormenor sem fundamento histórico, 
mas com certa influência nas pinturas da Anunciação. 

59 Cf. ROPS, Daniel — A vida quotidiana na Palestina no tempo de Jesus, p. 123. 
60 Cf. GRUENTHANER, Michael J., SI — Maria en el Nuevo Testamento, p. 86. 
61 GERARD, André-Marie —Diccionario de la Biblia. Madrid: Anaya & Mario Muchinik, 1995, p. 960. 
62 José como guardião de Maria é referido pelos seguintes Evangelhos Apócrifos: Proto-Evangelho de 

Tiago, IX, I-II; Evangelho de Pseudo-Mateus, VIII, 3-5; Evangelho Arménio da Infância, IV, 4-7. 
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A MULHER NO SEIO DA FAMÍLIA 

Embora houvesse certos direitos adquiridos por parte das mulheres da sociedade israelita, 
o que lhe proporcionava, sob alguns aspectos, um tratamento mais favorável relativamente 
ao das mulheres de povos vizinhos, na realidade da vida do dia-a-dia, a mulher era vítima de 
grande descriminação e a sua condição era muito inferior à do homem, quer juridicamente, 
quer religiosamente, quer ainda no seio da família, estando sempre na dependência do seu pai 
e, depois de casada, na de seu marido 63. 

A sua missão era exercida em casa, onde detinha um papel essencial tratando dos filhos 
e das lides domésticas, moendo os cereais para cozer o pão, fiando ou tecendo a lã ou o linho, 
carregando o cântaro para buscar água da fonte (tarefa exclusiva das mulheres) e garantindo 
constantemente o abastecimento de lenha. Ajudavam os homens em alguns trabalhos agrícolas 
ou no trato do gado, mas sempre sem se misturar com eles. Só saía de casa quando fosse 
necessário devendo, então, evitar dirigir a palavra a alguém. Para qualquer homem, a mulher 
ideal era a esposa virtuosa, atenta e deligente, a dona de casa descrita no livro dos Provérbios 
onde é feito o elogio da mulher exemplar: 

"Uma mulher de valor, quem a poderá encontrar? O seu preço é muito superior ao das 
pérolas. O coração do marido nela confia e jamais lhe falta coisa alguma.Ela proporciona-
lhe o bem e nunca o mal, em todos os dias da sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha 
de boa vontade com as suas mãos. Levanta-se, ainda de noite, distribui o alimento pelos 
da sua casa e as tarefas pelas suas servas. Cinge fortemente os seus rins e os seus braços 
têm sempre força. A sua mão pega na roca e os seus dedos fazem girar o fuso. Estende os 
braços ao infeliz, e abre a mão ao indigente. Seu marido é considerado nas portas da 
cidade, quando toma assento com os anciãos da terra. Fabrica roupa de linho e vende-a, 
e fornece cintos ao mercador. Fortaleza e graça são os seus adornos; sorri perante o dia 
de amanhã. Abre a boca com sabedoria, tem na língua instruções de bondade. Os filhos 
levantam-se a felicitá-la e o marido ergue-se para a elogiar." 
(Pr 31, 10-13. 15. 17. 19-20. 23-26. 28). 

Se, por um lado, os apócrifos exerceram grande influência ao nível da iconografia da 
Anunciação, não podemos, igualmente, deixar de atribuir a esta perícopa do livro dos 
Provérbios, uma acção influente sobre determinados pormenores representados nas mesmas 
pinturas. Maria é considerada o modelo da esposa humilde, atenta e cuidadosa, acima descrita. 

63 Cf. CHOURAQUI, André —-A vida quotidiana dos hebreus, p. 182. Em termos jurídicos, por exemplo, 
o seu testemunho nunca era aceite nos tribunais o que a colocava ao nível da criança. Na sinagoga, para além de 
ocupar um lugar à parte, por muitas mulheres que lá se encontrassem os ofícios religiosos não podiam ter início 
enquanto não estivessem, pelo menos dez homens adultos. Cf. SAULNIER, Christiane; ROLLAND, Bernard 
— A Palestina no tempo de Jesus, p. 52. 
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Por isso, os pintores medievais e renascentistas, particularmente os do norte da Europa, na 
construção do espaço íntimo e acolhedor da habitação da Virgem, incluem alguns objectos 
que traduzem precisamente a ideia da esposa diligente e atenta às variadas tarefas do lar. 
Como veremos, também os Primitivos Portugueses se mostraram, neste aspecto particular, 
muito próximos sobretudo da pintura flamenga. 

QUE FAZIA MARIA NO MOMENTO DA ANUNCIAÇÃO? 

Conhecendo um pouco do contexto onde estava inserida a mulher hebraica, podemos 
interrogar-nos sobre qual seria a tarefa a que Maria se dedicava quando recebe o anúncio do 
Anjo Gabriel. A perícopa de Lucas nada refere em relação a este aspecto; apenas indica o 
local onde a jovem se encontrava: ao dizer entrando onde ela estava, o evangelista sugere um 
espaço fechado, provavelmente o interior da sua habitação, mas sem nada esclarecer quanto 
à respectiva ocupação. 

Nas pinturas da Anunciação distinguem-se duas variantes iconográficas respeitantes 
aos afazeres a que Virgem se dedicava: uma, característica da arte bizantina, influenciada 
pelos Evangelhos Apócrifos e outra própria da arte do Ocidente. No primeiro caso, verificamos, 
que os pintores representam Maria ocupada em dois trabalhos diferentes: 

1- No exterior: junto à fonte, ou ao poço, onde foi buscar água e, por isso, é representada 
com um cântaro ou uma bilha; 

2- No interior: ocupada no trabalho de fiar a púrpura para o véu do templo de Jerusalém. 
Nas suas mãos é representado, frequentemente, o fuso (ou a roca) com o respectivo tecido. 

Por sua vez, a pintura ocidental introduz novas atitudes quer por parte do anjo quer da 
Virgem, a qual é figurada com uma outra ocupação: por influência dos Padres da Igreja, 
Maria é representada dedicando-se à leitura do livro do profeta Isaías M ou de livros de orações, 
nomeadamente o saltério que, na opinião de Klaus Schreiner foi uma criação do séc. IX65. 

Na iconografia da Anunciação desenvolvida sob influência da Igreja Oriental, verifica-
-se uma maior preponderância da representação de Maria ocupada no trabalho de fiar ou 
tecer. De igual modo, nas manifestações artísticas ligadas à Igreja Ocidental, numa primeira 
fase, por inspiração das tradições orientais, será representada a figura de Maria tecendo ou 

64 Cf. REAU, Louis — Iconografia dei arte Cristiano. Iconografia de la Bíblia. Nuevo Testamento. 
Barcelona: Ediciones dei Serbal, 1996, tomo 1 /Vol. 2, pp. 186-188. 

65 Cf. SCHREINER, Klaus — Maria. Virgen, Madre, Reina. Barcelona: Ed. Herder, 1996, pp. 118-119. 
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fiando a púrpura, mas raramente quanto à cena da fonte ou do poço 66. A distinção entre as 
tarefas de fiar ou tecer, nem sempre é fácil de efectuar, embora, se possa, por vezes, observar 
Maria com o fuso (ou a roca), estando assim associada ao trabalho de fiar, ou com uma tira de 
tecido, elemento mais relacionado com a tarefa de tecer. Ambas as ocupações tinham como 
finalidade confecionar o véu para o templo de Jerusalém, tal como é descrito nos Evangelhos 
Apócrifos, o qual só podia ser tecido por mãos de raparigas virgens67. 

Segundo os mesmos relatos, depois de terem sido deitadas sortes entre todas as raparigas, 
Maria recebeu a púrpura para o véu do templo 68. Não se especifica qual o véu em questão, 
pois havia dois: um à entrada do templo e outro destinado a estabelecer uma separação entre 
o Santuário (em hebraico, Hekal) e o Santo dos Santos (em hebraico, Debir) local onde se 
guardava a Arca da Aliança de acordo com as normas dadas expressamente a Moisés: 

" Farás a seguir um véu de púrpura violácea, de púrpura escarlate, de púrpura carmesim 
e de linho tecido, artisticamente fabricado, e no qual serão bordados querubins. Suspendê-
lo-às em quatro colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com ganchos de ouro 
sobre quatro pedestais de prata. Prenderás o véu nos ganchos e, neste recinto, protegido 
pelo véu, depositarás a arca do testemunho. O véu marcará para vós a separação 
entre o santuário e o Santo dos Santos." (Ex 26, 31-33) 

O véu para a entrada do tabernáculo deveria ser feito em moldes semelhantes ao ante
rior, sendo descrito, também no livro do Êxodo: 

"Para a entrada da tenda farás uma cortina de protecção de púrpura violácea, de púrpura 
escarlate, de púrpura carmesim e de linho tecido, artisticamente bordado. Farás para esta 
cortina cinco colunas de acácia, revestidas de ouro; os seus ganchos serão de ouro, e 
fundirás para elas cinco bases de cobre." (Ex 26, 36-37) 

Estas indicações tinham orientado a construção do santuário destinado a guardar a 
Arca da Aliança. Na figura 155, apresenta-se um desenho conjectural do tabernáculo, com 
base nas indicações do livro do Êxodo, onde se assinala a colocação do Santo dos Santos 
{Debir) com a Arca da Aliança, bem como do respectivo véu de separação69. 

66 Cf. LÈPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, pp. 34-38. Numa 
interpretação algo ousada J.-C. Broussolle reconhece na presença do vaso ou da ânfora uma maneira abreviada 
de representar a Anunciação junto à fonte. Ao tratarmos destes elementos simbólicos referiremos o assunto com 
maior detalhe. 

67 Cf. BROUSSOLLE, J.- C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation angélique. 2e édition. 
Paris: P. Téqui, Libraire-Éditeur, 1909, pp. 364-365. 

68 Maria recebeu "a púrpura escarlate e a verdadeira púrpura" (Proto-Evangelho de Tiago, X, 2); "a 
púrpura" (Evangelho do Pseudo-Mateus, VlTI, 5). A diferença entre os diversos tecidos desta cor e os respectivos 
significados podem ser vistos em LURKER, Manfred — Dicionário de Figuras e símbolos Bíblicos. São Paulo: 
Paulus, 1993, p. 196. 

69 Registo adaptado de HISTÓRIAS dos Tempos Bíblicos. [S.l]: Selecções do Reader's Digest, 1994, p. 45. 
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Através do desenho, pode ser vista, na entrada, a cortina 
purpúrea e as cinco colunas (2) e, ao fundo, o véu de 
separação do Santo dos Santos (Debir), com os 
respectivos querubins bordados, e a presença 
das quatro colunas (1). Quando os apócrifos 
referem, unicamente, «o véu do templo» não 
se sabe exactamente a qual deles se referem 
e qual foi entregue a Maria para ela 
confeccionar. 

Fig. 155. Tabernáculo primitivo. 
Reconstituição conjectural onde se destaca o véu (1) e 
a cortina da entrada (2). 

Na figura 156, apresenta-se uma planta 
do templo de Jerusalém, o qual, apesar das 
destruições e reconstruções a que foi sujeito, 
manteve o traço original descrito no Livro dos Reis e no Livro do Profeta Ezequiel70. Assinala-
se o pequeno cubículo de forma quadrangular, o Santo dos Santos, (Debir) (A) separado do 
Santuário (Hekal) (B) através do respectivo véu. 

Durante séculos, as pinturas da Anunciação apresentaram Maria ocupada na confecção 
do véu para o Templo de Jerusalém. Émile Mâle, considera que este episódio tem a sua 
última figuração num dos vitrais da Catedral de Lyon (séc. XIII) [157]71. Esta observação de 

Legenda: 

A- Santo dos Santos 
B- Santuário 
C- Pórtico 
D- Mesa dos Sacrifícios 
E- Altar 
F- Rampa 
G- Bacia das Purificações 
H- Pátio dos Sacerdotes 
I-Pátio dos Israelitas 
J- Pátio das Mulheres 
L- Recinto de separação 
M- Escalinata 

Fig. 156. Planta do templo de Jerusalém. 

70 Cf. MARTINS, Fausto Sanches — O templo. Coração do povo de Israel. Míriam. 499 (1996) 26-27. 
Desta publicação foi também extraída a planta do templo de Jerusalém. 
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Emile Mâle confirma a mudança verificada na 
iconografia da Anunciação, a partir de meados do século 
XII: os pintores abandonam a influência dos apócrifos 
e começam a dar preferência à representação de Maria 
ocupada na oração, nomeadamente, através de livros 
de orações ou das Sagradas Escrituras. Contudo a 
presença do livro é estranha à arte bizantina na qual só 
foi introduzido no século XVI72. 

Em determinados aspectos iconográficos, torna 
se difícil assegurar se foram as fontes escritas que Fig 157 Anunciação 

Desenho de vitral. 
Lyon, Cathédrale. impulsionaram as representações dos artistas ou se não 

terá existido antes um intercâmbio de influências no 
qual também a literatura recebeu da arte os elementos para as suas obras. No assunto que nos 
ocupa inclinamo-nos pela segunda hipótese. 

A representação da Virgem recolhida em oração encontra suporte nas homilias de São 
Bernardo (t 1153), concretamente no Sermão em louvor da Virgem Maria, no qual se lê: 

"Começa assim o evangelista: Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de 
graça, o Senhor está contigo. [...] Entrou onde ela estava. E onde estava ela? Creio que 
estaria no mais íntimo do seu aposento, sempre solitário, onde seguramente, fechada 
com chave, orava a seu Pai que vê no escuro. [...] Ao entrar onde ela estava e saudando-
a com aquela veneração, o anjo dava a entender quanto o Altíssimo se comprazia com a 
oração de Maria." (Homilia 3, 1) 73 

Todavia, São Bernardo menciona o facto de Maria se encontrar em oração, mas não 
especifica se tal acontecia a partir de um livro. Por outro lado, Maria Giovanna Muzj, indicando 
uma antiga tradição, refere que a Virgem estaria orando pelo saltério e, além disso, afirma 
que a figuração de Maria com o livro começou a suplantar a presença do fuso a partir do 
século XI74. Existe, aqui, uma referência à representação de Maria orante, relativa a uma 
época anterior ao sermão de São Bernardo, portanto, este não poderia ter constituido uma 
fonte de tais pinturas. Terá sucedido uma influência em sentido oposto? Por outro lado, 

71 Cf. MÂLE, Émile — L'art religieux du XIIIe siècle en France. 3e édicion. Paris: Librairie Armand 
Colin, 1910, p. 285. O presente registo, efectuado por L. Bégule, foi extraído da referida publicação. 

72 Cf. RÉAU, Louis — Iconografia dei arte Cristiano. Iconografia de la Biblia-Nuevo testamento. 
Barcelona: Ediciones dei Serbal, 1996, Tomo I, Vol. 2, p. 188. 

73 Citámos a partir da seguinte edição: OBRAS COMPLETAS DE SAN BERNARDO. 2a ed. Madrid: 
BAC, 1994, vol. II, p. 641. 

74 Cf. MUZJ, Maria Giovanna — LTconografia delPAnnunciazione. Theotokos. IV: 2 (1996) 492. 
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atendendo à opinião de Augustin-Marie Lépicier, a lenda do fuso desaparece somente a partir 
do século XII e, neste caso, teríamos uma alteração nas pinturas que ocorre, em simultâneo, 
com as considerações de Bernardo de Claraval75. Apesar da discrepância, pouco significativa, 
entre as datas apresentadas, e de não ser possível discernir as verdadeiras influências, o 
importante é constatar a ocorrência de uma nova tipologia: os pintores abandonam uma fórmula 
mais «narrativa», associada a aspectos anedóticos oriundos dos apócrifos, surgindo a 
preocupação de fixar mais a expressão psicológica das duas personagens principais, dando, 
assim, maior relevo à mensagem espiritual e ao conteúdo doutrinal evidenciado não só 
simbologia do livro, mas também noutros acessórios presentes na cena76. 

Esta transição fica definitivamente consolidada nos finais do século XIII, devido à 
influência das Meditationes Vitae Christi77. Assim, desde os séculos XI-XII até ao fim da 
Idade Média, prolongando-se, ainda, por todo o Renascimento, e mesmo muito para além 
desta época, a nova figuração representando Maria ocupada na leitura do livro sagrado, alcança 
grande protagonismo a ponto de se tornar, de forma quase exclusiva, a única tipologia 
representada pelos pintores78. Quer a Virgem se encontre sentada, de pé, ou de joelhos quando 
recebe o Anjo Gabriel, o livro passa a figurar na maioria das representações juntamente com 
outro acessório complementar, o genuflexório, onde Maria apoia o livro e se ajoelha. 

Em síntese, podemos dizer que, em plena época renascentista, as pinturas da Anunciação, 
representam a Virgem Maria em oração, como podemos comprovar pelo sermão de S. Tomás 
de Villanueva (f 1555): "Assim, pois, entra o paraninfo celestial na estância da Virgem e, 
encontrando-a em oração sauda-a com profunda veneração [...]"79. 

Esta figuração mantem-se durante séculos, mesmo depois da reforma tridentina. De 
facto, após o Concílio de Trento, assiste-se ao reforço desta preferência por parte dos pintores, 
no que são apoiados por diversos tratadistas. Assim, Jean Vermeulen (1533-1585), mais 
conhecido como Jean Molanus, afirma no tratado publicado em 1570, como sendo mais 
provável ter o Anjo Gabriel encontrado Maria de joelhos, ocupada a meditar sobre a nossa 

75 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 39. 
76 Ibidem, pp. 47-48. 
77 Veja-se supra a transcrição do texto das Meditationes Vitae Christi, no item 1.6, dedicado aos tratados 

espirituais. 
78 Para além das Meditationes Vitae Christi, Broussolle refere, entre outras, a influência das Revelationes 

de Santa Brígida (f 1373) como um importante contributo para difundir e tornar popular esta fórmula. Cf. 
BROUSSOLLE, J.- C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation angélique, p. 365. 

79 Cf. Sermão II, 2 sobre a Anunciação da Virgem Maria. Cf. TOMAS DE VrLLANUEVA — Sermones 
de la Virgen Maria y Obras Castellanas, p. 248. 
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Redenção. A sua tese baseia-se no facto de que Gabriel apareceu também ao profeta Daniel 
para lhe explicar a visão (Dn 9,15-27) quando este se encontrava em oração e a Zacarias (Lc 
1,8-19) no momento em que o sacerdote fazia as suas preces80. Por sua vez, Gabrielle Paleotti, 
no Discorso intorno alie imagine sacrée profane, publicado em 1582, refere no capítulo IX, 
intitulado Delle pitture apocrife, que, apesar das Escrituras nada referirem quanto à ocupação 
de Maria, se caminhava ou se costurava ou fazia outra coisa, era ser aceite pelos pintores 
que ela se encontrava de joelhos, concentrada nas suas orações. Décadas mais tarde, no 
tratado, intitulado El arte de la Pintura, da autoria do sevilhano Francisco Pacheco e publicado 
em 1649, existe uma indicação clara e pormenorizada da forma como os pintores devem 
representar Maria no momento da Anunciação: de joelhos diante de um bufete com um livro 
aberto, lendo e meditando a profecia de Isaías, com as mãos postas ou os braços cruzados81. 

Por outro lado, ao observar algumas pinturas da Anunciação, verifica-se que Maria 
parece não estar ocupada com nenhuma tarefa particular. É o caso das pinturas de Fra Angélico 
[28] Guido da Siena [173], de Filippo Lippi [86], do Mestre do Retábulo Barberini [174], 
entre outras. 

O TRAJE FEMININO 

São poucas e modestas as peças de vestuário utilizadas pelas mulheres simples e pobres 
do povo hebreu, entre as quais se encontrava Maria de Nazaré. O traje de todos os dias, usado 
para as tarefas habituais das lides caseiras, seria, certamente, constituído por uma indumentária 
rude, grosseira, fabricada em moldes artesanais. Sobre a questão das vestes femininas, importa 
reparar como os pintores da Anunciação representam Maria vestida de forma diferente da 
habitual entre as mulheres da Palestina no século I da nossa era. Ainda assim, permanecem 
alguns vestígios da indumentária daquela época, como, por exemplo, o manto, um dos 
componentes das vestes femininas referido por André Chouraqui e quase sempre presente 
como parte integrante do vestuário de Maria nas pinturas da Anunciação de todas as épocas. 
Este autor descreve determinados aspectos do vestuário da mulher no tempo de Jesus nestes 
termos: 

"A faixa de lã, de linho ou de seda que as mulheres trazem (kishurim) rodeia-lhes o busto 
várias vezes, sendo um dos principais ornamentos do seu preparo. O manto feminino 

80 Cf. Molanus, Jean — Traité des santés images. Paris: Cerf, 1996, vol. I, pp. 175-176. 
81 Cf. PACHECO, Francisco — El arte de la pintura. Segunda edición. Madrid: Ediciones Cátedra, 

2001, pp. 592-593. 
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(mitpahath) ver Rute 3,15 é muito largo e pode cobrir a cabeça. [...] O véu constitui um 
enfeite importante do embelezamento feminil, utilizado com uma arte consumada, segundo 
a idade e o meio, para exprimir sentimentos de pudor, de receio ou de amor. [...] Os 
cabelos são muito tratados, amiúde entrançados e sempre debaixo de um véu. A lei 
assimila-os à nudez da mulher, que não deve despir-se senão diante do seu esposo." 82 

Todavia, devemos chamar a atenção para o facto da Virgem se apresentar vestida 
segundo a época e a imaginação dos artistas, e não de acordo com os trajes tradicionais do seu 
próprio tempo. Assim, as suas vestes podem variar desde um aspecto mais pobre em que a 
Virgem aparece com o vestuário rasgado nos joelhos, tal como o anjo [158], ou então envergar 
apenas uma simples túnica [159], ou ainda estar revestida de trajes dignos das mulheres da 
mais alta sociedade tal como o pintor a imagina [160]. A principal indumentária de Maria nas 
pinturas da Anunciação e que se manteve inalterada resistindo à passagem das modas é 
constituída por túnica, manto e véu83. A túnica era uma peça de vestuário elaborada com um 
tecido simples e liso, por vezes cingida na cintura, com mangas e que se prolongava de forma 
a cobrir os pés. O manto, era formado por um tecido mais rico colocado sobre os ombros e 
recolhido de inúmeras maneiras pelas mãos da Virgem, o que proporcionava aos artistas 
motivo para efectuarem numerosas e elegantes pregas. Por vezes apresentava-se apanhado 
diante do peito com uma fibula. Frequentemente o manto cobre a cabeça, de acordo com a 
descrição de Chouraqui, descendo pelos ombros e, na maior parte das pinturas, prolonga-se 

Fig. 158. Anunciação Fig. 159. Anunciação (porm.) 
Iluminura (séc. X) Fra Angélico (c. 1441-1443) 
Wolfenbiittel, Herzog August Bibliotek Firenze, Museo di San Marco 

Cf. CHOURAQUI, André — A vida quotidiana dos hebreus, pp. 146-147. 
Cf. TRENS, Manuel —Iconografia de la Virgen en el arte espanol, pp. 613-632. 
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até ao chão, onde mostra bem o exagero das suas dimensões. 
Em alternativa a estas figurações, os pintores representavam 
um véu que ocultava os cabelos de Maria, sobretudo nas 
pinturas mais antigas, embora se mantenha, ainda, no período 
do gótico e do Renascimento com menor frequência. 

O véu, desde os mais remotos tempos do cristianismo 
é um atributo das virgens consagradas a Deus, ou das 
mulheres desposadas 84. A representação do véu, 
ornamentando a cabeça de Maria nas pinturas da Anunciação 
e contribuindo para realçar a sua beleza, percorre os séculos 
obedecendo aos hábitos próprios da sociedade de cada época Fig. i60. Anunciação (porm.) 

Bernardino Pinturicchio 

e a vontade dos pintores. Porém, estamos certos que na Vaticano, stanza Borgia 
origem desta iconografia está uma carta de Paulo 
recomendando expressamente o uso do véu às mulheres. O apóstolo mostra-se firmemente 
convicto da presença dos anjos nas assembleias litúrgicas, sendo, pois, necessário uma atitude 
de reverência, considerando o véu como um sinal de respeito85: "O homem não deve cobrir 
a cabeça, porque é imagem e glória de Deus; mas a mulher é glória do homem. [...] Por isso, 
a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal da sua dependência, por causa dos anjos" ( 1 Cor 
11,7. 10). Origenes (f c. 254) partilha da convicção de São Paulo relativamente à presença 
dos anjos nas igrejas, pelo que concorda com a prescrição das mulheres levarem, durante a 
oração, um véu sobre a cabeça86. Encaminhando-nos para os finais do século XV, a Virgem 
aparece, frequentemente, de cabeça descoberta, cabelos soltos ou penteados que refletem, 
igualmente, os gostos do tempo e da moda do país do artista87. 

No respeitante ao colorido das vestes de Maria, verifica-se o predomínio do vermelho, 
para a túnica e do azul, de diferentes tonalidades, para o manto, decorado, por vezes, com 
brocados, ou mesmo jóias. Estamos, novamente, perante um anacronismo: os pintores 
representam as vestes da Mãe de Jesus, não de acordo com a sua condição de mulher simples 
do povo da nação hebraica do século I da nossa era, mas segundo critérios coevos dos artistas, 
influenciados pela indumentária das classes mais ricas. O episódio da Anunciação pertence 
às cenas gozosas da vida de Maria. Para estas situações, Manuel Trens, em oposição às figuras 

84 Cf. TRENS, Manuel —Iconografia de la Virgen en el arte espahol, pp. 614, 627. 
85 Cf. PONS, Guillermo — Los ángeles en los Padres de la Iglesia. Madrid: Ciudad Nueva, 2003, p. 16. 
86 Homilias sobre o Evangelho de S. Lucas, 23, 9, apud PONS, Guillermo — Los Ángele, p. 100. 
87 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale. [S.l.]: Éditions 

Servîtes, 1943, p. 99. 
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dolorosas, refere que o vestuário da Virgem se suaviza através de delicados matizes de amarelos, 
rosados e dourados88. Sobre a questão do traje e sua representação nas pinturas, é necessário 
entender que por trás de uma questão aparentemente secundária reside uma simbólica 
importante tal como esclarece Maria José Palia: 

"A linguagem do traje não serve apenas para transmitir dados práticos, serve da mesma 
forma para identificar conceitos ideológicos e exprimi-los numa sociedade determinada. 
[...] O vestuário, enquanto elemento figurativo, entra em relação com outros elementos 
pictóricos para integrar a unidade de uma obra. As indicações objectivas ou subjectivas, 
veiculadas pelo traje imagem, a matéria, a forma, a cor e o uso, vão prestar-se ao jogo do 
pintor que as manipula, as valoriza, as reveste de um sentido, segundo a necessidade do 
seu desejo: a execução de um quadro ou, na época que nos ocupa, a satisfação de uma 
encomenda." 89 

Assim, deveremos olhar para as vestes de Maria, como um elemento simbólico o qual 
através da cor, forma e ornamentos refletem, certamente, os gostos de cada época, mas 
contribuem, igualmente, para reforçar determinados aspectos da mensagem que o artista 
pretende transmitir. 

88 Cf. TRENS, Manuel —Iconografia de la Virgen en el arte espanol, p. 625. 
89 PALLA, Maria José — Traje e pintura. Grão Vasco e o retábulo da Sé de Viseu. Lisboa: Editorial 

Estampa, 1999, Teoria da Arte, 25, p. 27. 
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4.2.2. Tratamento iconográfico 

Maria é a figura central do relato da Anunciação. O Anjo Gabriel dirige-se à jovem de 
Nazaré e, inesperadamente, coloca-a perante a mensagem divina. Após a transmissão, aguarda 
pela sua resposta. Toda a espectativa está centrada na Virgem: para ela converge a atenção e 
o olhar. A terra inteira parece estar suspensa da sua resposta, como refere São Bernardo: 

"Senhora também nós esperamos essa palavra tua [...]. O Virgem apressa-te a responder. 
Ó Senhora pronuncia a palavra que os céus, os infernos e a terra aguardam. [...] Porque 
esperas? Não és tu a mulher a quem foram feitas estas promessas? [...] Responde já ao 
anjo. Que digo? Ao próprio Deus na pessoa do anjo. Diz uma palavra e recebe a Palavra; 
pronuncia a tua e gera a divina." (Sermão em louvor da Virgem Mãe. Homilia IV, 8) ' 

Durante séculos, o povo bíblico viveu na espectativa da salvação de Deus e, nesse 
momento, ela está prestes a iniciar. Porém, para que tudo se processe de acordo com os 
planos divinos, é necessário o consentimento daquela jovem. A humanidade não se apercebe 
da importância deste momento, mas a sua redenção está dependente da resposta de Maria. 
Assim, se compreende a intensidade dramática e a súplica de São Bernardo quanto à urgência 
da resposta que o santo deseja apressar. 

As pinturas da Anunciação, por processos diversos, intentam reproduzir uma situação 
semelhante: o Anjo Gabriel desceu da sua morada celeste, junto de Deus, e apresenta-se 
diante da jovem como medianeiro entre o Céu e a Terra. Não são apenas os seus gestos e o 
olhar que conduzem a nossa atenção para Maria, pois tudo na composição está orientado de 
maneira a concentrar-nos na Mãe de Jesus e no Mistério da Encarnação. De facto, 
particularmente nas obras renascentistas, através de variadas técnicas de composição, como 
seja a localização de Maria no espaço pictórico, a perspectiva e os jogos de luz, as características 
da arquitectura circundante, os raios vindos do alto e o voo da pomba, os pintores esforçaram-
-se por transformar a jovem de Nazaré no elemento mais significativo das pinturas e da 
mensagem da Anunciação. Não só por ser a personagem central da narrativa evangélica e da 
composição, mas, sobretudo, pelo seu papel na história da salvação, a figura de Maria concentra 
as maiores preocupações dos artistas quando ilustram o Colóquio Angélico, por isso, a sua 
representação está rodeada de grande artifício, desde a procura da sua aparência física, até à 
expressão dos gestos e atitudes que passaremos a analisar. 

1 OBRAS COMPLETAS de San Bernardo, vol. II, p. 641. 
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O «RETRATO» DE MARIA 

Não existem dados biográficos que permitam afirmar que uma determinada pintura 
constitui a efígie de Maria. A tradição, contudo, atribui ao evangelista Lucas a autoria de um 
retrato da Virgem reproduzido ao longo dos tempos por sucessivas gerações de artistas 2. 
Contribuindo para a difusão desta lenda, alguns pintores empreenderam a tarefa de representar 
S. Lucas elaborando a pintura de Maria, posicionada diante do evangelista, posando como 
modelo [161] e [162]. Estas considerações acerca de São Lucas, não passam de uma fantasia 
pois não encontram fundamento em qualquer base documental. Santo Agostinho confirma a 
inexistência de qualquer retrato de Maria ao afirmar: "Igualmente, não fazemos ideia sobre o 
rosto da Virgem Maria [...]"3. 

Manuel Trens, contesta a possibilidade do evangelista Lucas ser o autor dos retratos 
que lhe são atribuídos e dá uma possível explicação para esta lenda que pode, efectivamente, 
estar baseada em factos históricos, mas não relacionados com S. Lucas, o autor do terceiro 
Evangelho: 

"Com efeito, o estilo e a factura artística de tais pinturas não estão conformes com a arte 
do século primeiro da nossa era. Além disso, Maria teria uns cinquenta anos quando S. 

Fig. 161. S. Lucas pintando o retrato da Virgem Fig. 162. S. Lucas pintando a Virgem, (porm.) 
com Anunciação (porm.) Martin Van Heemskerk 
Iluminura Rennes, Musée des Beaux-Arts 
Firënze, Biblioteca Medicea Laurenziana 

2 Lenda referida, entre outros, por PRAMPOLINI, Giacomo — L'Annunciazione nei pittori primitivi 
italiani. Milano: Ulrico Hoepli Editore, 1939, p. 1 ; RÉAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. Iconografia 
de la Bíblia. Nuevo Testamento. Tomo 1/vol. 2. Barcelona: Ediciones dei Serbal, 1996, pp. 76-77. 

3 A Trindade, VIII, 5, 7b. Cf. AGOSTINHO, Santo — A Trindade. 2" ed. São Paulo: Paulos, 1994. 
Patrística, 7, p. 269. 
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Lucas a conheceu. Não é, pois, provável que a pintasse jovem, nem que colocasse nas 
mãos do Menino um livro em lugar de um rolo, nem que Jesus abençoasse com o gesto 
de benção latino, em vez do grego. Quiçá tão pouco teria representado a Jesus, que já 
tinha subido aos céus. Já se observou que em Cesena, cidade italiana do Adriático houve 
um pintor chamado Lucas, de sobrenome Santo, que morreu pelo ano de 1002. Este 
artista poderia ter pintado as imagens atribuídas a S. Lucas [...]" 4 

Recorrendo, de novo, a Manuel Trens ficamos a conhecer os pormenores desse retrato, 

supostamente atribuido a São Lucas, que encontra na figura 163, uma das muitas possível 

reproduções: 

"O primeiro retrato da Virgem que se supõe pintado por S. Lucas, e do qual temos notícias 
e muitas réplicas, é o mencionado por Teodoro, leitor de Constantinopla e ao mesmo 
tempo historiador, que escreve no início do século VI. Conta que a imperatriz Eudoxia 
(Sec. IV-V) enviou de Jerusalém para a sua filha Pulquéria, uma efígie da Mãe de Deus, 
pintada pelo evangelista S. Lucas. Nesta tábua, a Virgem estava representada em busto, 
levava sobre o braço esquerdo o Menino e tinha a mão direita colocada sobre o seu 
próprio peito. Um manto cobria a sua cabeça. Jesus tinha um nimbo crucífero; a sua mão 
direita abençoava com o acostumado gesto latino e a sua esquerda sustentava um rolo. 
Tinha vestido túnica e pálio." 5 

Em nossa opinião, tal como os relatos apócrifos 

pretendiam dar explicações sobre pormenores da vida da 

Virgem Maria e de seu Filho, ausentes nos Evangelhos 

canónicos, parece-nos que a atribuição de um tal retrato a 

São Lucas não passará de um artifício, com a finalidade de 

colmatar uma outra lacuna: a do aspecto físico de Maria. 

Pelo facto de não existir nenhuma efígie da Mãe de 

Jesus, é fácil concluir que as representações da Virgem são 

convencionais, fruto da imaginação e da criatividade de cada 

pintor, procurando dotar Maria com o aspecto mais formoso 

possível, de acordo com os conceitos de cada época. No 

tempo de Jesus, o ideal de beleza feminina não deveria andar 
Fig. 163. Virgem com o Menino 

longe dos Seguintes pressupostos: Escola de Siena (séc. XIII) 

"Pele branca ou bronzeada, com reflexos de púrpura, os olhos talhados em amêndoa, 
profundos, evocando a forma de uma pomba; cabelos negros, cujos longos anéis lhe 

4 TRENS, Manuel — Maria: Iconografia de la Virgen en el arte espanol. Madrid: Editorial Plus-Ultra, 
1947, p. 15. A imagem reproduzida na figura 163 foi reproduzida desta mesma publicação (fig. 2). 

5 Ibidem. 
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dançam sobre o busto; dentes uniformes; lábios vermelhos; nariz vigoroso; faces e 
têmporas transparentes aos fluidos de sangue; pescoço comprido; peito firme; coxas 
longas, redondas, cheias; ventre carnal susceptível às cores e aos contactos calorosos 
como um monte de trigo; perfil direito e bem lançado como uma palmeira; andar ágil e 
solene como uma dança sagrada; odorante e fresca como rosas e como lírios [...]" 6 

No campo literário, encontramos antigas descrições sobre a aparência física de Maria, 
tal como nos revela Ave Caprettini, ao transcrever alguns pormenores estéticos do rosto de 
Maria, codificados por Alberto Magno (t 1280), na obra De Laudibus. De corporali 
pulchritudine Mariae: 

"No capítulo II do quinto livro, Alberto descreve minuciosamente o aspecto físico de 
Maria, traçando um verdadeiro retrato do qual emerge o ideal de perfeita beleza feminina 
que influenciará os pintores até finais do século XV: a fronte é alta e cândida, marcada 
apenas com um «róseo rubor» a assinalar a verecúndia; a brancura é pureza, o vermelho 
caridade; as faces deverão ser semelhantes a «fragmen mali punici», a gomos de romã; 
moderada será a dimensão do nariz; os lábios são de uma doçura «purpúrea», encarnados, 
e de grossura comedida; além disso, o pescoço deve ser «quase coluna», rígido e redondo 
para suportar a cabeça «sicut columna capitelum» ou então, docemente reclinado, de 
acordo com a atitude; as mãos pequenas e cândidas."7 

O mesmo autor depois de confirmar que este tipo de beleza, descrito por Alberto Magno, 
não se encontra distante dos modelos apresentado pela poesia do séc. XIII, conclui da seguinte 
forma: 

"Este tipo de senhora do século XIII, evanescente, pálida, de olhos doces e semi fechados, 
loura e de corpo delicado e frágil, com mãos compridas e cândidas, de rosto inexpressivo, 
angélica, configura o ideal feminino para os pintores durante todo o século XIV, quando 
já na poesia aquele ideal se tinha transformado, dando lugar a uma senhora mais corpórea, 
nem sempre suave e graciosa no porte." 8 

Este ideal de beleza feminino vivido no Medievo, conduz a imagens, em concreto nas 
pinturas da Anunciação, onde Maria é apresentada com feições de mulher cândida, serena, 
inocente e pura com o rosto rosado, adornado de cabelos louros, de expressão um pouco 
encantada, mas sempre doce9. A maior parte das pinturas da Anunciação reunidas no Capítulo 
H, apresentam a figura de Maria com algumas características físicas enquadradas rigorosamente 
dentro deste modelo referido, sobretudo no que concerne ao rosto e às mãos. 

6 Cf. CHOURAQUI, André —A vida quotidiana dos hebreus, pp. 146-147?? 
7 CAPRETTINI, Ave Appiano — Lettura dell'Annunciazione fra semiótica e iconografia. Torino: G. 

Giappichelli Editore, 1979, p. 81. 
8 Ibidem, pp. 83-84. 
9 Ibidem, pp. 85-86. 
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No entanto, verifïca-se não ter existido, por parte dos pintores, em particular os do 
Renascimento, uma preocupação em reproduzir, com fidelidade, os traços fisionómicos das 
mulheres da nação hebraica. De facto, o rosto de Maria, tal como aparece na maior parte das 
pinturas da Anunciação, não é representado segundo a fisionomia própria da mulher do Médio 
Oriente, mas sim de acordo com as feições da mulher europeia. Esta constatação vem reforçar 
o que já anteriormente defendemos: todas as descrições feitas sobre a fisionomia da jovem de 
Nazaré, sejam elas pintadas ou escritas, são pura especulação. A iconografia da Virgem mostra-
-se dependente do conceito de beleza feminina adoptado pelos pintores, variando ao longo 
dos tempos e dos espaços geográficos. 

Chama-se a atenção para o facto de assistirmos, 
por vezes, e sobretudo na pintura italiana, a imagens da 
Anunciação, onde a Virgem apresenta um rosto 
carregado de tristeza ou dor [164]. Neste caso, parece-
nos existir uma clara intenção em salientar que o mistério 
da Anunciação e da Encarnação não foi somente um 
mistério de alegria, tal como se poderia deduzir a partir 
das palavras iniciais da saudação do anjo Gabriel, mas 
também um mistério de dor e sofrimento. Muito 
provavelmente, estaria na mente dos pintores sublinhar 
a ideia da via dolorosa, implícita no facto de aceitar ser 

- j T T - i u j t - w A *• A * Fi8-164. Anunciação (pona.) 
a mae do Filho de Deus, destinado a resgatar a Mestre florentino desconhecido 
humanidade pelo sofrimento e pela cruz, tal como Oxford, Ashmoieum Museum 

previra o velho Simeão no templo de Jerusalém (Lc 2, 34-35)10. 

A DISPOSIÇÃO ESPACIAL 

Nas pinturas da Anunciação, o posicionamento de Maria no espaço pictórico surge em 
estreita ligação com a disposição dos restantes protagonistas. Por imposição das necessidades 
compositivas, o Anjo Gabriel bem como o Pai Eterno, quando está presente, encontram-se 
sempre do mesmo lado da pintura, enquanto a figura de Maria ocupa o lado oposto. Nas 
representações dos primeiros séculos, a Virgem encontrava-se do lado esquerdo da composição 
(considerado sempre segundo o ponto de vista do observador), tal como se pode observar na 
figura 165, a qual reproduz, num fresco da Catacumba de Priscila, Roma, a mais antiga 

Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 91. 
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Fig. 165. Anunciação Fig. 166. Anunciação 
Fresco (séc. III) Tecido de seda (séc. VII-VIII) 
Roma, Catacomba di Priscilla Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana 

pintura da Anunciação, conhecida até ao momento, como também no mosaico do arco triunfal 
de Santa Maria Maior em Roma (séc. V), representado na figura 2 ou, ainda, no tecido de 
seda da Biblioteca Apostólica Vaticana [166]. 

Contudo, a partir do século VI, Maria passa a ser representada, preferentemente, no 
lado direito da pintura, situação que se manterá, na maior parte dos casos, durante o Medievo 
e o Renascimento, tal como constatámos ao efectuar o estudo da figura do Pai Eterno, podendo 
ainda ser comprovada através dos Quadros XI, XII e XIII. Os motivos para se ter produzido 
esta alteração não estão devidamente esclarecidos e, muito provavelmente, serão o resultado 
não de uma única causa, mas sim da conjugação simultânea de diversos factores. 

Augustin-Marie Lépicier elabora uma hipótese baseada no facto do lado direito ser 
considerado o de maior honra e dignidade: 

"Antes do século VI, o anjo situa-se geralmente à direita e avança para Maria, sentada do 
lado esquerdo, mas, seguidamente, vemos a Virgem, sentada ou em pé, ocupar o lugar de 
honra que lhe pertence. Esta tradição estabelecer-se-à na arte de uma forma definitiva." " 

Outra explicação possível tem em conta a relação existente entre o sentido de escrita e 
de leitura grega e latina e a própria «leitura» da obra pictórica: 

"O anjo passa à esquerda no momento em que na composição das cenas evangélicas, em 
particular, dos milagres, a marcha de perfil substitui a fase frontal. A figura principal 
avança para a direita, no sentido da escrita grega e latina: desta forma vem expressa a 
continuidade da acção numa pintura que procura representar o pormenor do relato." 12 

11 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 91. 
12 MUZJ, Maria Giovanna — L'Iconografia dell'Annunciazione. Theotokos TV: 2 (1996) pp. 485-486. 
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Uma explicação complementar refere-se à colocação do anjo do lado esquerdo da pintura 
como uma enfatização da Annunziata que constiui o ponto de chegada e o termo do movimento 
do olhar. Efectivamente, estando, por norma, o anjo representado com maior movimento, 
quer pelo facto de se encontrar em voo, caminhando, ou simplesmente pela agitação das suas 
vestes, o olhar do observador é atraído, em primeiro lugar, para a sua figura, dirigindo-se, em 
seguida, para a pessoa de Maria 13. 

Não é, também, de excluir a hipótese de se 
poder justificar esta transição com base na 
influência das pinturas representativas do relato da 
anunciação de Gabriel a Zacarias. A respectiva 
perícopa refere que o Anjo aparece ao sacerdote à 
direita do altar do incenso. Em termos pictóricos, 
estando o altar representado de frente, situação mais 
comum, posicionar o anjo à sua direita, equivale a 
colocá-lo do lado esquerdo da composição, segundo 
o ponto de vista do observador [167]. 

Fig. 167. Anunciação a Zacarias (porm.) 
Niccolo di Pietro Gerini (atr.) 
London, National Gallery Não se pode afirmar categoricamente que a 

fórmula compositiva das pinturas da Anunciação, 
nas quais Maria surge representada no lado direito, constitua uma regra. Verificamos, sim, 
que, com raras excepções, ela recolhe a preferência dos pintores, particularmente durante a 
época medieval e renascentista. Porém, nos períodos artísticos seguintes, embora com menor 
incidência, continuam a manter-se estas posições relativas ao Anjo e à Virgem: Maria ocupando 
o lado direito da pintura e o Anjo Gabriel o lado esquerdo. 

GESTOS E ATITUDES DE MARIA 

Nas pinturas da Anunciação, salvo raras excepções, os artistas representam Maria com 
gestos suaves e delicados, fazendo eco das indicações expostas no Livro II do tratado «De 
pictura», de Leon Battista Alberti, nomeadamente quando este afirma: 

13 Cf. DENNY, Don W. — The Annunciation from the right: From early Cristian times to the sixteenth 
Century. New York: New York University, 1965 Apud MUZJ, Maria Giovanna — L'Iconografia 
dell'Annunciazione, p. 485. Adiante, voltaremos a referir este mesmo aspecto. A estas possíveis justificações 
acresce uma outra relacionada com a estrutura geométrica da composição que será analisada posteriormente. 
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"É preciso que uma pintura tenha movimentos suaves e graciosos, apropriados à acção. 
Que nas raparigas haja uma atitude e movimentos graciosos, uma simplicidade amável 
que revele doçura e serenidade mais que agitação, mesmo se Homero, seguido por Zeuxis, 
preferisse nas raparigas uma conformação muito robusta. Nas adolescentes, que os 
movimentos sejam mais leves, joviais, deixando adivinhar o seu vigor e uma alma 
valorosa." I4 

Contrariando esta tendência, há pintores que representam a Virgem da Anunciação 
manifestando a sua perturbação por meio de gestos mais exuberantes e, por vezes, até 
exagerados que, naturalmente, surgem em oposição aos preceitos de Alberti e às concepções 
da época. É o caso, por exemplo da Anunciação de Sandro de Botticelli [172], na qual nos 
parece existir algum exagero na expressão gestual da Virgem. 

Abundam, porém, as representações onde os pintores procuram traduzir os sentimentos 
de Maria através de uma postura serena, imóvel, acompanhada de gestos brandos e comedidos. 
Além da justificação para estas atitudes, fundamentadas no texto de Alberti, pensamos poder 
ver nas palavras de Ave Caprettini uma explicação complementar baseada na importância do 
significado atribuído às figuras de Maria e do Anjo: afigura semanticamente mais importante 
vem representada habitualmente mais imóvel, enquanto as figuras menos importantes podem 
aparecerem movimento (o que se exprime não pelo rosto, mas pela posição do corpo)15. Nas 
pinturas da Anunciação, a personagem central e mais significativa é, indiscutivelmente, a 
figura de Maria, de acordo com o sentido da perícopa de Lucas. Em conformidade com esta 
hierarquia, verifica-se que a figura de Maria, de uma forma geral, é apresentada numa atitude 
majestosa, hierática, ou então em humilde aceitação, mas sempre expressando-se através de 
gestos suaves. Porém, quando é representada transmitindo a perturbação, sentida pela chegada 
inesperada do mensageiro divino, os pintores colocam em Maria um gesto um pouco mais 
agitado, como expressão do seu sentimento. Como forma de salientar o facto de Maria ser o 
centro da composição, além dos aspectos já mencionados, a maioria dos pintores do mistério 
da Anunciação representam a Virgem voltada para Gabriel e, ao mesmo tempo, para o 
espectador e não apenas com o rosto, mas com todo o corpo, posição sugerida pela orientação 
do trono ou da cadeira onde se senta ou do móvel em que se ajoelha 16. De forma muito 
particular na pintura italiana do Quattrocento, assiste-se a um fenómeno muito característico 
das posturas relativas do Anjo e de Maria: o Anjo anunciador é visto de perfil, enquanto 
Maria ocupa uma posição frontal ou em três quartos, sendo muito raro um posicionamento de 

14 Cf. ALBERTI, Leon Battista — De la peinture. De Pictura (1435). Deuxième édition. Paris: Macula, 
Dédale, 1992, p. 185. 

15 Cf. CAPRETTINI, Ave Appiano — Lettura dell'Annunciazionefra semiótica e iconografia, pp. 87-88. 
16 Ibidem. 
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autêntico perfil n . Evidenciando a mentalidade religiosa dos fiéis, na arte cristã mais antiga, 
Maria era vista sobretudo como a rainha dos anjos e a Mãe de Deus, não tanto a mãe dos 
homens, a mulher capaz de se emocionar. A sua perfeição e os dons recebidos de forma tão 
excepcional, tornavam-na mais perto de Deus que dos homens. Esta concepção ajuda a 
compreender a atitude hierática da figura de Maria, nas pinturas da Anunciação da arte 
bizantina, possuidoras de um rosto inexpressivo, sem traços de emoção reveladores de qualquer 
faceta da sua psicologia. Como resultado desta figuração, mais característica da arte oriental, 
deparamos nas referidas representações da Anunciação, a partir do século V, com dois modelos 
compositivos mais importantes: 

1- O modelo grego: a Virgem, de aparência nobre, mas simples, está sentada, passiva e 
imóvel; 

2- O modelo sírio: Maria é representada de pé, com uma pose um pouco mais expressiva 
e com um gesto de consentimento pelo qual exprime a sua vontade l8. 

17 Cf. ARASSE, Daniel — Annonciation/Énonciation. 37 (1984) 3-4. 
18 Cf. MÂLE, Émile — L'Art religieux du XIIe siècle en France. 8e édition. Paris: Armand Colin Éditeur, 

1998, p. 57; LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, pp. 33-34. Para 
Carlos A. Ferreira de Almeida, as razões para estabelecer esta distinção não são convincentes, daí ter sido 
abandonada tal classificação. Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de Almeida — A Anunciação na arte 
medieval em Portugal. Estudo iconográfico, p. 17, nota 3. Todavia, Santiago Sebastian também admite a 
diferenciação estabelecida entre o modelo grego e o sírio. Cf. SEBASTIAN, Santiago — Mensaje Simbólico dei 
Arte Medieval. Ia Reimpresión. Madrid: Ediciones Encuentro, 1994, p. 231. 
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resultante desta simbiose 19. Nas manifestações artísticas do Renascimento, encontram-se 
ainda indícios da realeza e majestade que os fiéis atribuíam à Virgem Maria, não já através de 
uma postura hierática, como acontecia na arte dos séculos V e VI, mas por meio do símbolo 
da coroa real colocada sobre a sua cabeça. Isto podemos verificar também em diversas pinturas 
da Anunciação, entre as quais destacamos o fresco florentino na igreja da Santíssima 
Annunziata [169]. 

ATITUDES E «ESTADOS PSICOLÓGICOS» DE MARIA 

Este tema tem merecido especial atenção por parte de muitos pintores que, ao longo de 
várias épocas artísticas, representaram a figura de Maria e do Anjo anunciador em diferentes 
atitudes, nas quais podemos ver a intenção de interpretar, em termos artísticos, determinado 
momento específico do Colóquio Angélico. 

Na opinião de J.-C. Broussolle, as atitudes adoptadas pela Virgem nas representações 
da Anunciação, podem ser organizadas em três fórmulas 20: 

1- A Virgem escuta em silêncio o Anjo que lhe comunica: ela nada diz; 
2- Maria faz um gesto de assombro, parecendo querer opor ao Anjo uma recusa formal; 
3- Maria dá o seu consentimento às palavras do Anjo pronunciando o seu fiat. 

Se, efectivamente, a maioria das representações da Anunciação, podem ser enquadradas 
por uma destas três fórmulas, circunscrever apenas a três momentos as diversas pinturas 
relativas ao tema é uma maneira simplista de encarar a iconografia da Anunciação. De facto, 
surgem com frequência determinadas obras que não se encontram dentro de nenhuma das 
três categorias assinaladas. Referimo-nos, por exemplo, aos painéis onde se representa o 
momento em que a Virgem interroga o Anjo Gabriel. 

Lucien Rudrauf, por seu lado, procurou sistematizar os doze versículos da perícopa da 
Anunciação, compendiando-os em sete fases essenciais, associadas a igual número de atitudes 
de Maria, apresentadas segundo uma sequência diacrónica21: 

19 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 34. 
20 Cf. BROUSSOLLE, J.- C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation angélique, p. 363. 
21 RUDRAUF, Lucien — L'Annonciation. Étude d'un thème plastique et de ses variations en peinture et 

en sculpture. Paris: Imprimerie Grou-Radenez, 1943. Apud PARIS, Jean — L'Annonciation. [SA.]: Éditions du 
Regard, 1997, p. 14. 

463 



CAP. I - 4.2. REPRESENTAÇÃO DE MARIA DE NAZARÉ 

1-0 Anjo chega — a Virgem apenas tem tempo de se aperceber da sua presença; 
2- O Anjo já está lá — a Virgem mostra-se surpreendida com a presença do Anjo; 
3- O Anjo fala — a Virgem escuta; 
4- O Anjo já falou — a Virgem hesita; 
5- A Virgem responde — o Anjo escuta; 
6- A Virgem já respondeu — o Anjo acolhe a sua resposta; 
7- O Anjo fala — a Virgem responde. 

Para comentarmos este esquema, é necessário analisá-lo sob duas vertentes: A) enquanto 
procura ser uma forma de sistematizar, passo a passo, as diversas etapas do diálogo entre 
Maria e o Anjo; B) estudando a sua possibilidade prática de ser representado em termos 
artísticos. Quanto ao primeiro aspecto, o esquema parece-nos aceitável, na medida em que 
estabelece uma correspondência entre cada uma das suas fases e as respectivas etapas do 
Colóquio Angélico. Porém, relativamente à eventualidade da sua representação artística, 
existem questões pertinentes, associadas à dificuldade em ilustrar algumas das fases 
apresentadas. Esta mesma preocupação é sentida por Jean Paris, ao afirmar ser impossível 
distinguir, artisticamente, a fase 3 da 7 ou a 2 da 4, enquanto a fase 1 e 6 constituem «elementos 
neutros» do relato22. 

Apesar de manifestarmos a nossa concordância com o ponto de vista deste autor 
relativamente à dificuldade em estabelecer diferenças entre determinadas etapas, não podemos, 
contudo, deixar de entrever neste esquema uma importante tentativa de sistematizar as atitudes 
com que Maria foi sendo representada ao longo dos séculos nas pinturas da Anunciação, de 
acordo com a sequência do diálogo estabelecido com o Anjo Gabriel. 

Não nos afastaremos do pensamento de Lucien Rudrauf e da lógica do seu esquema, se 
aglutinarmos as fases impossíveis de distinguir em termos plásticos, mantendo, porém, as 
etapas essenciais. Assim, reduzimos a uma só fase as atitudes 1 e 2, desnecessariamente 
subdivididas, pois a chegada do Anjo e a consequente reacção por parte de Maria, quando 
representadas em pintura correspondem a um só momento: o Anjo Gabriel entra saudando 
Maria, que deixa transparecer um gesto de surpresa. Por outro lado, a 4a atitude não faz parte, 
de forma explícita, do evangelho de Lucas, mas é aceitável admitir a sua existência: depois 
da primeira parte da mensagem apresentada pelo Anjo, Maria deve ter feito um momento de 
silêncio não tanto mostrando hesitação como refere o esquema de Rudrauf (o que nos levaria 
a pensar numa segunda reacção de Maria à palavras do Anjo, atitude não contemplada pelo 

22 PARIS, Jean — L'Annonciation. [S.l.]: Éditions du Regard, 1997, p. 14. 
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relato evangélico), mas sim reflectindo de acordo com a personalidade própria de Maria. As 
restantes etapas estão organizadas de modo a alternar as intervenções de Maria e do mensageiro 
divino, concluindo com a resposta de Maria. No entanto, foi suprimida a fase 6, pois, em 
nossa opinião, não encontra expressão nas representações pictóricas. Assim, uma vez 
suprimidos os «elementos neutros», segundo a expressão de Jean Paris, constantes no esquema 
original, de maneira que as diversas etapas possam ser passíveis de representação, sem a 
ambiguidade supracitada, obtemos o seguinte esquema: 

1- O Anjo chega (saudando) — a Virgem mostra-se surpreendida (perturba-se); 
2- O Anjo fala (explica o sentido da sua missão) — a Virgem escuta (reflecte); 
3- O Anjo já falou — a Virgem reflecte; 
4- A Virgem responde (questiona) — o Anjo escuta; 
5- O Anjo responde — a Virgem acolhe a resposta; 
6- A Virgem responde (dá o seu consentimento) — o Anjo acolhe a resposta de Maria. 

Neste novo esquema, contrariamente ao que sucedia no anterior, constata-se que cada 
uma das etapas se apresenta com possibilidade de ser traduzida em termos plásticos sem que 
exista qualquer ambiguidade entre elas a ponto de tornar difícil a respectiva identificação. Ao 
longo do estudo subsequente verificaremos como os pintores foram dando a sua própria 
interpretação a cada um dos seis momentos em que acabámos de dividir o Colóquio Angélico 
o que vem confirmar a consistência desta nova formulação esquemática e as respectivas 
potencialidades artísticas. 

Outra forma de equacionar as atitudes com que Maria é representada nas pinturas da 
Anunciação baseia-se num sermão de Frei Roberto Caracciolo da Lecce, pregador em Florença, 
nos anos de 1490. Este frade Franciscano, analisando a perícopa de São Lucas, considera a 
existência de cinco «condições louváveis», ou seja disposições mentais, estados espirituais 
ou psicológicos experimentados por Maria ao longo do Colóquio Angélico, o terceiro mistério 
em que Frei Roberto divide a Anunciação. 

Tais atitudes tornaram-se muito conhecidas através da divulgação feita por Michael 
Baxandall, na obra Painting and Experience in Fifteenth Century Italy 23. Este estudo tem 
sido objecto de frequentes referências e aplicações ao campo da pintura da Anunciação, 
nomeadamente procurando, através dele, interpretar as atitudes da Virgem Maria. Não 

23 Utilizaremos a edição espanhola: BAXANDALL, Michael — Pintura y vida cotidiana en el 
Renascimiento. 4a ed. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2000. 
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constituindo, pois, uma novidade no âmbito das pinturas referentes ao tema trata-se, contudo, 
de um importante elemento de trabalho quando utilizado para a análise iconografia da Virgem 
da Anunciação, razão pela qual passaremos a apresentá-lo24. 

Baxandall, ao referir o sermão de Frei Roberto, apresenta uma sistematização dos estados 
de espírito experimentados por Maria, deduzidos directamente da perícopa da Anunciação, 
nestes termos25: 

"El tercer mistério de la Anunciación es denominado Colóquio Angélico; comprende 
cinco condiciones loables de la Virgen Bendita: 

1 - Conturbado Inquietud 
2- Cogitatio Reflexion 
3- Interrogado Interrogación 
4- Humiliado Sumisión 
5- Meritatio Mérito." 

Um dos aspectos que imediatamente se destaca, neste esquema, é o facto de ser formado 
por cinco elementos. Esta constatação levou-nos a considerar a hipótese de existir uma relação 
quer com o padrão das anunciações, constituído, igualmente por cinco etapas (ou seis se 
considerarmos a resposta de Maria nele incluída), quer com o esquema proposto por Lucien 
Rudrauf que, após ter sido simplificado, apresenta, igualmente, seis momentos essenciais. 
Realizámos, então, uma análise comparativa mais cuidada, e chegámos às seguintes conclusões: 

1- Ao primeiro elemento do padrão das anunciações corresponde, no esquema de 
Rudrauf, também o primeiro ponto: a aparição do Anjo, sem que tenha correspondência nos 
estados espirituais do sermão de Frei Roberto; 

2- O segundo elemento do esquema literário diz respeito à reacção da pessoa que recebe 
o anúncio. Em nossa opinião, este aspecto tem paralelo, com a segunda parte da primeira fase 
apresentada por L. Rudrauf: a Virgem mostra-se surpreendida e com o elemento 1 das 
«condições louváveis», ou seja, a perturbação de Maria: Conturbado, pois, segundo o texto 
de São Lucas, Maria perturbou-se ao ouvir a saudação do Anjo. Em pintura, este estado de 
espírito foi bastante representado pelos pintores, como teremos oportunidade de observar. 

24 Devemos referir que esta análise de Baxandal relativa às diversas etapas do Colóquio Angélico, tem 
sido usada de forma exagerada, procurando explicar através dela todas as possíveis atitudes e gestos como se se 
tratasse da «Panaceia» do tema da Anunciação. Sem menosprezar a importância que tal análise possui, deve, 
contudo, ser relativizada, pois, como veremos, determinadas atitudes de Maria não podem ser enquadradas no 
âmbito das cinco fases referidas. 

25 BAXANDALL, Michael — Pintura y vida cotidiana, p. 71. 
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3- O elemento intermediário do padrão das anunciações consiste no anúncio da 
mensagem do Anjo. Importa esclarecer, neste momento, um aspecto importante: enquanto o 
Anjo sossega Maria e dá explicações sobre o motivo da sua embaixada, a jovem, em silêncio, 
deveria reflectir sobre as suas palavras, atitude que se deve ter prolongado para além do 
momento em que o Anjo concluiu a sua primeira intervenção. Existe, portanto, uma etapa do 
diálogo em que Maria reflecte enquanto o Gabriel faz o primeiro anúncio. Trata-se da condição 
definida por Frei Roberto como cogitatio que, de uma forma directa, encontra paralelo com o 
segundo elemento proposto no esquema de Lucien Rudrauf: O Anjo fala — a Virgem escuta. 
No entanto, a terceira fase proposta por este autor apresenta-se da seguinte forma: O Anjo já 
falou — a Virgem reflecte. Aparentemente surge aqui um momento de impasse que, usando a 
terminologia de Jean Paris, classificaríamos de «elemento neutro», caso não se verificasse o 
facto de ter expressão em termos artísticos. Efectivamente, deparámos com um razoável 
número de pinturas passíveis de serem enquadradas, com todo o rigor, dentro desta fórmula 
do esquema de Rudrauf, embora não tenha correspondência com nenhum elemento do padrão 
das anunciações. Pelo facto de Maria se encontrar em atitude de reflexão {cogitatio) deveremos 
alargar esse estado espiritual de forma a abranger a terceira etapa segundo a síntese de Rudrauf, 
tal como apresentamos no Quadro X. 

4- A objecção ou dúvida colocada pela pessoa interpelada constitui o elemento seguinte 
do padrão das anunciações, o qual está directamente relacionado com o antepenúltimo 
elemento da síntese de Rudrauf: a Virgem responde (questiona), e com a interrogatio do 
sermão de Frei Roberto; 

5- A esta objecção segue-se a resposta do Anjo que inclui a apresentação do sinal 
confirmando a sua mensagem, a qual se encontra em sintonia com a quarta etapa apresentada 
por Rudrauf: O Anjo responde — a Virgem acolhe a resposta. Nas representações pictóricas, 
este momento possui uma expressão muito própria, como veremos, embora muitas vezes, 
esteja igualmente associado com a submissão, pois Maria acolhe a resposta do Anjo, atitude 
que, em si, prenuncia a aceitação final. 

6- O último elemento do padrão das anunciações relaciona-se com o consentimento à 
proposta do mensageiro celeste e, como tivemos oportunidade de referir, existe apenas no 
caso da Anunciação a Maria. Lucien Rudrauf propõe uma fase específica para esta 
circunstância: a Virgem responde (dá o seu consentimento) — o Anjo acolhe a resposta. 
Relativamente às «condições louváveis» assinaladas por Baxandal, são duas as que aqui podem 
encontrar correspondência: por um lado, a submissão (humiliatio) pois Maria revelando a sua 
condição de humilde serva, aceita a proposta divina transmitida pelo Anjo, o que a coloca 
numa situação de mulher priveligiada pelos dons de Deus; por outro lado, devido, precisamente, 
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a esta circunstância extraordinária à qual Maria corresponde activa e fielmente pela sua entrega, 
ela mereceu ser a Mãe do Filho de Deus, por isso, ao conceber pelo Espírito Santo manifesta-
-se o estado definido por mérito (meritatio). 

As relações entre os três esquemas referidos, podem ser sintetizadas através do seguinte 
quadro (Quadro X): 

QUADRO X 

Padrão das anunciações Síntese segundo Lucien Rudrauf Estados espirituais 

1-Aparição do anjo 1- 0 anjo chega — 

2- Reacção do interlocutor — a Virgem mostra-se surpreendida 1 - Conturbatio 

3- Anúncio da mensagem 2- 0 anjo fala — a Virgem escuta (reflète) 2- Cogitatio 

3- 0 anjo já falou — a Virgem hesita (reflète) 2- Cogitatio 

4- Objecção do interlocutor 4- A Virgem questiona — o anjo escuta 3- Interrogado 

5- Resposta do anjo e 
apresentação do sinal 

5- O anjo responde — a Virgem acolhe a 
resposta 

4- Humiliatio 

6- Aceitação 6- A Virgem responde (dá o seu 
consentimento) — o anjo acolhe a resposta 

4- Humiliatio 
5- Meritatio 

Relação entre o padrão das anunciações, a proposta de Lucien Rudrauf e os «estados espirituais» de Maria 

Atribuímos grande importância a este quadro devido ao facto de nele ser estabelecido, 
pela primeira vez, uma correspondência directa entre três estudos tratados até ao momento de 
forma independente: o padrão das anunciações, as representações plásticas de cada etapa do 
Colóquio Angélico e os estados espirituais de Maria, ou seja, as «condições louváveis» do 
sermão de Frei Roberto. 

A relação entre os vários esquemas, que temos vindo a desenvolver desde o início da 
nossa investigação, foi, em parte, confirmada por um estudo que tivemos oportunidade de 
consultar na biblioteca da Pontifícia Facoltà «Marianum», em Roma. O seu autor, Ave 
Caprettini, estabelece uma ligação entre as etapas do esquema do padrão das anunciações e 
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as cinco condições do sermão de Frei Roberto, chegando ao que ele designa por "esquema 
pictórico", com a seguinte configuração ligeiramente diferente da nossa proposta26: 

1- Conturbado 1- Aparição do Anjo; 
2- Cogitatio 2- Dúvida da pessoa que recebe o anúncio; 
3- Interrogatio 3- Uma explicação do Anjo dissipa a dúvida; 
4- Humiliatio 4- Completa aceitação da pessoa que recebe o anúncio; 
5- Meritatio. 

Já referimos, anteriormente, o facto deste autor não considerar, na sua síntese, a reacção 
de Maria perante as palavras iniciais da Saudação Angélica, embora constitua, efectivamente, 
o segundo elemento do padrão das anunciações. Devido a esse aspecto, parece-nos pouco 
correcto fazer corresponder a conturbatio directamente com a aparição do Anjo, pois o mais 
acertado seria estar associada ao segundo elemento do esquema literário: a reacção da pessoa 
que recebe o anúncio, tal como indicamos no Quadro X. 

O esquema divulgado por Michael Baxandall, constitui um elemento válido para a 
compreensão das atitudes manifestadas por Maria nas representações da Anunciação, embora 
seja necessário relativizar a sua importância, pois ao longo do nosso trabalho de investigação 
detectámos muitas representações do tema que não encontram correspondência com qualquer 
uma das «condições louváveis» apresentadas ou, então, a mesma pintura pode reunir mais do 
que uma, simultaneamente. Daí ser necessário alguma prudência e não procurar ver em cada 
postura, gesto ou atitude, a tradução de uma das cinco «condições louváveis», pois os pintores, 
na sua criatividade, não limitaram a determinadas fórmulas a tradução dos sentimentos, ou 
dos estados de ânimo atribuídos a Maria, podendo fazer transparecer outra mensagem como 
se constata pelas variantes iconográficas relativas ao tema. Efectivamente, através dos Quadros 
XI, XII e XIII, aprecebemo-nos da impossibilidade de enquadrar, em determinadas pinturas, a 
figura de Maria dentro do âmbito das condições psicológicas referidas. 

Para melhor esclarecermos esta situação optámos por incluir uma breve síntese dos 
cinco estados espirituais, ilustrando cada um deles com algumas pinturas de forma a possibilitar 
um maior esclarecimento sobre o modo como foram traduzidas em termos artísticos e 
podermos, mais tarde, ao efectuarmos a análise iconográfica das pinturas portuguesas (Capítulo 
IV), ter a noção das dificuldades existentes em estabelecer uma relação linear entre a 
iconografia de Maria e as «condições louváveis» apresentadas por Baxandall. Por outro lado, 

Cf. CAPRETTINI, Ave Apiano — Leitura dell'Annunciazionne, pp. 79-80. 
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é necessário ter em conta que não basta tentar reconhecer o «estado psicológico» da figura de 
Maria a partir das cinco condições apresentadas por Michael Baxandall para "saber qual o 
«momento» do relato que o pintor pretendeu ilustar e, portanto, ficar a saber o que a pintura 
«quer dizer»"2?. É necessário ter em conta que os «estados espirituais» não foram fixados de 
forma rígida e definitiva, mas que podem ser alterados de um autor para o outro28. Vejamos 
de que modo Baxandall se propõe traduzir em termos pictóricos os cinco momentos vividos 
por Maria durante o Colóquio Angélico. 

I o - CONTURBATIO INQUIETAÇÃO. 

Este primeiro estado espiritual refere-se ao momento em que a Virgem escuta a saudação 
do Anjo Gabriel (Lc 1, 28-29). Os artistas, procurando interpretar o texto sagrado, colocam 
Maria numa atitude de quem esboça um gesto de surpresa, de receio, ou de hesitação. Maria, 
surpreendida pelas palavras do Anjo, interrompe a sua ocupação, mostrando uma reacção de 
perturbação. 

Para ilustar esta circunstância Baxandall sugere, como modelo, a pintura da Anunciação 
de Filippo Lippi, da igreja de São Lourenço 
em Florença [170]. Nesta pintura, o Anjo 
genuflectido diante de Maria, acaba de lhe 
dirigir as palavras da saudação. A jovem, que 
se encontrava absorvida na leitura das Sagradas 
Escrituras, tem um momento de perturbação, 
denunciado pelo ligeiro movimento de recuo. 
O braço esquerdo ergue-se num gesto de 
surpresa, facilmente perceptível na posição da 
mão completamente aberta, com a palma 
voltada para fora, acentuando a atitude de 
perturbação. A mão direita, em baixo, junto ao 
Anjo, parece tentar detê-lo, embora ele já se Fig. 170. Anunciação 

. „ , ,. , , A Filippo Lippi (c. 1438-1440) 
encontre ajoelhado diante dela. Ao mesmo pirenze, San Lorenzo 

27 Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges — Fra Angélico. Dissemblance et figuration. Paris: Flammarion, 
1995, p. 108. 

28 De facto, Daniel Arasse assinala que Pseudo-Boaventura, considera existirem nove momentos du
rante todo o episódio da Anunciação. Cf. ARASSE, Daniel —Annonciation/Énonciation. 37 (1984), p. 4; Cf. 
DIDI-HUBERMAN, Georges — Fra Angélico, pp. 108-109. 
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tempo, Maria parece ter feito um movimento de contorsão, virando-se para o lugar onde o 
Anjo aparece. Todo este conjunto de gestos contribui para expressar a atitude geral de 
perturbação da jovem perante algo inesperado acabado de ocorrer. 

O estado espiritual correspondente à conturbatio foi representado por muitos artistas, 
alguns dos quais, por vezes, vão muito além de um simples gesto exprimindo a surpresa ou 
inquietação inicial de Maria, colocando a Virgem em atitudes exageradas, mais próprias de 
um estado de pânico ou de protesto que de surpresa ou hesitação. São posições dificilmente 
conciliáveis com a mensagem decorrente da leitura do texto de São Lucas. 

Como exemplo desse exagero por parte dos pintores ao representar esta atitude indicamos 
as pinturas de Simone Martini [171] e de Botticelli [172]. Dois artistas de épocas muito 
diferentes, com influências diversificadas e que expressam, também, com estilos diversificados 
a mesma reacção de Maria. No primeiro caso, Maria encontra-se sentada, mas a sua postura, 
afastando-se do Anjo, exprime um sentimento de grande inquietação enquanto o rosto transmite 
desconfiança, apesar do Anjo se encontrar ajoelhado a uma distância razoável, ter na cabeça 
uma grinalda de folhas de oliveira e na mão um ramo da mesma árvore que apresenta à 
Virgem em sinal da sua embaixada de paz, elementos que contribuem para uma pintura 
particularmente sugestiva. No caso da Anunciação de Sandro Botticelli, a Virgem reage à 
saudação do anjo com um gesto semelhante ao da pintura de Filippo Lippi [170], mas 
acentuando ainda mais o seu movimento. Além de exprimir surpresa ou perturbação, o gesto 
assim ilustrado transforma-se quase numa atitude de rejeição, apesar da serenidade das feições 
do rosto de Maria. Nestes exemplos facilmente se percebe que Maria ainda está longe de ter 

Fig. 171. Anunciação (porm.) 
Simone Martini (1333) 
Firenze, Galleria degli Uffizi 

Fig. 172. Anunciação 
Sandro Botticelli (1489) 
Firenze, Galleria degli Uffizi 
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pronunciado as palavras finais exprimindo o seu consentimento. 

Outros pintores optaram, igualmente, 
por representar Maria neste estado de 
espírito, como, por exemplo, Lorenzo Lotto 
[260], ou Carlo Braccesco [231]. Este 
modelo parece ter sido muito bem acolhido 
e aperfeiçoado especialmente na «Escola 
de Siena», atendendo ao número de 
pintores desta escola que o utilizaram 
durante os séculos XIII e XIV29. O seu 
fundador, Guido da Siena, fazendo uso 
dessa mesma norma compositiva, mostra, 
na Anunciação, reproduzida na figura 173, 
como Maria se sente quase intimidada perante o avanço impetuoso do Anjo. O movimento de 
torsão, o erguer da mão direita, quase em gesto de defesa, bem como a atitude e expressão do 
rosto, contribuem para transmitir, de forma inequívoca, o estado psicológico definido como 
conturbatio. 

Fig. 173. Anunciação 
Guido da Siena (c. 1280) 
Princeton University, The Art Museum 

2 ) COGITATIO — R E F L E X Ã O 

"Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal 
saudação." (Lc 1,29). Maria reflecte nas palavras do Arcanjo Gabriel: além de uma simples 
saudação, percebe existir subjacente um conteúdo mais profundo e sente que algo de novo e 
de grandioso está para acontecer. 

Não só os Evangelhos Apócrifos, como também as homilias de Germano de 
Constantinopla, apresentam a Virgem, nos momentos seguintes à saudação do anjo, debatendo-
-se com algumas interrogações, no sentido de procurar descobrir se não estará a ser vítima de 
uma cilada por parte do demónio 30. Consideramos ser este o primeiro momento de reflexão 
por parte de Maria, e ocorre, habitualmente, enquanto o Anjo anunciador se encontra na 

29 Cf. BROUSSOLLE, J.- C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation angélique, p. 372. Para 
este autor mesmo os discípulos de Giotto parecem ter adoptado maioritariamente esta fórmula, preferindo-a à 
que o seu mestre tinha utilizado nos seus frescos. 

30 Nos Evangelhos Apócrifos estas reflexões podem ser lidas no Evangelho Arménio da Infância, V. Nas 
homilias de Germano de Constantinopla, deparamos com situação idêntica na Homilia III, da Festa da Anunciação 
da Santíssima Virgem Maria. Cf. GERMAN DE CONSTANTINOPLA — Homilias mariológicas, p. 87. 
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posse da palavra. Gabriel, porém, tranquiliza a jovem respondendo à sua perturbação e a 
estas eventuais reflexões: "Não temas Maria, pois achaste graça diante de Deus". 

A pintura, apresentada por Baxandall, para 
ilustar este estado de ânimo é a Anunciação do 
Retábulo Barberini, hoje pertença do acervo da 
National Gallery, em Washington [174]. A 
Virgem encontra-se de pé diante do Anjo 
anunciador, que genuflecte diante dela. A mão 
esquerda segura o longo panej amento do manto, 
enquanto a direita está apoiada no peito. Não 
existe sinal de surpresa ou perturbação, mas, 
antes, uma atitude serena, própria de quem 
medita no seu interior: Maria procura entender Fig. 174. Anunciação (porm.) 

. j , , , » • Mestre do Retábulo Barberini (1448) 
O Sentido das palavras do AnjO. Washington, National Gallery 

No entanto, para Laurence Apfelbaum, 
esta postura conserva, ainda, um pequeno vestígio revelador da perturbação vivida 
anteriormente por Maria, expressa por meio do gesto da mão esquerda, ao sustentar o manto 
e também pelo olhar directo, mas tímido 3I. Habitualmente, na representação deste estado 
espiritual, Maria segura com uma das mãos as vestes ou o livro, enquanto a outra está colocada 
sobre o peito, com a palma virada para dentro. Podemos observar idênticos pormenores noutras 
pinturas alusivas a este estado de ânimo como seja a Anunciação de Duccio de Buoninsegna 
[458] e de Francesco del Cossa [465]. Nestes exemplos, deparamos com a mesma atitude de 
recolhimento por parte da jovem, olhar baixo, rosto sereno, mão direita sobre o peito, 
expressões claras do seu estado de reflexão. 

Além deste primeiro momento onde transparece a reflexão, devemos assinalar outro, 
no qual a Virgem é representada no mesmo estado espiritual, mas que, em nossa opinião, não 
deverá ser enquadrado dentro dos exemplos descritos. Efectivamente, nas pinturas analisadas, 
Maria reflecte, enquanto o Anjo ainda fala, porém, noutros casos, assiste-se a idêntica atitude 
por parte da jovem, mas o Anjo não se encontra na posse da palavra, denunciando, antes, uma 
postura própria de quem se encontra em espectativa, aguardando uma resposta. Embora o 

31 Cf. APFELBAUM, Laurence — L'Annonciation dans touts ses états, pp. 30-31. 
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relato de Lucas não refira esta situação, o 
mais provável é que antes de dar qualquer 
resposta Maria tivesse reflectido sobre o 
conteúdo da proposta colocada pelo divino 
mensageiro. Identificamos esta atitude com 
a terceira fase do esquema proposto por L. 
Rudrauf: o Anjo já falou — a Virgem 
reflecte e, de facto, algumas pinturas 
parecem apoiar este momento de 
espectativa. Referimo-nos, por exemplo à 
Anunciação de Giovanni da Milano, Prato, Duomo 
ilustrada na figura 175. 

Fig. \15. Anunciação 
Giovanni da Milano (1354) 

3 ) INTERROGATE — I N T E R R O G A Ç Ã O . 

Depois do Anjo ter terminado de falar, serenando a jovem Anunciada e explicando o 
motivo da sua embaixada, Maria deve ter reflectido durante breves momentos, como acabámos 
de considerar, quebrando o silêncio para pedir um esclarecimento: "Como será isso se eu não 
conheço homem!" (Lc 1, 34). É o momento da sua objecção: a interrogatio. 

Para ilustrar esta circunstância, Baxandall propõe, como modelo, o painel pintado por 
Alessio Baldovinetti, [176]. Nesta pintura, o gesto de Maria, erguendo a mão direita, em sinal 

de interpelação, estabelece a diferença em relação ao 
estado anterior: é Maria quem se encontra fazendo 
uso da palavra. No relato da Anunciação, a jovem 
apenas intervém duas vezes: a primeira para colocar 
uma questão, a segunda, para dar o seu 
consentimento. A postura de Maria não se enquadra 
dentro do contexto da resposta final dada ao Anjo, 
portanto, trata-se, sem dúvida, do momento em que 
coloca a objecção. A atitude de Gabriel confirma esta 
atribuição: de braços cruzados, em silêncio, escuta 
atentamente a questão colocada por Maria. 

Fig. 176. Anunciação (porm.) 
Alessio Baldovinetti (c. 1440-1460) 
Firenze, Galleria degli Uffizi 

O cenário onde decorre o diálogo contribui para 
fazer desta cena uma clara ilustração da interrogatio: 
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a paisagem exterior repleta de árvores, situada em último plano, para lá do muro, estabelece 
uma ligação simbólica com o hortus conclusus, o «jardim fechado» do Cântico dos Cânticos 
—hortus conclusus soror mea sponsa hortus conclusus fans signatus (Ct 4, 12). A referência 
ao jardim surge perfeitamente enquadrada no momento representado: o da interrogação de 
Maria: quomodofiet istud quoniam virum non cognosco (Lc 1, 34), na qual está subjacente, 
segundo a mentalidade da época, uma referência ao seu voto de virgindade, simbolizado 
precisamente pela alusão ao jardim fechado 32. 

Este estado de ânimo foi uma das etapas do Colóquio Angélico privilegiadas pelos 
pintores. Como característica principal da linguagem gestual de Maria, que estabelece a 
diferença com outros estados espirituais, merece relevar-se o facto da jovem erguer o antebraço 
num gesto delicado e sugestivo, em que a mão surge sempre com a palma visível, na totalidade, 
ou, apenas, em parte. Atendendo a este aspecto, Laurence Apfelbaum coloca a hipótese e, em 
nossa opinião com muita razão de ser, de se verificar na pintura de Antonello da Messina 
[177], a representação do mesmo momento espiritual: a interrogatio 33. Este gesto é razão 
suficiente para estabelecer uma diferença entre o estado espiritual retratado nesta pintura e o 
que transparece em outra muito semelhante, também de Antonello da Messina, onde Maria se 
apresenta só [181]. Outros pintores, optando por colocar Maria em atitudes diferentes, 
representam exactamente o mesmo estado de espírito, como se pode verificar através da 
figura 178. Neste caso, Maria está sentada, mas o gesto da sua mão direita é inequívoco: 

Fig. 177. Anunciação Fig. 178. Anunciação (porm.) 
Antonello da Messina ( 1474) Bicci di Lorenzo ( 1430) 
Palermo, Galleria Nazionale delia Sicília Baltimore, The Walters Art Gallery 

Cf. APFELBAUM, Laurence — L'Annonciation dans touts ses états, p. 38. 
Ibidem, p. 41. 
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corresponde exactamente ao das pinturas anteriores. Com o antebraço erguido e a palma da 
mão voltada para o exterior, dirige ao Anjo a sua interrogação, enquanto a mão esquerda, 
apoiada sobre o livro, se mostra indiferente para a determinação do estado psicológico. O 
Anjo, apesar de estar ajoelhado, repete o mesmo gesto de cruzar os braços, já analisado na 
pintura de Alessio Baldovinetti. 

4) HUMILIATIO — SUBMISSÃO. 

No final da explicação dada pelo Anjo, Maria, aceita, sem reservas, a vontade de seu 
Deus, de quem se considera humilde serva. Michael Baxandall, citando Frei Roberto, refere 
duas atitudes tomadas pela Virgem quando deu o consentimento ao Anjo: em primeiro lugar, 
ajoelha, inclina a cabeça e exclama: Eis a serva do Senhor. Em seguida, ergue os olhos para 
o alto e eleva as mãos com os braços em forma de cruz e conclui: Faça-se em mim segundo a 
tua palavra 34. 

Um arquétipo desta atitude é, para Michael 
Baxandall, o fresco de Fra Angélico, pintado na parede 
da 3a cela do antigo Convento de São Marcos, em 
Florença [179]. Maria ajoelha, cruza os braços sobre o 
peito, inclina-se em atitude se submissão, ergue 
ligeiramente o olhar e pronuncia a humilde anuência35. 
O Anjo, permanece de pé atento à resposta de Maria: 
"Ecce ancilla Domini..." Com estas palavras Maria 
assumiu a maternidade da Encarnação do Verbo de Deus. 
A singeleza deste acontecimento transcendental 
encontra expressão apropriada no despojamento da 

Fig. \79. Anunciação 
pintura: não há móveis, candelabros, livros ou outros Fra Angélico (c. 1441-1443) 

. . . . . . , j Firenze, Museo di San Marco 

objectos que, habitualmente, povoam o espaço onde 
decorre o encontro entre as duas personagens. Como acessório, apenas um escabelo, onde a 
jovem se ajoelha. A finalidade devocional imprégnante do fresco do convento dominicano 
justifica esta opção de Fra Angélico: a pintura não estava destinada a ser vista por uma grande 

34 Cf. BAXANDALL, Michael — Pintura y vida cotidiana, p. 76. Importa recordar os textos de Joannes 
de Caulibus e Ludolfo Cartusiano que transcrevemos no item 1.6. Tratados espirituais e Flos Sanctorum, onde 
era devidamente esclarecida a atitude de Maria ao dar a sua resposta ao Anjo Gabriel. 

35 Para Lépicier, a virgem ajoelhada, de mãos cruzadas sobre o peito corresponde à atitude de perfeita 
aceitação. Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation, p. 66. Ver também BROUSSOLLE, J.- C. — De 
la Conception Immaculée à l'Annonciation angélique, p. 378. 
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multidão de fiéis, mas sim, pelo frade que habitava nesta cela. Por isso, não era necessário 
incluir elementos simbólicos para auxiliar à compreensão do Mistério da Encarnação e das 
virtudes de Maria. Quem a contemplava, necessitava, apenas, de se concentrar no essencial: 
a grandeza daquela jovem humilde e despojada, elevada pela graça inefável de ser a Mãe do 
Filho de Deus; e a grandeza de um Deus que, para redimir os homens, vai reduzir-se à dimensão 
humana, independentemente da sua omnipotência divina. 

Talvez o momento mais solene para os pintores seja precisamente o que corresponde ao 
consentimento dado à proposta do Anjo Gabriel. Assim se compreende ser esta uma das 
cenas mais privilegiadas nas representações da Anunciação. A atitude mais frequente e, 
possivelmente, a que melhor exprime o estado espiritual correspondente à submissão, quer a 
Virgem se encontre de pé, de joelhos ou sentada, é aquela onde Maria é representada com a 
cabeça inclinada ou fazendo uma ligeira vénia, o olhar baixo e as mãos cruzadas sobre o 
peito. Esta atitude serena, dócil e submissa expressa a humilde obediência e a perfeita aceitação 
da vontade de Deus36. 

De forma a reforçar a importância desse momento e, para não restarem dúvidas sobre a 
acção representada, os pintores colocam, por vezes, a resposta de Maria, dada ao Anjo, inscrita 
no próprio painel, como já tivemos 
oportunidade de constatar anteriormente. No 
caso da pintura de Nero di Bicci [180], as 
palavras da Virgem estão inscritas na base 
inferior da moldura do painel, imediatamente a 
seguir à saudação do Anjo. Recorrendo a este 
ou a qualquer outro processo, segundo a 
criatividade artística, a intenção dos pintores é 
inequívoca: ilustrar e difundir o momento em 
que tem início o ciclo da salvação da 
humanidade vivido naquele instante, quando 
Deus se torna homem graças à disponibilidade 

Fig. 180. Anunciação (porm.) 
da sua serva, Maria de Nazaré. Neri di Bicci (1453) 

Firenze, Santa Trinità 

36 Partilha desta opinião, além dos pintores referidos na nota anterior, BUGHETTI, Angelo — I pittori 
deWAnnunciazione. Imola: [S.n.], 1904, p. 8. Sobre as fontes literárias nas quais se baseia a atitude ajoelhada de 
Maria faremos uma breve referência, adiante, ao analisarmos as posturas da Virgem. 
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Augustin-Marie Lépicier tem uma opinião ligeiramente diferente da que acabámos de 
enunciar, pois, subdivide o momento de aceitação da Virgem em duas fases e atribui ao facto 
de Maria cruzar os braços um significado diferente. Deixamos registada a sua opinião pois 
constitui outra chave para a interpretação de pinturas onde se evidenciam atitudes 
aparentemente em desacordo com as «condições louváveis» apresentadas por Baxandall, ou 
onde seja difícil estabelecer uma ligação entre os seus gestos e o respectivo enquadramento 
nos estados espirituais analisados: 

"Quando o artista nos apresenta Maria de olhos baixos, imóvel, mas com as mãos cruzadas 
sobre o peito ou então piedosamente juntas, veremos uma expressão de um consentimento 
ainda tácito, enquanto que o gesto de levar a mão direita ao coração, será o indício de um 
consentimento manifesto, apesar da atitude fria do seu rosto e a tensão do seu porte. [...] 
Em resumo, quando Maria exprime o seu assombro, vê-mo-la de mãos abertas; a sua 
humildade, de mãos cruzadas sobre o peito; o seu consentimento a fará apoiar a mão 
direita sobre o peito." 37 

5) MERITATIO — MÉRITO. 

S. Lucas termina o relato da Anunciação dizendo 
simplesmente: "o anjo retirou-se de junto dela" {Lc 1, 
38). Nada é dito quanto a eventuais pensamentos ou 
reacções por parte de Maria. Concluída a sua 
embaixada, o Anjo "retirou-se" e a jovem voltou a 
permanecer sozinha. 

Como mulher conhecedora das profecias relativas 
à vinda do Messias, ela tem consciência do alcance e 
das consequências da sua decisão. É fácil imaginar a 
avalanche de sentimentos que terão inundado aquela 
jovem depois deste acontecimento, único e inesperado. 
Ela, que se considerava «escrava», acabava de receber 
uma notícia inesperada, transmitida pelo mensageiro 
divino: aos olhos do seu Senhor, é considerada cheia 

37 LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation, p. 58. Por aqui nos apercebemos, também, da 
necessidade de relativizar as propostas de Michael Baxandall, as quais não podem ser tomadas de forma rígida 
e absoluta e aplicadas de forma indiscriminada. Efectivamente, alguns gestos de Maria e a correspondente 
interpretação não se enquadram dentro dos padrões apresentados por Baxandall. 

Fig, 181. Virgem «Annunziata» 
Antonello da Messina 
Munchen, Alte Pinakothek. 
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de graça, uma situação privilegiada concedida de modo excepcional, tendo em vista a sua 
futura missão: acolher no seu seio o Filho de Deus, o Salvador tão ardentemente desejado 
pelo seu povo. Quantas vezes terá a Virgem Maria perguntado a si própria quais os motivos 
para esta escolha e qual o seu mérito para ser digna de tão grande missão? Tais sentimentos, 
são impossíveis de plasmar em termos pictóricos, por isso, esta circunstância não será a mais 
representada, antes pelo contrário, surge raramente. Baxandall faz corresponder a este estado 
espiritual representações onde a Virgem é figurada só, apontando, como exemplo, a pintura 
de Antonello da Messina [181]38. 

* * * 

Nestas cinco atitudes, salienta-se a importância dada, de forma especial, à postura das 
mãos de Maria que, conjuntamente com as expressões do rosto, contribuem para exprir as 
suas emoções. Muitas vezes a diferença estabelecida entre duas atitudes semelhantes, reside 
precisamente no gesto das mãos. Relativamente a este aspecto, Maria G. Muzj, depois de 
referir o episódio da chegada do anjo, da perturbação de Maria e da sua resposta, apresenta a 
seguinte conclusão: 

"Em tal contexto, a posição da mão serve para indicar qual o momento do diálogo que 
está a ser representado: quando a palma da mão está voltada para o exterior significa a 
reserva e a recusa inicial da Virgem, enquanto que quando a mão está apoiada sobre o 
peito e se vê o dorso, indica o consentimento já dado." 39 

Os gestos das mãos, dos dois principais protagonistas, constituem um recurso 
privilegiado como meio de transmitir sentimentos, ou identificar situações reveladoras do 
momento específico do colóquio angélico e do respectivo estado espiritual40. O estudo da 
postura das mãos não será objecto de um estudo específico no âmbito do presente trabalho, 
limitar-nos-emos, apenas, a referências sumárias envolvendo determinadas atitudes sempre 
que estas se mostrem mais significativas na simbólica de uma pintura. 

Todavia, não podemos deixar de assinalar, de forma particular, um gesto registado pelos 
pintores com certa frequência e que coloca algumas dificuldades interpretativas se atendermos, 
apenas, aos cinco estados espirituais acabados de analisar: o gesto de Maria em oração. Trata-
-se de uma atitude em que os pintores colocam Maria de braços abertos e mãos erguidas em 
oração, numa postura conhecida como orante, derivada de uma iconografia muito frequente 
na arte paleocristã [182]. 

Cf. BAXANDALL, Michael — Pintura y vida quotidiana, pp. 76, 119. 
MUZJ, Maria Giovanna — L'Iconografia dell'Annunciazione. Theotokos. IV: 2 (1996) 487. 
FOURNEE, Jean — Commentaires sur V Iconographie de V Annonciation. Paris: [S. 1.], 1954, p. 6. 
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Fig. 182. Orante 
Cubicolo dell Velata (séc. III) 
Roma, Catacomba di Priscila 

Antes de prosseguir, recordamos a quinta fase 
do esquema proposto por Lucien Rudrauf: O Anjo 
responde — a Virgem acolhe a resposta. Estamos 
perante o momento imediatamente anterior à aceitação 
pronunciada por Maria, que é, frequentemente, 
representado em pintura, mas não encontra 
equivalência em nenhuma das «condições louváveis» 
enunciadas por Baxandall. 

Inicialmente a figura do orante possuía um 
carácter simbólico: era a personificação da piedade 
(pietas). Mostar alguém nesta atitude equivalia a 
sublinhar o grau de piedade dessa pessoa. Na sua 
evolução, o gesto de quem se encontra em oração 
acaba por ser reservado não para os cristãos em geral, 
mas apenas para santos e mártires, sendo empregue para demonstrar a santidade de quem era 
representado em tal atitude41. Porém ao ser aplicada a Maria, concretamente no momento da 
Anunciação-Encarnação, vai adquirir novo significado. 

Em nossa opinião, esta atitude utilizada para representar a Virgem Maria nas pinturas 
da Anunciação encontra o seu fundamento mais provável em duas fontes escritas antes de 
outros tratados: 

1- O relato do Evangelho Apócrifo da Natividade de Maria. Quando o escritor descreve 
os momentos finais do colóquio angélico refere: "Maria estendeu os braços e elevou os olhos 
ao céu, dizendo: «Eis aqui a escrava do Senhor (pois não sou digna do nome de senhora): 
faça-se em mim segundo a tua palavra»."42 

2-A narrativa da Anunciação tal como é feita por Iacoppo da Varazze: "Seguidamente, 
Maria, estendendo as suas mãos e levantando os olhos para o céu, respondeu ao anjo: «Eis 
aqui a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a sua palavra»."43 

André Grabar comentando um fresco paleocristão das catacumbas de Roma, 
representando A Virgem com o Menino, acentua a nossa opinião quando afirma: 

41 Cf. GRABAR, André — Las vias de la creación de la iconografia Cristiana. Madrid: Alianza Editorial, 
1994, pp. 77-79. 

42 Livro sobre a Natividade de Maria, IX, 4. 
43 Cap. LI - A anunciação do Senhor. Cf. VORAGINE, Santiago de la—La leyenda dorada, vol. 1, p. 214. 
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"A piedade da Virgem expressa-se pelo seu gesto, o da antiga pietas, que repete aqui o 
que faz durante a Anunciação, quando se submete ao desejo de Deus e aceita o seu papel 
de instrumento da Encarnação. [...] Nas imagens da Assunção, o gesto de orante de 
Maria significa a Encarnação e a Redenção de que ela própria é instrumento (recordando-
nos, assim, a sua atitude durante a Anunciação) e simboliza, ao mesmo tempo, a função 
da Igreja, que é a de assegurar a Deus uma perpétua oração dos seus fiéis." ** 

Neste texto encontra-se uma explicação clara para o facto de Maria ser representada em 
atitude de orante nas pinturas da Anunciação: a Virgem expressa, simbolicamente, a submissão 
à vontade de Deus, aceitando o papel de instrumento da Encarnação. 

Segundo Maria Giovanna Mujz, a mais antiga figuração 
da Virgem, em atitude de orante, nas representações da 
Anunciação, remonta aos primórdios do cristianismo: conserva-
se na Capela da Paz, pertencente a uma necrópole cristã da região 
desértica de El-Baghaûâtna, na parte sudoeste do Egipto, sendo 
datada entre os séculos IV e VI45. Dela se representa um esquisso 
na figura 183. Nesta ilustração, Maria apresenta-se do lado 
esquerdo da pintura enquanto a pomba do Espírito Santo coloca 
o bico junto da sua orelha, numa clara alusão ao tema da 
concepção pelo ouvido. Com as mãos simetricamente erguidas 
à sua frente coloca-se, de forma inequívoca, na atitude de orante. 

Fig. 183. Anunciação (porm.) 
Capela da Paz (séc. IV-VI) 
Egipto, El-Baghaûâtna 

Fig. 184. Anunciação (porm.) 
Perugino (c. 1490) 
Fano, Santa Maria Nuova 

Outro exemplo 
deste gesto pode ser 
observado na Anunciação de Perugino [184]. Maria 
é representada exactamente com a mesma posição 
das mãos, voltando-se um pouco para o seu lado 
direito e inclinando a cabeça, de forma a poder fixar 
o anjo. E difícil associá-la a um dos estados 
espirituais anteriormente considerados. Apesar de 
manifestar um ligeiro movimento, a pose da Virgem 
é, essencialmente, serena e estática. Por isso não 
se pode considerar que expresse conturbatio, tal 
como acontece, de forma inequívoca, com outras 

44 Cf. GRABAR, André — Las vias de la creación de la iconografia Cristiana, p. 79. 
45 MUZJ, Maria Giovanna — L'Iconografia dell'Annunciazione, pp. 488-489. 
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pinturas onde Maria revela o mesmo gesto 46. Por motivos idênticos, também não se poderá 
interpretar como exprimindo reflexão ou interrogação, nem tão pouco se trata da submissão, 
na qual Maria adopta uma atitude de profunda humildade. O momento registado por Perugino 
faz alusão à resposta do Anjo à objecção de Maria: apontando para o alto, em direcção à 
pomba, o mensageiro celeste esclarece: "o Espírito Santo virá sobre ti..." Esta intervenção 
de Gabriel aparece equacionada na quinta fase do esquema de Rudrauf : O Anjo responde — 
a Virgem acolhe a resposta. Assim se confirma a interpretação deste gesto de Maria segundo 
a linha da reflexão de André Grabar: a Virgem exprime o desejo de se submeter à vontade de 
Deus aceitando o papel de instrumento da Encarnação. Maria G. Mujz mostra seguir esta 
mesma linha interpretativa: 

"A postura do orante, particularmente adaptada a sugerir a total abertura e receptividade 
necessária ao dom do Alto, era destinada a tornar-se o modelo iconográfico símbolo da 
Virgem Mãe; aplicada a ela, a figura do orante invoca, de facto, imediatamente a mistério 
da Encarnação e da concepção virginal [...]. Na posição do orante a Virgem é sempre, 
simbolicamente, ao mesmo tempo Virgem que recebe o anúncio e portanto Virgem 
Annunziata, Virgem que acolhe e se torna mãe e por isso, também, testemunha privilegiada 
da Encarnação." 47 

Por seu lado, Laurence Apfelbaum, entende tratar-se, simplesmente, da representação 
de uma convenção gestual como aquela que refere Michael Baxandall, transcrita do Mirror 
of the World, publicado cerca de 1520: "Quando falares de coisas sagradas ou com devoção, 
eleva as mãos"48. 

Carlos A. Ferreira de Almeida especifica o momento em que a Virgem passa a ser 
representada em atitude de orante: 

"No Ocidente medieval, a partir de meados do século XII, passa-se a preferir ver Maria 
em atitude de oração, como nas suas homilias recorda S. Bernardo, e não em trabalho. 
Opta-se por mostrar a Virgem de braços abertos, palmas para cima, na posição de 
orante[...]"49 

Podemos, pois, concluir, que os cinco estados psicológicos referidos não são suficientes 
para interpretar todas as atitudes adoptadas por Maria nas pinturas relativas ao tema em estudo. 

46 Veja-se, por exemplo, a Anunciação de Lorenzo Loto [260], na qual Maria adopta a posição do orante. 
Neste caso o conjunto da sua atitude é inequívoco: trata-se de uma forte reacção de perturbação perante a 
chegada do anjo e, assim, pode ser enquadrada dentro do estado espiritual definido como conturbado. 

47 MUZJ, Maria Giovanna — L'Iconografia dell'Annunciazione, p. 490. 
48 Cf. BAXANDALL, Michael — Pintura y vida quotidiana, p. 90; APFELBAUM, Laurence — 

L'Annonciation dans touts ses états, pp. 8-9. 
49 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de — A Anunciação na arte medieval em Portugal, p. 4. 
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Por vezes, é necessário procurar outras explicações complementares, sendo, portanto, 
necessário relativizar a importância atribuída, por vezes, de forma exagerada, ao estudo de 
Michael Baxandall. 

ATITUDES BÁSICAS DE MARIA 

Nas pinturas da Anunciação, deparamos com a Virgem representada em três atitudes 
básicas: sentada, de pé ou de joelhos. Conjugando cada uma destas posições com vários 
elementos simbólicos, como sejam os gestos das mãos, as vestes, a localização no espaço 
pictórico, os objectos de uso corrente, a arquitectura, e a própria figura do Anjo Gabriel, entre 
outros, é possível obter um grande número de variantes, não apenas ao nível dos dois principais 
protagonistas, como também no que se refere à mensagem contida na obra artística. Sem a 
pretensão de abranger todas as situações possíveis, procurámos sintetizar, através de três 
quadros, as mais significativas e frequentes, abrangendo a maioria das tipologias existentes 
nas representações da Anunciação, no que se refere às atitudes básicas da Virgem. 

Em todos os quadros a disposição das pinturas foi definida, tanto quanto possível, por 
ordem cronológica. Para cada exemplo apontado nos respectivos quadros, é apresentada uma 
pintura, ilustrando a situação referida, permitindo, assim, comparar facilmente as diversas 
figurações do Mistério da Encarnação. Através deste item e do seguinte, no qual se analisa a 
figura dos anjos, e, em particular, do Anjo Gabriel, pensamos contribuir para dar uma 
panorâmica geral e abrangente sobre a iconografia de um tema tão vasto e multifacetado 
como é o da Anunciação. Atendendo às múltiplas afinidades e divergências entre as 
composições relativas ao tema, apercebemo-nos da riqueza inesgotável de um episódio tão 
simples como o da Saudação Angélica, fonte de inúmeras obras de arte, sempre únicas. 

Chamamos a atenção para os números que, nos quadros seguintes, aparecem entre 
parêntesis nas colunas relativas à Atitude do Anjo: o número (1) assinala o facto das personagens 
ajoelharem ou genuflectirem apenas com um joelho, enquanto o número (2) se refere ao caso 
de realizarem os mesmos gestos com os dois joelhos. As iniciais M e T referem-se, 
respectivamente, ao manto e à túnica. Por sua vez, o facto do manto de Maria ser assinalado 
com um asterisco (*) significa que no ombro está pintada uma estrela. 

A imagem que se anexa, em miniatura e a preto e branco, corresponde à representação 
do Anjo Gabriel na mesma pintura. A figuração conjunta das imagens com estas características 
permite ter uma noção das suas posições, sem subtrair a atenção da que se pretende destacar. 
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/- Maria é representada sentada 

Nos primeiros registos da Anunciação, o modelo iconográfico mais difundido 
apresentava Maria sentada. Giacomo Prampolini, no seu estudo pioneiro sobre a pintura dos 
Primitivos Italianos, estabelece, grosso modo, a seguinte evolução: "[...] Até ao século XII, 
[Maria] aparece quase sempre sentada; do século XII ao XIII, habitualmente em pé; por fim, 
do século XIII em diante, em atitude de rezar, sentada ou ajoelhada [...]"50. O facto de estar 
sentada, segundo o mesmo autor, fica a dever-se, possivelmente, à influência da arte pagã que 
representava algumas divindades femininas sentadas. Esta posição seria uma forma de mostrar 
com eficácia imediata a superioridade da Mãe de Deus sobre o anjo, apesar deste ter descido 
do céu.51. 

Na opinião de Maria Giovanna Muzj, representar a Virgem sentada corresponde seguir 
um modelo compositivo já existente: a chegada de um mensageiro junto de uma personalidade 
de elevada condição social. Por isso, tal figuração possui um significado importante: "Na 
linguagem da simbólica postural, permanecer sentado à chegada de um visitante significaper 
se a dignidade daquele que o acolhe"52. Maria apresenta-se, pois, nas primeiras figurações da 
Anunciação, numa postura hierática, solene, expressando a importância manifestada pelos 
fiéis que reconhecem nela a Theotokos, a Mãe de Deus, tal como foi proclamada pelo Concílio 
de Éfeso em 431. Uma imagem bem esclarecedora do que acabámos de referir é o mosaico da 
Anunciação, do arco triunfal da igreja de Santa Maria Maior em Roma. Maria, sentada, numa 
atitude semelhante às das imperatrizes bizantinas, recebe o anjo anunciador. O trono onde 
Maria se senta vai revestir-se de uma importância acrescida, quer pelo seu significado próprio 
quer, também, pela evolução sofrida com o decorrer do tempo, como teremos oportunidade 
de analisar. 

Durante o Renascimento esta postura de Maria é uma das mais utilizadas pelos pintores 
da Anunciação, como verificamos através do Quadro XI, ao qual se seguem as respectivas 
pinturas. 

50 PRAMPOLINI, Giacomo — L'Annunciazione nei pittori primitivi italiani. Milano: Editore Ulrico 
Hoepli, 1939, p. 4. 

51 Ibidem, pp. 4-5. 
52 Cf. MUZJ, Maria Giovanna — L'Iconografia dell'Annunciazione, p. 479. Para esta autora, a transição 

para a posição de pé ocorre mais cedo, concretamente, a partir do século VI. De facto, deparamos com algumas 
representações da Anunciação dessa época onde Maria se encontra erguida quando recebe o Anjo, mas são 
casos excepcionais. 
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QUADRO XI 

Mão Direita Mão Esquerda Olhar Estado 
psicológico 

Vestes Locali
zação 

Atitude 
do anjo 

Figura 
n" 

Seguram uma faixa de 
tecido 

Para o anjo T - Ocre 
M- Ocre 

Esquerda De pé 185 

Estendida para 
a frente 

Segura o manto 
(em baixo) 

Para o anjo T - Vermelha 
M- Vermelho 

Esquerda De pé 186 

Erguida Segura o fuso 
(em baixo) 

Parao 
espectador 

Interrogado T - Preta 
M- Roxo esc. 

Direita De pé 187 

Segura o fuso 
(em baixo) 

Segura o 
novelo 

Para o anjo T - Vermelha 
M- Azul 

Direita De pé 188 

Sobre o peito Segura o livro Para o anjo Cogitatio ? T - Vermelha 
M- Azul esc. 

Direita Ajoelhado 
(2) 

189 

Cruzadas sobre o peito Para o anjo Humiliatio T - Vermelha 
M- Azul * 

Direita Ajoelhado 
(D 

190 

Apoiada no 
livro 

Sobre o peito Para o anjo Humiliatio T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajolhado 
(D 

191 

Sobre o ventre Apoiada no 
livro 

Para a pomba Humiliatio? T - Vermelha 
M- Azul esc. 

Direita Ajoelhado 
(D 

192 

Estendida para 
a frente 

Sobre o peito ? Para o anjo T - Azul-cinza 
M- Rosado 

Direita Ajoelhado 
(2) 

193 

Erguida Segura o livro Para o anjo Conturbatio T - Roxa 
M- Azul * 

Direita Plana sobre 
as nuvens 

194 

Cruzadas sobre o ventre Para o alto Humiliatio? T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Genuflecte 195 

Seguram o livro 
(à frente) 

Para o livro T - Vermelha 
M- Vermelho 

Direita De pé 196 

Segura o manto 
(à frente) 

Apoiada no 
livro 

Para o anjo Cogitatio T - Vermelha 
M- Azul* 

Direita Ajoelhado 
(D 

197 

Segura o livro aberto 
(no regaço) 

Para o anjo T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(2) 

198 

Cruzadas sobre o peito 
(palmas viradas para cima) 

Para o anjo Humiliatio T-Azul 
M- Azul 

Direita De pé 199 

Segura o manto Segura o livro 
(no regaço) 

Para o chão Humiliatio T - Vermelha 
M - Azul 

Direita Ajoelhado 
(D 

200 

Segura o ramo Segura o livro 
e o manto 

Para o anjo T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(2) 

201 

Erguida Sobre o peito Para o chão Interrogado T - Rosada 
M- Azul claro 

Direita Ajoelhado 
(2) 

202 

Unidas à frente (postas) Para a 
pomba 

T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(D 

203 
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QUADRO XI (cont.) 

Mão Direita Mão Esquerda Olhar Estado 
psicológico 

Vestes Locali
zação 

Atitude 
do anjo 

Figura 

Unidas à frente Para o chão T - Azul 
M- Azul 

Esquerda Ajoelhado 
(D 

204 

Cruzadas sobre o peito 
(palmas viradas para baixo) 

Para o chão Humiliatio T - Vermelha 
M- Azul 

Direita De pé 205 

Estendida 
para baixo 

Erguida para 
trás com o livro 

Para o anjo Conturbatio T - Vermelha 
M- Azul 

Direita De pé 206 

Apoiada no 
livro 

Erguida Para o anjo Interrogado T - Vermelha 
M- Azul/cinza 

Direita Ajoelhado 
(D 

207 

Erguida Segura o livro 
(no regaço) 

Para o anjo Interrogado T - Vermelha 
M- Azul 

Direita De pé 208 

Em gesto de orante Para o chão T - Castanha 
M- Negro/Azul. 

Direita De pé 
(genuflecte) 

209 

Unidas à frente (postas) Para o anjo Conturbatio T - Negro/Esv. 
M- Negro/Esv. 

Esquerda Planante 210 

Atitudes e características de Maria, quando representada sentada nas pinturas da Anunciação 

Fig. 185. Anunciação (porm.) 
Mosaico (c. 432-440) 
Roma, Santa Maria Maggiore 

Fig. 186. Anunciação (porm.) 
Tecido de seda (séc. VII-VHI) 
Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana 
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Fig. 187. Anunciação (porm.) 
ícone (início séc. XII) 
Ohrid, Galeria dos Ícones 

Fig. 188. Anunciação (porm.) 
Iluminura (c. 1130-1150). 
Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana 

Fig. 189. Anunciação (porm.) 
TaddeoGaddi(1340) 
Fiesole, Museo Bandini 

Fig. 190. Anunciação (porm.) 
Ambrogio Lorenzetti (1344) 
Siena, Pinacoteca Nazionale 
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Fig. 191. Anunciação (porm.) 
Jacopo di Cione (atr.) (2* metade séc. XIV) 
Firenze, San Marco 

Fig. 192. Anunciação (porm.) 
Agnolo Gaddi (c. 1392-1395) 
Prato, Duomo, Cappella de la Sacra Cintola 

Fig. 193. Anunciação (porm.) 
Cario da Camerino (c. 1395-1400) 
Urbino, Galleria Nazionale 

Fig. 194. Anunciação (porm.) 
Lorenzo Monaco (c. 1410) 
Firenze, Galleria dell'Accademia 

488 



CAP. I - 4.2. REPRESENTAÇÃO DE MARIA DE NAZARÉ 

Fig. 195. Anunciação (porm.) 
Gentile da Fabriano (1425) 
Roma, Pinacoteca Vaticana. 

Fig. 196. Anunciação (porm.) 
Robert Campin (c. 1425) 
New York, MMA 

Fig. 197. Anunciação (porm.) 
Masolino da Panicale (c. 1425-1430) 
Washington, National Gallery of Art 

SSHbË 

Fig. 198. Anunciação (porm.) 
Mestre florentino desconhecido (c. 1420-1430) 
Oxford, Ashmoleum Museum 
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Fig. 199. Anunciação (porm.) 
Giovanni di Paolo (1445) 
Washington, NGA 

Fig. 200. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (c. 1455-1460) 
London, National Gallery 

Fig. 201. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (c. 1466) 
Corsham Court, Methuen Collection 

Fig. 202. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (1466-1469) 
Spoleto, Duomo 
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Fig. 203. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (Atelier) 
Prato, Galleria Comunale 

Fig. 204. Anunciação (porm.) 
Jean Fouquet (iluminura) (c. 1452) 
Chantilly, Musée Condé 

Fig. 205. Anunciação (porm.) 
Neri di Bicci (1464) 
Firenze, Galleria dell'Accademia 

Fig. 206. Anunciação (porm.) 
Francesco di Giorgio (1472) 
Siena, Pinacoteca Nazionale 
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Fig. 207. Anunciação (porm.) 
Leonardo da Vinci (c. 1472) 
Firenze, Galleria degli Uffizi 

Fig. 208. Anunciação (porm.) 
Piero dei Donzello (c. 1490) 
Firenze, Santo Spirito 

Fig. 209. Anunciação (porm.) 
Joos van Cleve (atr.) (Início séc. XVI) 
Funchal, Museu de Arte Sacra 

Fig. 210. Anunciação (porm.) 
Matthias Griinewald (1515) 
Colmar, Musée d'Unterlinden 
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//- Maria é representada de pé 

Esta nova postura apresenta as primeiras manifestações no século VI [211]. Contudo, 
nessa época, ainda predominam as pinturas da Anunciação onde Maria se encontra sentada, 
atitude que continuará a ter a preferência dos pintores, sensivelmente até ao século XII, como 
referimos. Na origem deste novo modelo, deparamos com influências do ambiente bizantino 
de inspiração áulica: Maria começa a ser representada de pé, como quem acaba de se erguer 
do seu trono perante a chegada inesperada de tão digno mensageiro53. Esta fórmula compositiva 
corresponde, como é natural, a uma mudança de mentalidade: Maria já não é a menina que fia 
no seu ambiente familiar, sentada e um pouco amedrontada, quando recebe a saudação do 
Anjo, tal como era representada por influência dos Evangelhos Apócrifos, mas começa a ser 
vista como a Virgem que, por influência grega e à semelhança das imperatrizes da arte bizantina, 
se dintingue pela sua fidalguia, pela prudência e sabedoria; é a mulher que representa uma 
corrente palaciana, de linhagem nobre, atenta aos acontecimentos em seu redor. Ao receber a 
visita de Gabriel, reconhece a dignidade do mensageiro celeste e, de súbito, levanta-se, 
respeitosamente, para o receber. Maria G. Muzj entende poder fazer-se uma leitura mais 
profunda desta nova postura, na qual vislumbra uma antítese com a atitude de Eva: 

"O estado de vigilância simbolizado pela postura erecta contém, também, uma 
contraposição implícita com a figura de Eva: ao contrário dela, frágil progenitora que se 
deixou seduzir por Satanás, Maria é a virgem forte que examina e discute."54 

Ao ser representada de pé, os 
pintores continuam a expressar, por meio 
dos gestos de Maria, momentos 
diversificados do colóquio mantido com 
o Anjo. À semelhança do que foi feito 
para a postura anterior e, sem a pretenção 
de reunir todas as situações possíveis, 
elaborámos um quadro de forma a 
podermos ter uma visão global sobre as 
principais circunstâncias que envolveram 
as representações da Virgem quando se 
encontra de pé no momento em que 
recebe o Anjo Gabriel. 

53 Cf. MUZJ, Maria Giovanna — L'Iconografia dell'Annunciazione, p. 485. 
54 Ibidem, pp. 485-486. 
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QUADRO XII 

Mão Direita Mão Esquerda Olhar Estado 
psicológico 

Vestes Locali
zação 

Atitude 
do anjo 

Figura 
n" 

Estendida para 
a frente 

Erguida Para o anjo T - Branca 
M- Carmim 

Direita De pé 212 

Erguidas em atitude de orante Para o anjo Vestes 
Eclesiásticas 

Direita De pé 213 

Sobre o peito Segura o novelo Parao 
espectador 

T - Azul 
M- Vermelho 

Direita De pé 214 

Sobre o peito Pendida,segura 
o manto 

Para o anjo Conturbatio T - Castanha 
M- Escuro 

Direita De pé 215 

Sobre o peito Segura o manto 
e o livro 

Para o anjo Cogitado T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(D 

216 

Segura o livro Segura o manto Para o anjo Conturbatio T - Grisalha 
M- Grisalha 

Direita Ajoelhado 
(D 

217 

Cruzadas sobre o ventre Para o anjo Humiliatio T - Vermelha 
M- Azul 

Direita De pé 218 

Erguida Segura o livro Para o alto Interrogado T - Vermelha 
M- Azul 

Direita De pé 219 

Erguidas em atitude de orante Parao 
espectador 

T-Azul 
M- Azul 

Direita De pé 220 

Seguram o livro Para o anjo T. e M. brancos 
(monocromia) 

Direita De pé 221 

Em baixo 
junto ao anjo 

Erguida Para o anjo Conturbatio T - Cinza 
M- Cinza 

Direita Ajoelhado 
(D 

222 

Segura o ramo 
oferecido 

Segura o manto 
sobre o ventre 

Para o anjo T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(D 

223 

Sobre o peito Segura o manto Para o chão Humiliatio T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(D 

224 

Erguida Segura o manto Para o anjo Interrogado T - Vermelha 
M- Azul 

Direita De pé 225 

Erguida Segura o livro Para o chão Interrogado T - Vermelha 
M- Azul 

Direita De pé 226 

Cruzadas sobre o peito 
Direita: segura o livro 
Esquerda: palma para dentro 

Para o chão Humilitado T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(2) 

227 

Cruzadas sobre o peito 
Direita: palma para fora 
Esquerda: segura o livro 

Para o chão Humiliatio? T - Vermelha 
M- Azul 

Direita De pé 228 

Cruzadas sobre o peito Para o chão Humiliatio T - Azul 
M- Azul 

Direita De pé 229 

Estendidas para o anjo Para o chão Conturbatio T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(D 

230 
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QUADRO Xn (cont.) 

Mão Direita Mão Esquerda Olhar Estado 
psicológico 

Vestes Locali
zação 

Atitude 
do anjo 

Figura 
n" 

Envolve a 
coluna 

Erguida para o 
alto 

Para o anjo Conturbado T - Dourada 
M- Preto-azul. 

Esquerda Em voo 231 

Unidas à frente (postas) Para o chão Humiliatio T - Vermelha 
M- Azul 

Direita De pé 232 

Erguida Sobre o peito Para o anjo Interrogado T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(D 

233 

Apoiada no 
livro 

Erguida Para o chão Interrogatio T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(D 

234 

Erguida Segura o manto 
sobre o ventre 

Para o alto T - Vermelha 
M- Azul * 

Direita Ajoelhado 
(D 

235 

Pendida, segura 
o manto 

Apoiada sobre 
o livro 

Para o anjo T - Vermelha 
M- Azul 

Direita De pé 236 

Aponta com o 
indicador para si 

Segura o livro 
e o manto 

Para o anjo Interrogado T - Grisalha 
M- Grisalha 

Direita Ajoelhado 
(D 

237 

Atitudes e características de Maria, quando é representada de pé nas pinturas da Anunciação 

Fig. 212. Anunciação (porm.) Fig. 213. Anunciação (porm.) 
Iluminura (c. 983) Iluminura (c. 1150) 
Treves, Staatsbibliothek Stuttgart, Wurttembergische 

Landesbibliothek 
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Fig. 214. Anunciação (porm.) 
ícone Russo (sec. XII) 
Moscovo, Galeria Tretiakov 

Fig. 216. Anunciação (porm.). 
Duccio di Buoninsegna (c. 1310) 
London, National Gallery. 

Fig. 215. Anunciação (porm.) 
Guido da Siena (c. 1280) 
Princeton University, The Art Museum 

Fig. 217. Anunciação (porm.) 
Jean Pucelle (ilum.) (c. 1325) 
New York, MMA 
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Fig. 218. Anunciação (porm.) 
Spinello Aretino (c. 1390-1400) 
Arezzo, San Francesco 

Fig. 219. Anunciação (porm.) 
Petrus Christus (atr.) (c. 1425) 
New York, MMA 

Fig. 220. Anunciação (porm.) 
Jan Van Eyck (c. 1434-1436) 
Washington, National Gallery of Art 

Fig. 221. Anunciação (porm.) 
Jan Van Eyck (c. 1435) 
Madrid, Museo 
Thyssen-Bornemisza 
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Fig. 222. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (c. 1438-1440) 
Firenze, San Lorenzo 

Fig. 223. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (1440) 
Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica 

Fig. 224. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (c. 1445) 
Munchen, Alte Pinakothek 

Fig. 225. Anunciação (porm.) 
Alessio Baldovinetti (c. 1457) 
Firenze, Galleria degli Uffízi 
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Fig. 226. Anunciação (porm.) 
Piero delia Francesca (c. 1457-1458) 
Arezzo, San Francesco 

Fig. 227. Anunciação (porm.) 
Piero delia Francesca (1470) 
Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria 

Fig. 228. Virgem da Anunciação 
Martin Schongauer (c. 1465-1470) 
Colmar, Musée d'Unterlinden 

Fig. 229. Virgem da Anunciação 
Melozzo degli Ambrosi (c. 1466-1470) 
Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Fig. 230. Anunciação (porm.) 
Sandro Botticelli (1489) 
Firenze, Galleria degli Uffizi 

Fig. 231. Anunciação (porm.) 
Cario Bracesco (c. 14901495) 
Paris, Musée du Louvre 

\W\ 
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Fig. 232. Anunciação (porm.) 
Jacopo da Montagnana (1495) 
Padua, Palazzo Vescovile 

Fig. 233. Anunciação (porm.) 
FraBartolomeo(1497) 
Volterra, Pinacoteca Communale 
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Fig. 234. Anunciação (porm.) 
Bernardino Pinturicchio (c. 15001501) 
Spello, Santa Maria Maggiore, cappella Baglioni 

Fig. 235. Anunciação (porm.) 
Filippino Lippi e Raffaelino Garbo (c. 1504) 
Fiesole, San Francesco 
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Fig. 236. Anunciação (porm.) 
Jacopo Pontormo (c. 15251528) 
Firenze, Santa Felicita. 

Fig. 237. Anunciação (porm.) 
Mariotto Albertinelli 
Milano, Museo PoldiPezzoli 
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/ / / - Maria é representada de joelhos 

Como já tivemos oportunidade de referir ao analisarmos as Fontes Literárias, 
designadamente, o item relativo aos Tratados,onde transcrevemos alguns textos medievais, é 
com o franciscano Joannes de Caulibus, vulgarmente conhecido como Pseudo-Boaventura 
que surge, pela primeira vez, a indicação de uma nova atitude por parte de Maria e do Anjo, 
no episódio da Anunciação. Nas Meditationes Vitae Christi, Maria é apresentada, no momento 
em que pronuncia o seu consentimento à proposta do mensageiro divino, com profunda 
devoção, ajoelhada e de mãos postas. Tendo pronunciado o seu fiat, o Verbo Divino encarnou 
e Gabriel, imitando a Virgem, coloca-se, também, de joelhos prostrando-se em adoração. O 
relato é feito nos seguintes termos: 

"Et ubi in supradictis suis reuelacionibus continetur, profunda deuocione genuflexit, et 
iunctis manibus dixit: Ecce ancilla Domini. Fiat michi secundum uerbum tuum. Tunc 
Filius Dei statim totus et sine mora, intrauit in uterum Virginis, et ex ea carnem assump
sit, et totus remansit in sinu Patris. [...] Gabriel autem tunc cum Domina sua similiter 
genuflexit et parum post cum ea surgens, se iterum inclinans usque ad terram et 
ualefaciens ei, disparaît, et ad patriam rediens hec narrauit. 
(Meditationes Vitae Christi, IV)55. 

Ludolfo Cartusiano, que fundamenta boa parte do sèu livro sobre a Vita Christi, nas 
Meditationes de Joannes de Caulibus, relata, de forma semelhante, a atitude de Maria quando 
aceita a vontade de Deus transmitida pelo Anjo: 

"E finalmente a mui sages Virgem Maria, ouvidas as palavras do ângeo, consentiu e, 
segundo dizem, com mui grande devoçom enclinou seus geolhos e com as maãos stendidas 
e justas e levantados os olhos ao ceeo, com humildade que se extimar nom poderia, 
respondeu aquel mui desejado verbo, que com afeiçom de coraçom (se deve ouvir), 
dizendo: «Ex aqui a serva do Senhor [...] seja em mim feito segundo a tua palavra». [...] 
E como estas palavras forom ditas da Virgem, logo naquela hora santíssima o Spírito 
Santo veeo sobre ela, e a Virgem gloriosa concebeu o Filho de Deus." 56 

Segundo J. da Costa Lima é, precisamente, na cena da Anunciação que se reflectem no 
campo artístico, as primeiras manifestações oriundas das Meditationes de Pseudo-Boaventura: 

"A primeira manifestação iconográfica, nascida das «Meditações» do Pseudo-Boaventura, 
verifíca-se na Incarnação do Verbo. Foi ele quem primeiro apresentou, em atitudes no
vas, as personagens da «Anunciação», pondo o Arcanjo Gabriel genuflectido diante da 
Senhora, em oração, também ajoelhada, no quarto do seu tálamo."57 

55 Cf. CAULIBUS, Iohannis de — Meditationes vite Christi, p. 22; Esta atitude de Maria é confirmada 
por MUZJ, Maria Giovanna — L'lconografia dell'Annunciazione, p. 492. 

56 Cf. LUDOLFO CARTUSIANO —O livro de Vita Christi em lingoagem português, vol. 1, p. 77. 
57 LIMA, J. da Costa — Fontes inspirativas dos pintores quinhentistas. Beira Alta. V: I-II (1946) 169-170. 
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Todavia, para Louis Réau, a verdadeira origem das pinturas, onde a Virgem da 
Anunciação se apresenta de joelhos, não deverá ser procurada nas Meditationes de Pseudo-
Boaventura, nem nas influências do teatro religioso, cuja influência se começa a fazer sentir 
apenas no final da Idade Média, mas, sim, nos costumes da vida cortesã e no hábito dos 
cavaleiros e trovadores dobrarem o joelho diante da sua dama 58. Como justificação, Réau 
apresenta o fresco da Anunciação de Giotto, da Capela Scrovegni, (c.1305), considerada a 
primeira representação em que Maria se encontra de joelhos em oração [238]. Sendo datada 
de período anterior ao da difusão das Meditationes, a sua influência sobre este aspecto par
ticular da iconografia da Anunciação, seria pouco provável 59. Para justificar a postura de 
joelhos mantida pela Virgem no momento da Anunciação, Émile Mâle defende a tese da 
influência exercida pelo teatro religioso, no qual Maria intervém ajoelhando diante do anjo60. 
Por sua vez, Carlos A. Ferreira de Almeida, reconhece haver uma influência da pregação dos 
mendicantes sobre a iconografia da Anunciação, pois aqueles frades sustentavam que Maria 
pronunciara as palavras de aceitação encontrando-se de joelhos. Acrescenta, ainda, o influxo 
tardio do facto de se ter generalizado entre os fiéis, a oração feita de joelhos. Admitindo haver 
alguns exemplos já no séc. XIV, afirma que apenas se irá impor, como regra, no séc. XV61. 

A representação da Virgem ajoelhada diante de uma estante ou genuflexório torna-se a 
mais utilizada pelos pintores na cena da Anunciação, não apenas durante o período medieval, 
mas também durante o Renascimento e ao longo das épocas artísticas seguintes. No caso das 
44 pinturas da Anunciação reunidas no Capítulo II, 32 ilustram Maria representada de acordo 
com esta nova fórmula compositiva. 

Reunem-se no Quadro XIII as principais variantes das pinturas da Anunciação, nas 
quais a Virgem Maria é representada de joelhos. 

58 Cf. REAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. Nuevo Testamento, p. 190. 
59 Cf. REAU, Louis — Iconografia dei arte Cristiano. Nuevo Testamento, p. 188; MUZJ, Maria Giovanna 

— L'Iconografia dell'Annunciazione, p. 493. 
60 Cf. MÂLE, Emile — L'Art religieux de la fin du Moyen Âge en France, p. 41. 
61 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de — A Anunciação na arte medieval em Portugal, pp. 3, 5. 
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QUADRO XIII 

Mão Direita Mão Esquerda Olhar Estado 
psicológico 

Vestes Locali
zação 

Atitude 
do anjo 

Figura 
n° 

Cruzadas sobre o peito 
(a direita segura o livro fechado) 

Para o anjo Humiliatio? T - Branca 
M- Vermelho 

Direita Ajoelhado 
(2) 

238 

Erguida Sobre o livro Para o chão Interrogado T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(D 

239 

Cruzadas sobre o peito Para baixo Humiliatio T - Dourada 
M- Dourado 

Direita Genuflecte 240 

Unidas à frente (postas) Para a 
pomba 

T - Vermelha 
M- Vermelho 

Direita De pé 241 

Erguidas em atitude de orante Para o anjo T - Vermelha 
C - Dourada 

Direita Ajoelhado 
(D 

242 

Sobre o livro Erguida Para baixo T - Rosada 
M-Azul escuro 

Direita Ajoelhado 
(D 

243 

Erguida Sobre o peito Para o chão Interrogado T - Preta-azul. 
M- Preto-azul. 

Direita Ajoelhado 
(D 

244 

Sobre o peito Sobre o livro Para baixo Cogitatio T - Verde-azul. 
M-Verde-azul. 

Direita De pé 245 

Unidas à frente (postas) Para o anjo T - Verm/ouro 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(2) 

246 

Cruzadas sobre o ventre Para o anjo Humiliatio T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(D 

247 

Cruzadas sobre o peito Para o anjo Humiliatio T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(D 

248 

Sobre o peito Segura o livro Para baixo Humiliatio T - Dourada 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(D 

249 

Unidas à frente (postas) Para baixo Humiliatio T - Vermelha 
M- Verde/cinza 

Direita Ajoelhado 
(D 

250 

Sobre o braço 
esquerdo 

Segura o livro Para o livro Cogitatio T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(D 

251 

Cruzadas sobre o peito Para baixo Humiliatio T - Verm.-ouro 
M- Verde/cinza 

Direita Ajoelhado 
(D 

252 

Sobre o peito Segura o manto Para baixo Humiliatio T - Vermelha 
M- Azul-esv. 

Direita Genuflecte 
(2) 

253 

Erguida Sobre o livro Para baixo Interrogado T - Vermelha 
M- Azul 

Direita De pé 254 

Sobre o peito Sobre o livro Para baixo Cogitatio T - Azul 
M- Azul 

Esquerda De pé 255 

Erguidas em atitude de orante Para baixo T - Azul 
M- Azul 

Esquerda Ajoelhado 
(D 

256 
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QUADRO XIII (cont.) 

Mão Direita Mão Esquerda Olhar Estado 
psicológico 

Vestes Locali
zação 

Atitude 
do anjo 

Figura 
n" 

Sobre o livro Erguida Para o anjo Interrogado T - Vermelha 
M- Azul 

Direita De pé 257 

Segura o manto 
à frente 

Sobre o livro Para baixo Humiliatio T - Vermelha 
M- Azul 

Direita Ajoelhado 
(D 

258 

Cruzadas sobre o peito Para o alto Humiliatio? T - Vermelha 
M- Azul 

Direita De pé 259 

Erguidas em atitude orante Parao 
espectador 

Conturbatio T - Vermelha 
M- Azul 

Esquerda Ajoelhado 
(D 

260 

Atitudes e características de Maria, quando é representada de joelhos nas pinturas da Anunciação 

Fig. 238. Virgem da Anunciação Fig. 239. Anunciação (porm.) 
Giotto di Bondone (c. 1305) Discípulo de Rogier Van der Weyden (c. 1432) 
Pádua, Cappella Scrovegni New York, MMA 
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Fig. 240. Anunciação (porm.) 
Jacopo Bellini (c. 1430-1435) 
Brescia, San Alessandra 

Fig. 241. Anunciação (porm.) 
Jacopo Bellini (c. 1465) 
Turim, Galleria Sabauda 

Fig. 242. Anunciação (porm.) 
Barthélémy d'Eyck (atr.) (c. 1442-1445) 
Aix-en-Provence, Sainte-Marie-Madeleine 

Fig. 243. Virgem da Anunciação 
Matteo di Giovanni (c. 1445-1446) 
Asciano, Museo d'arte sacra 
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Fig. 244. Anunciação (porm.) 
Dierick Bouts (c. 1445) 
Madrid, Museo dei Prado 

Fig. 245. Anunciação (porm.) 
Dierick Bouts (2a metade séc. XV) 
Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian 

Fig. 246. Anunciação (porm.) 
Benedetto Bonfigli (c. 1450). 
Madrid, Museu Thyssen-Bornemisza 

Fig. 247. Anunciação (porm.) 
Fra Angélico (1450) 
Firenze, Museo di San Marco 
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Fig. 248. Anunciação (porm.) 
Benedetto Caporali (c. 1460-1465) 
Avignon, Musée du Petit-Palais 

Fig. 249. Anunciação (porm.) 
Girolamo di Giovanni (c. 1461) 
Camerino, Pinacoteca Civica. 

Fig. 250. Virgem da Anunciação 
CosmèTura(1469) 
Ferrare, Galleria Nazionalle 

Fig. 251. Anunciação (porm.) 
Antoniazzo Romano (atr.) (c. 1480) 
Boston, Isabella Stewart Gardner Museum 
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Fig. 252. Anunciação (porm.) 
Cario Crivelli (1486) 
London, National Gallery 

Fig. 253. Anunciação (porm.) 
Sandro Botticelli (c. 1490) 
New York, MMA, Col. Lehmann 

Fig. 254. Anunciação (porm.) 
Cima da Conegliano (1495) 
São Petersburgo, Museu de Hermitage 

Fig. 255. Anunciação (porm.) 
Vrancke Van der Stockt (c. 1495) 
Dijon, Musée des Beaux-Arts 
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Fig. 256. Anunciação (porm.) 
Iluminura (finais séc. XV) 
Paris, Musée de Cluny 

Fig. 257. Anunciação (porm.) 
Vittore Carpaccio (1504) 
Venezia, Ca d'Oro 

Fig. 258. Anunciação (porm.) 
Andrea Solário (1506) 
Paris, Musée du Louvre 
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Fig. 259. Anunciação Fig. 260. Anunciação (porm.) 
Francesco Ferrari (c. 1510) Lorenzo Lotto (c. 1527) 
Modène, Galleria Estense Recanati, Pinacoteca Civica 

Concluída a apresentação das pinturas onde se assinalam as variantes iconográficas 
relativas às principais atitudes assumidas por Maria enquanto recebe o Anjo anunciador, é 
importante salientarmos as seguintes conclusões, elaboradas com base nos quadros e nas 
figuras anteriores, dado que estas constituem uma amostragem significativa das várias atitudes 
de Maria durante o momento da Saudação Angélica: 

1- Maria é representada predominantemente do lado direito da composição, sendo pouco 
frequente a sua colocação no lado esquerdo do espaço pictórico. 

2- As «condições louváveis» apontadas por Michael Baxandall aparecem representadas 
com frequência, à excepção da que define a meritatio. Confirma-se alguma dificuldade em 
enquadrar algumas expressões da Virgem num dos cinco estados de espírito segundo a 
classificação proposta por Frei Roberto. 

3- O livro constitui o atributo mais frequente de Maria, quer se encontre nas suas mãos 
ou pousado numa estante, genuflexório ou pequeno móvel semelhante a um atril. Constata-se 
o facto do livro não aparecer em pinturas anteriores ao século XIII. De igual modo, o fuso, 
acessório doméstico, mais frequente nas pinturas de inspiração oriental, não surge após a 
referida centúria. 
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4- A indumentária da Virgem é constituída por uma simples túnica ou por túnica e 
manto (situação predominante), aos quais se associa, amiudadamente, o uso do véu. 
Confirmámos também que as cores mais utilizadas pelos pintores são, para a túnica, o vermelho 
ou tonalidades suaves de rosa, enquanto no manto predomina a cor azul, variando do mais 
claro ao muito escuro, quase negro. 

5- O olhar da jovem Anunciada encontra-se, na maioria das pinturas, dirigido para o 
Anjo Gabriel, enquanto noutros casos se apresenta baixo, o que não significa, necessariamente, 
a tradução imediata do estado espiritual designado por humilitatio. Por vezes, o olhar da 
Virgem está orientado para o observador, como que convidando-o a deixar-se envolver no 
desenrolar do acontecimento representado. 

6- Os gestos de Maria encontram-se em conformidade com os respectivos estados de 
ânimo 62. Entre eles destacamos os mais significativos: I- O gesto de surpresa, por vezes, 
quase de recusa, traduzindo a primeira reacção de Maria perante a perturbação causada pelas 
palavras do Anjo; II- O gesto de quem medita nas palavras que lhe são dirigidas, identificado 
pela mão colocada sobre o peito; III- O gesto que exprime interrogação executado por meio 
do braço erguido à sua frente, de forma a colocar a palma da mão virada para o exterior; 
IV- Os braços cruzados sobre o peito, em sinal de submissão e anuência; V- As mãos ou os 
braços cruzados sobre o ventre. 

Finalmente, não podíamos deixar de aludir a esta última atitude na medida em que o 
seu significado ultrapassa o simbolismo associado às «condições louváveis» apresentadas 
por Baxandall. De facto, reparando, atentamente, na figura 195 de Gentile da Fabriano, o 
ventre de Maria exprime um estado de gravidez, levando-nos a concluir que o momento 
registado pelo pintor, não pretende exprimir somente o anúncio do Anjo, relativo à sua futura 
condição de mãe, como antecipa a Encarnação do Verbo Divino: o Filho de Deus já foi 
concebido no seu seio, por isso, nesse preciso momento da Anunciação, Maria apresenta-se 
com a fisionomia própria de uma mulher grávida. A mesma representação pode ser vista, 
entre muitas outras, na pintura de Agnolo Gaddi [192], na de Spinello Aretino [218] e ainda 
na Anunciação de Filippo Lippi [200], onde a pomba do Espírito Santo se encontra numa 
posição pouco vulgar, diante do ventre de Maria, sobre o qual emite pequenos raios dourados, 
numa alusão muito precisa à concepção do seu Filho, por acção do Espírito Santo, à qual já 
nos referimos. 

Facto que se enquadra no que refere Leon Battista Alberti no tratado De Pictura (Livro II, 41). 
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COMPANHEIRAS DE MARIA 

A representação de uma ou mais jovens junto da Virgem Maria no momento da 
Anunciação, constitui uma opção iconográfica muito rara, pelo que não daremos a esta secção 
um desenvolvimento semelhante ao estudo que adiante será concretizado ao tratarmos dos 
acompanhantes do Anjo Gabriel. Em certas pinturas da Anunciação observamos a presença 
de algumas figuras femininas que poderemos dividir em dois grupos: companheiras e 
personificações das virtudes de Maria. 

De acordo com o Evangelho do Pseudo-Mateus, após José ter sido escolhido para tomar 
Maria a seu cuidado dirige-se para sua casa com a jovem e mais cinco donzelas destinadas a 
servirem de companheiras da Virgem. O texto indica os nomes: Rebeca, Séfora, Susana, 
Abigea e Zahel66. Por sua vez, o Livro sobre a Natividade de Maria refere serem sete as 
jovens acompanhantes de Maria. 

Provavelmente com base nestas referências, os pintores representam uma figura 
feminina, umas vezes de foma mais relevante, outras um pouco retirada do centro da 
composição e até quase escondida, testemunhando o momento em que o Anjo Gabriel se 
dirige a Maria comunicando-lhe as disposições divinas a seu respeito [261, 262] 

Todavia, parece-nos provável que na origem desta iconografia possa estar, também, 
uma influência exercida por outros pintores e composições análogas, como é o caso do fresco 

66 Cf. Evangelho de Pseudo-Mateus, VIII, 5. O número destas jovens varia conforme o texto apócrifo 
considerado. Assim, no caso do Evangelho supra-citado, são cinco, número que aumenta para sete no Livro 
sobre a Natividade de Maria, VIII, 2. 
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Fig. 263. Anunciação (porm.) 
Barna de Siena (c. 1335-1350) 
San Gemignano, Collegiata 

de Giotto de Bondone, da Capela dos Scrovegni, 
Pádua, onde se representa o anúncio a Santa Ana 
descrito por alguns Evangelhos Apócrifos 67. 

Como se pode constatar pela fig. 264, esta anunciação decorre no interior do quarto de 
Santa Ana. Contudo, no exterior, junto à porta, representa-se outra cena na qual uma figura 
feminina, ocupada no trabalho de fiar, parece aperceber-se da presença do anjo e presta atenção 
ao acontecimento que tem lugar no interior da casa. A semelhança entre esta pintura e a da 
Anunciação de San Gemignano [263] quanto à figura feminina secundária, resulta evidente. 

Nas duas figuras seguintes ilustam-se outras pinturas onde se pode observar a presença 
de uma figura feminina dedicada aos lavores [265] ou diversas outras quase ocultas pelas 
colunas no momento em que Maria, se encontrava em oração, no interior de um templo, 
quando recebe a embaixada celeste [266]. 

67 Proto-Evangelho de Tiago, IV, 1; Evangelho do Pseudo-Mateus, II, 3; Livro sobre a Natividade de 
Maria, IV, 1 e o Evangelho Arménio da Infância, 1, 3. 

Fig. 264. Anúncio a Santa Ana (porm.) 
Giotto di Bondone (c. 1304-1306) 
Padova, Cappella Scrovegni 
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Personificando as virtudes associadas a 
Maria no momento da Anunciação, outros pintores 
representam-na rodeada destas jovens como se 
pode observar pela figura seguinte. As virtudes que 
se encontram representadas são a Fé (FI), a 
Temperança (TE) a Prudência (PRVTVS), a 
Esperança (ES) e a Fortaleza (FOR) 68. Duas 
virtudes teologais, acompanhadas de três cardeais, 
faltando, apenas, a Caridade e a Justiça. 

ATRIBUTOS DE MARIA 

Fig. 267. Anunciação (porm.) 
Como pudemos constatar, pelas pinturas Mestre de Sigena 

, , i , . » , . . Huesca, Museo Privincial 
apresentadas, a Virgem Mana apenas possui como 
atributo próprio o livro, o qual pode estar na sua mão, colocado numa estante, sobre uma 
almofada, um atril, etc. Por vezes, não se trata apenas de um livro, mas podem ser representados 
dois livros abertos nos quais é possível 1er os textos ou, inclusivamente, vários outros livros 
dispersos por estantes ou armários apropriados. 

Outro elemento simbólico associado a Maria e muito frequente nas composições 
subordinadas ao tema em análise é a açucena, que se converte num símbolo característico da 
Anunciação e ao qual será dada uma atenção particular. Habitualmente esta flor, embora 
situada numa jarra colocada mais ou menos próxima de Maria, está-lhe associada mediante 
um significado específico no contexto das pinturas da Anunciação. Por outro lado, encontram-
-se dispersos pelo espaço pictórico uma multiplicidade de utensílios convencionalmente aceites 
como símbolos de virtudes ou qualidades específicas da jovem Anunciada. Referimo-nos a 
elementos possuidores de significados muito simples como, por exemplo, os apetrechos ligados 
aos trabalhos de lavores ou determinados recipientes de cristal. Outros, porém, requerem 
explicações mais complexas, tais como o poço ou o jardim. 

Pelo facto de se tratarem símbolos importantes, os quais necessitam de uma análise 
mais pormenorizada, remetemos o seu estudo para o item 3.2. inteiramente dedicado aos 
elementos simbólicos presente nas pinturas da Anunciação. 

68 Cf. AVELA, Ana — Imageries y símbolos en la arquitectura pintada espanola (1470-1560). Barcelona: 
Editorial Antropos, 1993, p. 75. 
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OB™T'k/i ALAMOS em figuras dos anjos, no plural e não apenas na figura do Anjo Gabriel 
f » \ y ; ' porque, ao tratar deste protagonista, deparamos com uma situação muito par-
V W \ / ocular: ° ^ n J 0 anunciador nem sempre se encontra só nas pinturas onde se 
fmD -<̂ SJ ilustra o Colóquio Angélico. Por vezes, são representados, um ou mais anjos, 

que o acompanham na sua missão. A presença de uma comitiva formada por 
estes mensageiros celestes, torna necessário proceder a determinadas considerações sobre o 
tema dos anjos para justificar a sua figuração nas pinturas subordinadas ao tema da Anunciação 
e compreender a respectiva iconografia. A interpretação da personagem do Arcanjo Gabriel e 
dos respectivos atributos, resultará, então, mais fácil e melhor enquadrada. 

É importante clarificar que não pretendemos com este trabalho demonstrar a existência 
dos anjos, pois, a crença em tais seres pertence ao domínio da fé. Não está, também, nos 
nossos objectivos efectuar um tratado de angelologia, aprofundando desmedidamente o 
assunto. Desejamos, somente, clarificar determinados aspectos considerados necessários para 
proceder a uma análise iconográfica completa, como sejam, por exemplo, a sua natureza, 
organização e funções, bem como as principais características e o modo como estes aspectos 
se encontram reflectidos nas obras de arte. 

Os dados fundamentais para o conhecimento dos anjos, partem directa e primordialmente 
da Bíblia, fonte incontornável para a reflexão e a base da doutrina cristã sobre a angelologia. 
A presença dos anjos percorre toda a Sagrada Escritura: estão presentes na criação (Jb 38,7), 
são constituídos guardiães do Paraíso (Gn 3, 24), conduzem o povo eleito (Ex 23, 20-23), 
anunciam nascimentos maravilhosos (Jz, 13; Lc 1,13.26-38), despertam vocações (Jz 6,11), 
anunciam a Ressurreição de Jesus Cristo (Mt 28, 2-5), estão presentes na Ascensão (Act 1, 
10-11), protegem e libertam apóstolos (Act 5,19) e proclamam a glória de Deus (Ap 22,6). 

Estas passagens constituem, apenas, alguns exemplos, entre os muitos textos, onde 
abundam as referências aos anjos que se manifestam nos vários acontecimentos ocorridos 
com o povo de Israel em geral e na vida de homens e de mulheres assinalados por Deus, em 
particular. Por este motivo, na necessidade de esclarecer diversas vertentes sob as quais os 
anjos se apresentam na iconografia da Anunciação, fazemos, também, da Bíblia a primeira 
fonte de conhecimento. Aos dados fornecidos pelos textos sagrados acrescentaremos as 
conclusões da reflexão e do discernimento feito pela Igreja nos tempos da Patrística, da Idade 
Média e da época Renascentista. Todos este conceitos se mostraram essenciais para a formação 
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da mentalidade dos fiéis e, em particular, dos pintores quinhentistas, que deixaram as 
manifestações artísticas impregnadas das suas próprias vivências religiosas. 

Sobre este assunto, impõe-se, igualmente, ter presente o seguinte: ao apresentar o tema 
dos anjos tendo em vista os objectivos propostos, estamos a lidar, em primeiro lugar, com as 
convicções e a experiência religiosa do povo judeu quer do AT quer do NT, onde era profunda 
a crença na existência de um mundo de criaturas celestes superiores aos homens e intervenientes 
na vida dos seres humanos, mas também com a fé dos povos cristãos de épocas posteriores 
que preservaram as tradições ao longo de séculos, na fidelidade da doutrina. Procuraremos, 
portanto esclarecer determinados aspectos da angelologia, tal como se desenvolveu até meados 
do século XVI, sem entrar nas explicações dadas pela exegese e pela teologia hodiernas, no 
culminar de um processo de séculos de reflexão e evolução '. 

Antes de empreendermos o estudo do tema é necessário esclarecer não só o conceito, 
como também o uso e o significado do termo «anjo». Segundo a tradição cristã, herdada do 
judaísmo, o anjo é a criatura celeste que se encontra entre Deus e o homem, com a função de 
intermediário e, sobretudo, de mensageiro do próprio Deus2. Se atentarmos os textos bíblicos 
e extra-bíblicos, verificamos que o termo abrange tanto os anjos bons como os anjos maus, 
ou seja os demónios. Todavia, no âmbito do presente trabalho, interessa-nos, somente, tratar 
da primeira categoria destas criaturas espirituais. Assim, a utilização do termo «anjo» refere-
se, de forma exclusiva, aos seres que se encontram junto de Deus, portanto no sentido positivo 
e segundo a concepção mais comum do vocábulo, e não aos demónios. 

1 Enveredar por esse caminho, seria, também neste assunto, estarmos a desviar-nos dos nossos objectivos. 
Esta atitude iria conduzir-nos para um sector da teologia devidamente estudado nos nossos dias. Para tratar em 
profundidade o tema dos anjos, seria necessário estudar o pensamento e a doutrina cristã sobre o assunto, o que 
implicaria falar sobre Deus, o cosmos e o homem, e apresentar a visão soteriológica e escatológica da história. 
Teríamos necessariamente de referir a evolução histórica das várias concepções em torno dos anjos em diferentes 
épocas, as quais contribuíram para estabelecer as tradições que estiveram na origem da formação dos textos 
bíblicos, bem como a evolução que foram sofrendo no seio do povo hebraico no decurso dos séculos. Não 
poderíamos excluir igualmente a filosofia, nomeadamente a neoplatónica e o gnosticismo, bem como a cultura 
religiosa humana em geral, necessária para compreender a revelação cristã. Além disso, deveríamos enquadrar 
o assunto no problema do dualismo maniqueísta, o que nos levaria à questão da origem do mal no mundo. 
Temas estes associados entre si e indispensáveis para explicar em profundidade a questão dos anjos. Como se 
compreende, uma análise efectuada sob esta perspectiva constituiria uma tarefa gigantesca que, só por si, 
justificaria uma tese. 

2 Cf. GIULIANI, Raffaela — Angelo. In BISCONTI, Fabrizio (dir.) — Temi de iconografia 
paleocristiana. Città dei Vaticano: Pontifício Istituto di Archeologia Cristiana, 2000, p. 106. Na definição do 
Catecismo da Igreja Católica, os anjos são apresentados como entes espirituais, não-corporais, servos e 
mensageiros de Deus, que contemplam continuamente o seu rosto e executam as suas ordens. São seres dotados 
de inteligência e vontade, criaturas pessoais e imortais. Cf. CATECISMO dei Santo Concilio de Trento para los 
parrocos, n° 17, p. 30; CATECISMO da Igreja Católica , n° 328-330, p. 97. 

518 



CAP. I - 4.3. RliPRl-SENTAÇAO DOS ANJOS 

Quanto ao significado da palavra «anjo» ela designa, em sentido estrito, os entes 
espirituais da última hierarquia celeste, segundo a classificação feita por Pseudo Dionísio 
Areopagita. Pela própria etimologia da palavra, é a esta ordem que, em conjunto com os 
arcanjos («anjos de categoria superior»), Deus dá a incumbência de actuar junto dos homens: 
são os «mensageiros» de Deus por excelência. Apesar de se verificar uma separação entre as 
diversas categorias de «anjos» e as respectivas missões, o mesmo vocábulo é frequentemente 
empregue para designar, de uma maneira geral, qualquer uma das criaturas celestes pertencentes 
às diversas hieraquias e ordens, incluindo as que não possuem a função de «mensageiros». 
Fazendo uso desta generalização e sem utilizar um excessivo rigor de linguagem, 
empregaremos, muitas vezes, o termo «anjo» não apenas no seu stricto sensu, mas alargando-
o a todos os entes espirituais, seja qual for a sua classe, hierarquia ou missão 3. Com este 
pressuposto, iremos referir-nos ao Anjo Gabriel (quando verdadeiramente ele faz parte dos 
arcanjos), ou diremos que os querubins e serafins, por exemplo, são igualmente anjos, quando, 
com todo o rigor, eles não fazem parte desta classe entendida no sentido rigoroso da palavra. 

3 Para Pseudo Dionísio Areopagita, o motivo pelo qual os escritores sagrados atribuem o nome de 
«anjo» também às ordens mais elevadas e santas de entre os seres celestes pelo facto de que manifestam as 
iluminações procedentes de Deus (A hierarquia celeste, V) As passagens que alude o escritor são Salmo 103, 
20; Mt 25, 31 e Heb 1, 4. No capítulo XI, Pseudo Dionísio volta a referir-se a esta generalização. Desta vez a 
propósito do termo «poderes celestiais» afirmando que não deverá ser generalizado para as ordens inferiores, tal 
como foi feita para a designação de «anjo». São Tomás de Aquino, abordando o mesmo assunto, adverte que se 
a todos os espíritos celestes se aplica às vezes o nome comum de «anjos», não se aplicando, com propriedade, 
a alguns, uma vez que apenas os arcanjos e os anjos são enviados como mensageiros junto dos homens. Por 
outro lado, justificando a generalização do vocábulo a todas as ordens e hierarquias, afirma que «anjo» significa 
«mensageiro», como tal todos os espíritos celestes se lhes pode chamar anjos enquanto que manifestam as 
coisas divinas. 
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4.3.1. Etimologia, natureza, número, missão e hierarquias 

A crença na existência de seres espirituais que se movem entre o mundo divino e o 
mundo terreno não é exclusiva da cultura do povo bíblico. Encontrava-se muito difundida 
nas civilizações mais antigas, fazendo parte da visão construída pelos povos acerca do universo 
e, embora com contornos diversificados, constitui um conceito universal '. O motivo pelo 
qual as antigas civilizações acreditavam na existência destes seres intermediários entre o 
mundo divino e o humano poderá derivar da conjugação dos seguintes factores 2: 

1- A noção da existência de uma divindade suprema habitando num mundo inatingível 
e que se contaminaria pelo contacto com os humanos; 

2- Uma tentativa de explicação dos acontecimentos nefastos da natureza: estes fenómenos 
para os quais o intelecto humano não possuía explicações ficavam, assim, a dever-se à actuação 
destes seres celestes superiores ao homem, mas inferiores às divindades supremas, que 
exerciam a sua influência sobre a humanidade e controlavam as forças da natureza 3; 

3- Uma forma de explicar a existência do mal no mundo: sendo Deus o sumo bem, a 
causa do mal não lhe poderia ser atribuída, mas sim ao espírito do mal e aos seus colaboradores 
que se interpunham entre Deus e os homens. 

1 Na civilização assírio-babilónia, vizinha do povo de Israel, os espíritos eram tidos em grande 
consideração e exerciam uma influência determinante sobre os humanos. Os espíritos benévolos como o karibu, 
intercediam pelo homens e assumiam uma aparência humana ou de quadrúpedes alados. Na civilização egípcia 
são referidas as divindades inferiores que constituíam a corte das divindades superiores. Os persas admitiam a 
existência de «espíritos malvados» e «espíritos salvadores» sendo estes em número de sete (o que faz recordar 
os sete espíritos que estão diante da glória do Senhor (Tb 12,15), ou os sete arcanjos da tradição cristã apócrifa). 
Na Grécia, a divindade Hermes é o representante dos aggeloi, ou seja dos mensageiros celestes. Por sua vez, 
entre os romanos, encontra-se desenvolvido o culto dos génios, entes com características análogas às dos seres 
sobre-humanos das outras civilizações. Cf. LAVATORI, Renzo — GliAngeli. Génova: Marietti, 1991, pp. 19-
20; MARCONCINI, Benito — La testimonianza delia Sacra Scrittura. In ANGELI e Demoni. Bologna: Centro 
Editoriale Dehoniano, 1991, pp. 44-46. Nesta obra podemos ainda constatar o grande desenvolvimento dado à 
angelologia junto da comunidade essénia de Qumrân, destacando-se a referência a hierarquias, às várias funções 
de anjos, ao facto de possuírem órgãos corporais, como por exemplo, asas e ainda de poderem caminhar sobre 
o fogo, estarem revestidos de branco e possuírem um rosto resplandescente. Aspectos complementares, 
relativamente à forma como as religiões vizinhas de Israel terão, eventualmente, influenciado a religião cristã 
podem ser vistas em RÉAU, Louis — Iconografia dei arte Cristiano. Introducción general, 2000, pp. 57-65. 

2 Cf. LAVATORI, Renzo — Gli Angeli, p. 19. 
1 Os Apócrifos do Antigo Testamento demonstram bem esta crença da acção dos anjos sobre as forças 

da natureza, ou do cosmos em geral. Por exemplo, o Livro de Henoc (séc. II a.C.) relata como os elementos da 
natureza estava sob o domínio dos anjos. Ver Livro 1 de Henoc, IV, 72-82. O assunto é referido resumidamente 
no Quadro XX. Para os Apórifos do AT fizemos uso da seguinte edição: DIEZ MACHO, Alexandra [et ai.] — 
Apócrifos delAntíguo Testamento. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1984, 5 vols. 
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Sobre o sentido religioso dos povos e a percepção da existência de seres superiores aos 
homens, é muito esclarecedora a síntese de Guilhermo Pons: 

"O sentido religioso subjacente em todos os povos e que acompanha os seres humanos 
através de todas as épocas e culturas fez com que fosse intuído a existência de umas 
presenças misteriosas que pareciam manifestar-se na natureza, particularmente nas fontes, 
nos bosques, nos cumes, nas grutas e em outros lugares que se consideravam especialmente 
envolvidos por um halo de mistério. O genius loci, os deuses lares ou penates e as 
divindades protectoras de cada uma das actividades agrícolas, não corresponderiam, quiçá, 
à intuição da existência de uns seres etéreos que pululavam pelos ares ou que se ocultavam 
no mais recôndito da natureza? [...] No Neolítico, o homem deixa de ser um caçador ou 
um depredador da natureza, e a sua subsistência já não depende da captura de animais ou 
de uma simples recolecção de frutos espontâneos, mas pelo exercício da agricultura, que 
vai adquirindo a categoria de arte, provê às suas necessidades primárias. [...] A natureza 
é desde então olhada com respeito e agradecimento. Em tais circunstâncias é quando se 
intui a presença de uns seres protectores da vida rural e pastoril bem como outros poderes 
adversos." 4 

Em termos geográficos, o povo bíblico encontrava-se rodeado de civilizações onde 
predominavam as crenças relativas à existência de anjos e demónios. Deve, pois, ser 
equacionada a possibilidade de ter existido uma influência exterior sobre a mentalidade do 
povo hebreu, que se reflectiu, naturalmente, na redacção dos textos sagrados. Contudo, tal 
hipótese é difícil de comprovar e, assim, não se poderá afirmar, com segurança, se o 
conhecimento dos anjos manifestado no AT se deve, na totalidade ou em parte, à revelação 
divina ou, pelo contrário, constitui o resultado do influxo de povos vizinhos, os quais 
designavam por deuses ou espíritos, os seres que na Bíblia serão denominados anjos5. 

De qualquer modo, o povo eleito, na sua lenta caminhada e evolução, não prescindirá 
destes conceitos, mas, antes, vai purificando e tornando muito firmes as convicções religiosas 
sobre a existência dos anjos, a sua relação com Deus e a intervenção na vida dos homens. 
Neste sentido, afirma Renzo Lavatori: 

"Na Sagrada Escritura, a afirmação e a crença em torno dos seres supra terrestres ditos 
«anjos» devem ser consideradas em relação ao desenrolar da história da salvação, que 
encontra o seu cume em Cristo. Por isso, a concepção bíblica dos anjos conhece um 
progresso historicamente linear, com um aprofundamento e uma clarificação sucessivas 

Cf. PONS, Guillermo — Los Angeles en los Padres de la Iglesia. Madrid: Ciudad Nueva, 2003, pp. 
12-13. 

5 Cf. MARCONCINI, Benito —Latestimonianza delia Sacra Scrittura, p. 48. Etienne Choppy, chama 
a atenção para a dificuldade em distiguir claramente entre os espíritos da mitologia e os anjos das religiões 
monoteístas. Cf. CHOPPY, Etienne —: L'Annonciation. Marseille: Éditions Agep, 1991, p. 19. 

521 



CAP. I - 4.3. REPRESENTAÇÃO DOS ANJOS 

que é necessário ter em conta para possuir uma compreensão integral e pôr em relevo a 
base sobre a qual se constrói a ulterior reflexão teológica" 6 

* * * 

O vocábulo português anjo resulta da tradução do latim angelus introduzido desde o 
final do séc. II, o qual, por sua vez, deriva do grego aggelos (ayyEÀoç), termo que indica 
«aquele que leva uma mensagem» possuindo, portanto, o significado fundamental de 
«mensageiro»7. A palavra hebraica etimologicamente mais próxima é mal'ak, «o portador de 
um anúncio», que evidencia semelhanças com o termo árabe la'ak, «mandar alguém com 
uma tarefa» 8. Estes vocábulos são utilizados com o significado de «mensageiro», e não 
estabelecem qualquer distinção entre o emissário enviado por Deus (celeste ou humano), e a 
pessoa mandada pelos homens9. A Vulgata, porém, já estabelece uma distinção entre as duas 
categorias, utilizando a palavra nuntius para indicar o homem mensageiro, enquanto o vocábulo 
angelus é aplicado, somente, aos seres celestes enviados por Deus, os anjos 10. 

A palavra hebraica mal'ak deriva, por sua vez, de mal'akut, que designa o cargo, ou o 
papel de mensageiro (na Bíblia presente apenas em Ag 1,13) e de mela 'kah «missão, empresa, 
trabalho», pela raiz comum l'k, verbo cujo significado encerra o conceito de «enviar». Nesta 
acepção, a palavra mal 'ak pode ser interpretada com o sentido de «mensageiro», mas também 
de «mediação» entre o emitente e o destinatário junto do qual o emissário representa quem o 
envia e a respectiva autoridade ". 

6 Cf. LAVATORI, Renzo — Gli Angeli, p. 17. 
7 Cf. AM ATO, Angelo — L'angelologia nella tradizione delia Chiesa. In ANGELI e Demoni. Bologna: 

Centro Editoriale Dehoniano, 1991, p. 109; Cf. GIULIANI, Raffaela — Angelo, p. 106. 
8 Cf. CAPRETTINI, Ave Appiano — Leitura deli 'Annunciazione. Fra semiótica e iconografia. Torino: 

G. Giappichelli Editore, 1979, p. 61; GERARD, André-Marie — Diccionario de la Biblia. Madrid: Anaya & 
Mario Muchnik, 1995, pp. 91-92; LAVATORI, Renzo — Gli Angeli, p. 21 ; LANGMUIR, Erika—Angels. London: 
National Gallery Publications, 1999, p. 11. 

9 A mesma palavra é utilizada para as duas situações: os anjos enviados por Deus em Gn 32, 2. 4 
(jnal'akimlaggeloi) os mensageiros enviados por uma pessoa: de Cadés, Moisés enviou mensageiros {mal'akiml 
aggeloi) ao rei de Edom (Nm 20, 14). Cf. MARCONCINI, Benito — La testimonianza delia Sacra Scrittura, 
p. 41. No desenvolvimento seguinte, damos preferência ao termo hebraico, dado ser esta língua a primeira a ser 
utilizada na redação dos textos bíblicos. 

10 Cf. LAVATORI, Renzo — Gli Angeli, pp. 20-21. Um exemplo bastante elucidativo pode ser visto no 
livro do profeta Ageu, enviado por Deus, e apresentado pela Vulgata da seguinte forma: "[. . . ] et dixit Aggeus 
nuntius Domini de nuntiis Domini populo dicens ego vobiscum dicit Dominus" (Ag 1, 13). O enviado humano 
é designado por nuntius. Por sua vez, quando se trata do mensageiro divino o vocábulo empregue é angelus, 
como se comprova na própria perícopa da Anunciação: "In mense autem sexto missus est angelus Gabrihel a 
Deo in civitatem Galilaeae [...]" (Lc 1, 26). 

11 Cf. GIRARD, Marc — Os símbolos na Bíblia. São Paulo: Paulus, 1997, p. 746; MARCONCINI, 
Benito — La testimonianza delia Sacra Scrittura, p. 42; 
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O poder conferido ao mensageiro pode ser comprovado através de uma passagem do 
livro do Êxodo, na qual Deus se dirige a Moisés: 

"Eis que Eu envio um anjo diante de ti para te guardar no caminho e para te fazer 
entrar no lugar que Eu preparei. Mantém-te atento na sua presença e escuta a sua 
voz. Não lhe causes amargura, porque ele não suportará a vossa transgressão, porque 
está nele a minha autoridade." (Ex 23, 20-21). 

A importância do papel do intermediário, não só com a função de mensageiro, mas de 
embaixador, é salientada por B. Marconcini ao afirmar: 

"Nos povos do próximo oriente antigo existe uma estrutura ternária: o remetente, o 
destinatário e o intermediário, ou mal'ak. O que se verifica, particularmente no campo 
epistolar onde o intermediário assume o papel e a autoridade de quem envia, 
especialmente no momento da comunicação da mensagem: o intermediário é escolhido 
entre os seres semelhantes, por isso o rei envia pessoas de estirpe real (ou quase real), os 
deuses, seres de natureza divina ou superior aos homens" 12. 

Deste modo, o envio do Anjo Gabriel por Deus e registado por São Lucas, não é 
entendido, apenas, na condição de simples emissário, portador de uma notícia, mas de um 
verdadeiro embaixador, revestido da autoridade divina e representante tangível do Altíssimo 
junto de Maria. Por isso, a palavra do Anjo actua de forma eficaz porque é, efectivamente, a 
Palavra do próprio Deus13. Este aspecto torna-se importante para a compreensão da iconografia 
do Anjo Gabriel e da Virgem Maria, nas pinturas da Anunciação. Em primeiro lugar, pelo 
facto de darem sentido a determinadas pinturas nas quais o Anjo Gabriel, numa cena que 
constitui o preâmbulo da Anunciação, é figurado a receber, simbolicamente, das mãos do Pai 
Eterno, o poder e a autoridade divina para se dirigir a Maria; em segundo lugar, explica a 
aparência nobre e majestosa com que é representado nas pinturas mais antigas, bem como o 
facto de Maria actuar diante do anjo com reverência e humildade. 

Relativamente ao processo de formação da palavra mal 'ak e dos respectivos significados, 
B. Marconcini retira quatro conclusões, que apresentamos como corolário de toda a exposição 
efectuada l4: 

12 MARCONCINI, Benito — La testimonianza delia Sacra Scrittura, p. 42. Na citação o sublinhado a 
negro é nosso. 

13 O profeta Isaías dirá que a Palavra divina não regressa ao próprio Deus sem ter realizado a sua vontade 
e cumprido a sua missão (Is 55, 11). Ver o desenvolvimento deste tema no item 2.1.4. Conceptio per aurem. 

14 Cf. MARCONCINI, Benito — La testimonianza delia Sacra Scrittura, pp. 42-43.0 destaque a negro 
é da nossa responsabilidade. 
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1-0 mal'ak, não transmite, apenas, notícias ou informações, mas cumpre diversas 
acções. Por isso traduzir o vocábulo por «mensageiro» é empobrecê-lo, pois inclui duas 
actividades que, na nossa cultura, se encontram separadas: a de «embaixada» e a de «tarefa»; 

2- Este «mensageiro» é responsável junto do destinatário por tudo quanto diz ou faz; 
3- As consequências teológicas são variadas: a ligação existente entre a palavra e a 

acção, bem como a própria ligação entre o mensageiro e a acção que leva a que seja visto 
como alguém que actua de forma activa, particularmente na história da salvação, quer para 
salvar ou para castigar; 

4- A instituição do mal'ak é antiquíssima, atravessando as culturas de vários povos. 
Está sempre presente, onde for necessário superar uma distância, seja dentro do mundo dos 
homens, seja entre este e o mundo divino. 
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NATUREZA 

Nas Escrituras e nos vários Apócrifos do NT, as referências aos anjos são abundantes, 
silenciando-se os pormenores quanto à sua essência. Só há excepção nos Apócrifos do Antigo 
Testamento. O modo como são designados nos diversos textos descreve mais a sua missão do 
que a sua natureza específica '. 

A Sagrada Escritura não faz uma referência directa à criação dos anjos, mas a reflexão 
cristã apresenta-os como seres criados, a sua existência fica a dever-se à acção de Deus, único 
princípio criador de tudo quanto existe. No NT, conhece-se, apenas, uma passagem dos 
evangelistas sinópticos que nos elucida quanto ao 
seu carácter de seres imortais (Lc 20, 36), 
enquanto outras contêm, de forma 
implícita, uma referência à 
inutilidade da discussão do seu 
sexo (Mt 22,30; Mc 12,25; Lc 
20,34-36). Nos vários relatos 
onde se descreve a actuação 
dos anjos junto da 
humanidade, aquelas 
criaturas celestes são 
apresentadas com forma humana e quase sempre como «homens». Essa é a identificação 
feita na maioria das expressões artísticas que os representam [268], podendo aparecer, também, 
com aparência feminina, como se descreve na visão de Zacarias, onde, aliás, se mostram 
portadores de asas (Zc 5, 9). A partir dos textos bíblicos, não é possível, portanto, extrair 
qualquer conclusão quer quanto à natureza quer quanto ao sexo dos anjos, os quais sempre 
foram entendidos como seres assexuados 2. Na época Patrística, admitia-se, embora sem 

Fig. 268. Abraão, Sara e os três visitantes. À direita: Sacrifício de Isaac 
Mosaico (séc. VI) 
Ravena, San Vital 

1 No AT encontram-se três formas de designar os anjos: «filhos de Deus» (Gn 6, 2; Jb 1,6; 2,1 ; 38,7; SI 
29, 1 ; 89, 7) e que a versão dos Setenta traduz como «anjos de Deus»; «os santos» (Jb 5, 1 ; 15, 15; SI 89, 6. 8) 
ou então «as potencias» (SI 103,20), devido à sua vizinhança e participação da potência divina. Cf. LAVATORI, 
Renzo — Gli Angeli, p. 21. 

2 Cf. AM ATO, Angelo — L'angelologia nella tradizione delia Chiesa, p. 115. Como indicação desta 
característica dos anjos, pode ser citada a visão de Isaías: "[...] Vi o Senhor sentado num trono alto e elevado 
[...]. Os serafins estavam diante dele, cada um tinha seis asas; com duas asas cobriam o rosto, com duas asas 
cobriam os pés, com duas asas voavam". (Is 6, 1 -3). Na exegese bíblica, o facto dos serafins cobrirem os pés 
com duas asas é um eufemismo do sexo, significando a não identificação com nenhum dos sexos. Ver BÍBLIA 
SAGRADA, nota 2, p. 1173. Etienne Choppy refere o debate teológico em torno do sexo dos anjos motivada 
pelas suas representações. Ver CHOPPY, Etienne — L'Annonciation, p. 18. 
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unanimidade, que os anjos eram dotados de um «corpo» subtil, etéreo, de forma a poderem 
distinguir-se da natureza divina, pois só Deus é puro espírito3. Partilhavam desta concepção, 
entre outros, Clemente de Alexandria (f 215), Orígenes (t c. 254) e Ambrósio de Milão (f 
397), que concebem os anjos como seres possuidores de uma certa corporeidade pois só 
Deus é totalmente incorpóreo. Todavia, são de uma natureza espiritual especial, diferente da 
natureza de Deus4. Santo Agostinho (f 430), admitindo que têm um certo corpo (A cidade de 
Deus, XXI, 10), refere, ainda, a sua capacidade de se tornarem visíveis: 

"Ou se anjos, que já existiam, eram enviados para falar em nome de Deus, assumindo a 
forma corporal própria de criatura corpórea, para o desempenho da sua função; ou se 
mudavam e transformavam à vontade o próprio corpo — ao qual não estão sujeitos, mas 
os dominam —, em figuras adaptadas e aptas para sua actuação, em virtude do poder a 
eles concedido pelo Criador. [...] Mas confesso que excede os limites da minha aplicação 
o investigar se os anjos, conservando a espiritualidade de seu ser e actuando em virtude 
dela, secretamente, servindo-se de elementos inferiores, dotados de corpos mais concretos, 
como que de uma veste a qual mudam e transformam em figuras materiais, essas também, 
reais [...], ou se os anjos transformam os próprios corpos à sua vontade, adaptando-se às 
circunstâncias de seu ministério." 
(A Trindade HL 1,4-5) 

Santo Agostinho sustenta a ideia dos anjos poderem aparecer sob a forma corpórea. 
Com base nos textos bíblicos, refere, por exemplo, que os anjos se manifestaram a Abraão 
sob a figura de três homens, e que Lot recebe dois anjos em forma humana; cita, ainda, a 
Carta aos Hebreus: "Não vos esqueçais da hospitalidade, pois, graças a ela, alguns, sem o 
saberem, hospedaram anjos"5. Em todos estes casos, os anjos foram vistos como homens, 
mostrando, portanto, a capacidade de tomarem corpo humano. Também Gregório Magno (t 
604) desenvolve a sua reflexão dentro da mesma linha de pensamento: os anjos apresentam 
um carácter espiritual relativo: são espirituais no confronto com os seres humanos e são 
corporais no confronto com Deus, espírito puro e ilimitado 6. 

Esta natureza espiritual relativa a que aludem os Padres da Igreja, que capacita os 
anjos para se tornarem visíveis, pode ser compreendida mediante um paralelismo com a 

3 João Crisóstomo (t 407) na obra Sobre a incompreensibilidade de Deus apresenta uma opinião onde 
se distancia daquela que é, nesta época, a concepção geral sobre a essência dos anjos, ao referir: "a incorporeidade 
dos anjos é como a de Deus". Com esta afirmação referia-se aos anjos como puro espírito e não como entes 
possuidores de qualquer forma corpórea ainda que subtil. Cf. LAVATORI, Renzo —Gli angeli, p. 84. 

4 Cf. LAVATORI, Renzo —Gli angeli, p. 84; AMATO, Angelo '-— L'angelologia nella tradizione delia 
Chiesa, p. 115. 

5 Trata-se da passagem: Heb 13, 2. 
6 Cf. AMATO, Angelo — L'angelologia nella tradizione delia Chiesa, p. 120. 

526 



CAP. I - 4.3. REPRESENTAÇÃO DOS ANJOS 

corporeidade do fogo. A este respeito, são esclarecedoras as palavras de Basílio de Cesareia 
(t 379): 

"A substância das potestades celestes talvez seja um sopro aéreo, ou um fogo 
imaterial, conforme está escrito: «Fazendo dos ventos os teus mensageiros, das 
chamas de fogo os teus ministros» (SI 103,4). Por isso acham-se num lugar e tornam-
se visíveis em forma corporal quando aparecem aos que merecem vê-los"7. 

A concepção dos anjos como fogo ou chamas ardentes não se encontra apenas na reflexão 
de S. Basílio, pois, nos Apócrifos do AT, sobretudo nos Livros de Henoc, surgem, em diversas 
ocasiões, passagens que os compara ao fogo abrasador (1 Hen 14,18-19.22), a chamas ardentes 
(2 Hen 11, 37) ou com os raios do sol (1 Hen 106, 2-5; 2 Hen 8, 1). Todavia, entre todas, a 
mais significativa é a que relata as etapas da Criação, através das palavras do próprio Deus: 
"A todas as milícias celestes dotei-as de uma natureza de fogo" (2 Hen 11,34). Estas expressões 
pretendem demonstrar a essência dos anjos como seres desligados da matéria, ou seja 
desmaterializados, algo que é confirmado por uma outra passagem certificando que a sua 
natureza não é igual à dos homens (1 Hen 106, 5). A este propósito, é oportuno referir que a 
forma como o judaísmo entende os espíritos não coincide com o mundo ocidental 
contemporâneo, pois para os judeus era impensável imaginar os espíritos sem os revestirem 
de um corpo etéreo e, por isso, concebia-os vestidos de branco ou de luz, ou sob aparência 
humana (Quadro XXV) 

S. Tomás de Aquino (f 1274), de sobrenome Doutor Angélico, inclui, na Summa 
Theologica, o Tratado dos Anjos, onde expõe, de forma aprofundada, muitas questões relativas 
aos anjos e apresenta uma doutrina que predurará definitivamente no seio da Igreja: os anjos 
são seres incorpóreos puramente espirituais e, portanto, sem qualquer aparência física8. 
Contudo, apesar desta conclusão e, citando Santo Agostinho, admite a possibilidade de, em 
determinadas situações, os anjos poderem tomar corpo visível não para seu próprio bem, mas 
para o bem dos homens (Suma de Teologia I, q. 51, art. 2), circunstância confirmado pelas 
Escrituras em diversas passagens. A questão do «corpo» dos anjos foi debatida, durante muito 
tempo, devido também aos problemas levantados pelos iconoclastas, assunto ao qual 
voltaremos para um estudo mais detalhado9. 

7 Tratado sobre o Espírito Santo, 16,38. Citámos a partir da seguinte edição: BASÍLIO DE CESAREIA 
— Tratado sobre o Espírito Santo. São Paulo: Paulus, 1999. Patrística, 14, p. 134. 

8 Cf. Suma de Teologia I, q. 5Q, art. 1 -2. Todas as citações da Suma de Teologia serão efectuadas a partir 
da seguinte edição: TOMAS DE AQUINO — Suma de Teologia. 2a ed. MADRID: BAC, 1997, 5 vols. 

9 O assunto será desenvolvido ao tratarmos dos anjos na época medieval e patrística. 
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NÚMERO 

São vários os textos bíblicos e extra-bíblicos que fazem alusão ao número de anjos. A 
eles se refere, por exemplo, o primeiro livro dos Reis, onde os anjos constituem o «exército 
dos céus» sempre às ordens do Omipotente (1 Rs 22, 19), dando a entender a existência de 
um elevado número destas hostes celestes. Outras passagens apontam a multidão de anjos 
pertencentes à corte celeste da seguinte forma: são miríades de miríades, milhares de milhares 
(Dn 7,10; Ap 5,11). Trata-se de referências simbólicas pelas quais percebemos ser infrutífera 
qualquer tentativa de procurar efectuar o cômputo dos anjos. Pseudo Dionísio Areopagita, 
interpreta estas expressões no sentido de apontarem para um infinito número de anjos 10. No 
Apocalipse, São João cita alguns números relacionados com estes seres: sete espíritos que 
estão diante do trono de Deus (Ap 1, 4; 4, 5; 5, 6); sete anjos (Ap 8, 6; 15, 6), número 
simbólico anteriormente apontado pelo arcanjo Rafael no livro de Tobias: "Eu sou Rafael um 
dos sete anjos que apresentam as orações dos justos e tem lugar diante da majestade do 
Senhor (Tb 12, 15). 

Por sua vez, o Papa Gregório I sustenta que o número de anjos é definido para Deus, 
mas indefinido para o homem, pois os anjos enviados para junto dos homens são muito mais 
numerosos do que aqueles que contemplam Deus diante do seu trono ' '. Em Tomás de Aquino, 
os anjos constituem uma imensa multidão superior à dos seres materiais (Suma de Teologia 
I, q. 50, art. 3). Também Hermas, no livro, "O Pastor", (séc. II) fala de seis anjos, os primeiros 
a serem criados e que ocupam o vértice da hierarquia angélica12. 

Os Apócrifos do AT fazem diversas alusões a determinados números de anjos: os sete 
arcanjos (1 Hen 1, 209; 20, 1-7; 81, 5; 87, 2-3; ); miríades de miríades (1 Hen 14, 22); 
milhares de milhares e miríades (1 Hen 60,1; 71, 8). Todavia, a expressão mais significativa 
e reveladora da noção do número infinito de anjos é a que refere serem milhares de milhares 
e miríades, sem número nem conto que permanecem diante da glória do Senhor (\ Hen 40,1 ; 
95, 13). Os Evangelhos Apócrifos insistem na crença da existência de uma multidão de anjos 
incontável: "[...] no primeiro céu há cem miríades; no segundo, cem miríades; no terceiro, 
cem miríades; no quarto cem miríades; no quinto cem miríades; no sexto cem miríades; no 
sétimo cem miríades." (Evangelho de Bartolomeu IV, 30); "Deitai incenso, pois Cristo está 

10 Cf. A hierarquia celeste, XIV. Para todas as referências feitas às obras deste autor faremos uso da 
seguinte edição: MARTIN-LUNAS, Teodoro H. — Obras completas dei Pseudo Dionísio Areopagita. 2° ed. 
Madrid: BAC, 1995. 

11 Livros Morais, 17, citado a partir de LAVATORI, Renzo — GUAngeli,, p. 107. 
12 Cf. Visão 3 ,4 .0 livro citado e de que fazemos uso, está integralmentre reproduzido na seguinte obra: 

RUIZ BUENO, Daniel — Padres Apostólicos. 6a ed. Madrid: BAC, 1993, pp. 937-1092. 
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Fig. 269. Anunciação (porm) Fig. 270. Anunciação (porm.) 
Niccolò da Foligno ( 1466) Livro de Horas de Charles de França ( 1465) 
Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria New York, Metropolitan Museum of Art 

vindo com um com um exército de anjos [...] E enquanto todos estávamos em oração, 
apareceram multidões incontáveis de anjos" (S. João Evangelista, XXXVIII)"; "Eis que, de 
repente, se apresenta o Senhor sobre as nuvens com uma multidão incontável de anjos"(L/vro 
de João arcebispo de Tessalónica, XII). 

Algumas pinturas da Anunciação ilustram esta «multidão incontável» de anjos através 
de duas fórmulas: apresentando-os junto de Deus Pai no alto dos céus, enquanto decorre o 
Colóquio Angélico, ou, então, acompanhando o Anjo Gabriel na sua embaixada junto de 
Maria. 

Para ilustrar o primeiro caso escolhemos a pintura de Niccolò da Foligno [269] que 
comprova como o pintor procurou criar a ilusão da existência de um número interminável de 
coros angélicos, através da representação das asas erguidas visíveis para lá do primeiro plano 
onde se encontram os anjos músicos. De salientar também, nesta composição, a presença do 
Pai Eterno sobre as nuvens, tal como é indicado, expressamente, pelo Livro de João arcebispo 
de Tessalónica, que servem de elemento separador entre o mundo celeste e o mundo terreno. 

Para ilustrar a segunda fórmula selecionámos a iluminura do Livro de Horas de Charles 
de França [210], que testemunha, de forma evidente, as miríades de anjos que acompanham 
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Gabriel na sua embaixada. Representados aos pares, descem do alto do céu, numa procissão 
interminável, que se perde no infinito e seguem de perto o anjo anunciador, entoando cânticos 
e fazendo soar instrumentos musicais I3. 

MISSÃO 

No livro de Daniel, encontra-se um resumo das principais missões atribuídas aos anjos, 
tal como eram vistas no AT: Prestam auxílio a quem se encontra em situação difícil (Dn 3,28; 
6,23); Explicam visões (Dn 8,16; 9,21-22); Animam e encorajam (Dn 10,12.19); Protegem 
o povo (Dn 10, 13.21; 12, 1). 

Tomás de Aquino reduzas funções dos anjos, apenas, a duas, onde se poderão enquadrar 
todas as outras missões: a primeira consiste em «assistir» à majestade divina, prestando-lhe 
culto, adoração e louvor {Suma de Teologia I, q. 112, art. 3-4); a segunda realiza-se em ordem 
aos seres humanos: são os «ministros» de Deus, enviados ao serviço dos homens {Suma de 
Teologia I, q. 112, art. 1-2; q. 113, art. 3). Pode, pois, dizer-se que a função primordial dos 
coros celestes é prestar glória ao Altíssimo e estar ao seu serviço realizando a tarefa de 
mediadores entre Deus e os homens, comunicando as mensagens divinas. Esta última 
incumbência é apontada, de forma inequívoca, na carta aos Hebreus: "Não são todos eles 
espíritos encarregados de um ministério, enviados ao serviço daqueles que hão-de herdar a 
salvação?" (Heb 1, 14), e também no Salmo 103: "Bendizei o Senhor, todos os seus anjos, 
poderosos mensageiros, que cumpris as suas ordens, sempre dóceis à sua palavra" (SI 103, 20). 

Como seres intermediários entre Deus e os homens, podem actuar junto da humanidade 
no cumprimento de missões diversificadas, de acordo com a vontade divina. Assim, no AT 
são encarregues de guardar o caminho da árvore da vida no jardim do Éden, (Gn 3, 24); 
detêm Abraão quando este se preparava para sacrificar Isaac (Gn 22, 11-12); executam os 
castigos ordenados por Deus (Ex 12,23-24; 2 Sm 24,16; 1 Cr21,15); surgem como protectores 
do povo ou de indivíduos (Nm 20, 16; Dn 10, 13. 21; 12, 1); como intercessores (SI 91, 11; 
Jb 33, 23); ou então orientam e protegem os profetas (2 Rs 1, 3-4; Zc 3, 4-8) 14. No Novo 
Testamento, as atribuições dos anjos dão continuidade às do AT, mas, atendendo à 

13 Na origem destas representações está uma concepção fundamentada nos livros de orações, segundo a 
qual a embaixada do arcanjo Gabriel era de tal forma grandiosa e importante que não poderia ser efectuada 
apenas por um destes seres espirituais, devendo, pois, estar acompanhado de outros. 

14 Marc Girard, englobando estas atribuições, divide a função dos anjos, enquanto intermediários entre 
Deus e os homens, em quatro áreas: 1- Ministros; 2- Protectores; 3- Reveladores; 4- Justiceiros. Cf. GIRARD, 
Marc — Os símbolos na Bíblia. São Paulo: Paulus, 1997, pp. 741-743. 
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especificidade da missão redentora de Cristo, surgem como executantes de novas missões, 
apresentando-se, por exemplo, a servir e consolar Jesus (Mt 4, 11; Lc 22, 43); a remover a 
pedra do sepulcro (Mt 28, 2); ou a anunciar a Ressurreição (Mt 28, 5-7). Estão presentes no 
momento da Ascensão aos céus. Depois deste acontecimento, podem ser vistos como 
auxiliadores dos apóstolos na difusão da mensagem cristã (Act 5,19; Ap 1,1). Para uma visão 
de conjunto das missões atribuídas aos anjos no AT e no NT elaborámos os Quadros XVI e 
XVIII. 

HIERARQUIAS 

Nos Apócrifos do AT, deparamos com alusões a nome individuais de anjos e referências 
específicas a determinadas categorias, criando-se a noção da existência de anjos «superiores» 
e de anjos «inferiores» 15. Quanto aos escritos bíblicos, é inútil procurar neles qualquer 
referência a uma hierarquia entre os anjos. Mesmo quando S. Pedro refere os angelis, 
potestatibus, virtutibus (IPe 3, 22), ou quando S. Paulo fala em archangeli (lTs 4, 16), 
principatum, potestatem, virtutem e dominationem (Ef 1, 21), criaturas celestes que volta a 
mencionar noutra epístola, acrescentando os tronos: throni, dominationes, principatus e 
potestates l6 (Cl 1,16), não pretendem estabelecer uma classificação hierárquica, mas apenas 
referir que Cristo, pela sua natureza divina, está muito acima de todos os seres espirituais, a 
Ele tudo fica submetido, pois domina qualquer criatura, por muito perfeita que se possa 
imaginar, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as 
invisíveis, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é anterior a todas as coisas 
e todas elas subsistem nele (Cl 1, 16-17)17. 

Os textos bíblicos, especialmente os do AT, para além das referências feitas aos anjos 
em geral, aludem, ainda, à existência de outras criaturas celestes: os serafins e os querubins. 
Com base nestas indicações, a doutrina cristã vai admitir nove classes de anjos, dispostas em 
três hierarquias, que irão exercer grande influência na iconografia, nomeadamente nas pinturas 
da Anunciação. Este facto justifica um maior desenvolvimento do assunto, de modo a clarificar 

15 Ver o Quadro XXI onde se referem as diversas categorias de anjos nos principais livros dos Apócrifos 
do AT. 

16 Optámos por fazer referência a estas ordens citando-as a partir da Vulgata, pois as diversas traduções 
portuguesas introduzem outras nomenclaturas que não serão usadas depois por Pseudo Dionísio Areopagita, 
como sejam os poderes e as autoridades, incluídas nas versões portuguesas das epístolas aos Efésios e aos 
Colossenses, mas que não fazem parte da versão latina, à qual, neste caso, damos prioridade. 

17 Cf. GERARD, André-Marie — Diccionarío de la Biblia, p. 92. 
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a organização hierárquica, bem como o significado de cada uma das ordens e as respectivas 
implicações no campo iconográfico. 

É durante os séculos IV e V que se estabelecem as diversas ordens e hierarquias celestes. 
Inicialmente admite-se a existência de vários coros angélicos, justificando uma divisão 
hierárquica com base na missão específica conferida por Deus aos anjos, ou pelos excelsos 
dons divinos que lhes são concedidos na criação do mundo ou, ainda, pela diversidade da sua 
natureza 18. 

Cirilo de Jerusalém (f 387) e Ambrósio, bispo de Milão (f 397) aludem por primeira 
vez a «nove coros de anjos», acrescentando às seis categorias enumeradas por São Pedro e 
São Paulo, os serafins, os querubins, e os «anjos» sem um título específico 19. João Crisóstomo 
(t 407) classifica os anjos por tronos, dominações, principados, potestades, virtudes, querubins, 
serafins, arcanjos e anjos 20. Esta não será, contudo, a organização que irá prevalecer, mas 
sim uma outra proposta no tratado A Hierarquia Celeste de Pseudo Dionísio Areopagita. De 
facto, será este cristão, do séc. V e de origem grega, quem irá clarificar e organizar a hierarquia 
dos vários coros de anjos. A sua classificação foi muito bem aceite pela Igreja pois está 
alicerçada, em primeiro lugar, nos textos da Sagrada Escritura, na antecedente reflexão da 
Patrística, reunindo, portanto, a autoridade bíblica e a Tradição da Igreja. Na sua obra revela 
influências do seu mestre Hieroteo e da escola neoplatónica através de Proclo de Constantinopla 
(t 446), ao qual se fica a dever a disposição ternária 21. 

A catalogação estabelecida por Pseudo Dionísio Areopagita é formada por três 
hierarquias 22. Cada uma delas, por sua vez, está subdivididas em três ordens, ou classes, as 

18 Cf. AMATO, Angelo — L 'angelologia nella tradizione delia Chiesa, p. 116; ISIDORO DE SEVILHA, 
Santo — Etimologias. Madrid: BAC, 1994, vol. I, LivroVII, 5, p. 651; PONS, Guillermo —Los Angeles, p. 41. 

19 Cf. GERARD, André-Marie — Diccionario de la Biblia, p. 92; PONS, Guillermo — Los Angeles, pp. 
41-42. 

20 Cf. Sobre a incompreensibilidade de Deus. Homilia III. Estas indicações bem como as que se seguem 
relativas à mesma obra de João Crisóstomo, serão feitas a partir de LAVATORI, Renzo — GliAngeli, pp. 94-95. 

21 Cf. GIUDICI, Maria Pia — GliAngeli. T ed. Roma: Città Nuova, 2000, p. 29; PONS, Guillermo — 
Los Angeles, p. 42; MARTIN-LUNAS, Teodoro H. — Obras completas dei Pseudo Dionísio Areopagita, p. 
144, nota 3. A/4 Hierarquia Celeste, tornou-se o tratado sobre os anjos mais conhecido e difundido, desde a sua 
conclusão em finais do século V, princípios do século VI, até à Reforma protestante. A sua reconhecida importância 
e autoridade valeu-lhe ser considerada obra de referência a ponto de ser citada por Padres da Igreja, tratadistas 
e teólogos medievais, como, por exemplo, Tomás de Aquino e S. Boaventura . Daí a importância que lhe 
atribuímos face a outras classificações semelhantes, razão pela qual a adoptaremos no presente trabalho. Serão 
fornecidas algumas indicações sobre Pseudo Dionísio e A Hierarquia Celeste adiante ao tratarmos especificamente 
do tema dos anjos na época Patrística. 

22 O conceito de hierarquia deve ser entendido neste contexto em ordem ao sacro e à santidade, e não ao 
poder como nas hierarquias humanas. Cf. GIUDICI, Maria Pia — Gli Angeli, p. 29. 
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quais se encontram internamente organizadas, em termos hierárquicos, tal como se indica : 

Ia - Serafins, querubins e tronos; 
2a - Dominações, virtudes e potestades; 
3a - Principados, arcanjos e anjos. 

Gregório Magno confirma com a sua autoridade a concepção de Pseudo Dioníso, 
relativamente às ordens e hierarquias 23. Tomás de Aquino, ao defender a existência e a 
necessidade das três hierarquias {Suma de Teologia I, q. 108, art. 1-2), assinala uma pequena 
diferença entre a classificação de Pseudo Dionísio e a de Gregório Magno respeitante à posição 
ocupada pelas Virtudes e Principados, como é perceptível através do Quadro XIV. Para Tomás 
de Aquino, a alteração verificada entre estas duas ordens é insignificante: Principados para 
São Gregório são os anjos que presidem aos espíritos bons; o mesmo compete às Virtudes 
enquanto o seu nome implica certa fortaleza que dá eficácia aos espíritos inferiores para 
executarem os mistérios divinos. Assim, pois, as virtudes, segundo Gregório Magno, equivalem 
aos principados de Pseudo Dionísio. A diferença entre ambos pode ser justificada a partir das 
cartas de São Paulo24. São Bernardo de Claraval (f 1153) segue a classificação de Gregório 

QUADRO XIV 

Pseudo Dionísio Areopagita Gregório Magno 

Ia Hierarquia 2a Hierarquia 3a Hierarquia Ia Hierarquia 2a Hierarquia 3a Hierarquia 

Serafins Dominações Principados Serafins Dominações Virtudes 

Querubins Virtudes Arcanjos Querubins Principados Arcanjos 

Tronos Potestades Anjos Tronos Potestades Anjos 

As hierarquias celestes segundo Pseudo Dionísio Areopagita e Gregório Magno. 

23 Cf. Quarenta homilias sobre os evangelhos — Livro II, Homilia 34,10. Doravante as citações referentes 
a esta obra serão efectuadas a partir de OBRAS DE SAN GREGÓRIO MAGNO. Madrid: BAC, 1958. Ver ainda 
LAVATORI, Renzo — GUAngeli, p. 106. 

24 S. Tomás atribui esta diferença às cartas de S. Paulo, dando a seguinte explicação: na carta aos 
Efésios 1, 21, aparece a seguinte ordenação: " [...] supra omnem principatum et potestatem et virtutem et 
dominationem [...]" ou seja as virtudes aparecem entre as potestades e as dominações tal como as apresenta 
Pseudo Dionísio. Porém na carta aos Colossenses 1, 15-16, Paulo enumera as mesmas ordens mas de diferente 
maneira: "[...] quia est imago Dei invisibilis primogenitus omnis creaturae quia in ipso condita sunt universa in 
caelis et in terra visibilia et invisibilia sive throni sive dominationes sive principatus sive potestates omnia per 
ipsum et in ipso creata sunt" . Neste caso os principados são referidos entre as dominações e as potestades, o que 
justifica a classificação de Gregório Magno. Ver Suma de teologia I, q. 108, art. 6. 
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Magno, baseando-se nos mesmos escritos paulinos 25. 

Os motivos para se estabelecerem três hierarquias podem ser encontrados, grosso modo, 
atendendo ao facto de cada uma delas se referir a realidades diversas, nas quais se engloba 
toda a vivência e a relação humana: Deus, o Universo e o próprio Homem. A primeira hierarquia 
contempla a Santíssima Trindade. Os seus anjos são os primeiros em torno de Deus e, portanto, 
hierarquicamente, os mais elevados. Tomás de Aquino explica esta hierarquia como sendo a 
que se ocupa somente das coisas divinas, por isso, diz que assiste diante de Deus, razão pela 
qual os seus anjos são designados por «assistentes», não desempenhando ministérios 
«inferiores» {Suma de Teologia I, q. 112, art. 2; q. 113, art. 3). A segunda hierarquia conhece 
Deus por intermédio da contemplação do Universo e está encarregue do seu governo. Os seus 
anjos são conhecidos por «governantes» e, tal como os primeiros, não desempenham missões 
junto dos seres humanos {Suma de Teologia I, q. 108, art. 6). A última hierarquia está consagrada 
aos assuntos humanos, sendo, por conseguinte composta pelos anjos «ministrantes», 
encarregues do ministério de custodiar os homens {Suma de Teologia I, q. 112, art. 2; q. 113, 
art. 3) e de anunciar as coisas divinas {Suma de Teologia I, q. 108, art. 6). Apenas os arcanjos 
e os anjos, as duas últimas classes desta hierarquia, são os verdadeiros intermediários de 
Deus, os seus «mensageiros», incumbidos de contactarem directamente com os seres humanos. 
Seguidamente, apresentamos, de forma resumida, as características e missões mais 
significativas dos anjos constituintes das nove ordens de coros celestes, tendo como objectivo 
a sua identificação nas pinturas da Anunciação, sobretudo no que respeita à primeira e à 
última hierarquias, cuja representação ocorre com maior frequência. 

Serafins— A sua denominação deriva do hebreu «saraph» (no plural «seraphim»). 
Significa, literalmente, «ardente» ou «seres semelhantes ao fogo»26. Segundo João Crisóstomo, 
o vocábulo é sinónimo de «boca de fogo» 27, podendo ter, ainda, o sentido de «queimar» 28. 
Para Pseudo Dionísio os serafins ocupam o lugar mais elevado da primeira hierarquia dos 
anjos, que permanece constantemente unida a Deus, contemplando-O sem intermediários. 
Estão dotados de movimento constante em torno de Deus o que lhes proporciona uma forte 
incandescência e um poder de atração sobre os anjos das hierarquias inferiores, comunicando-

25 Cf. Tratado sobre a consideração ao papa Eugénio, IV, 7-8. Este tratado será citado a partir da 
seguinte edição: OBRAS COMPLETAS DE SAN BERNARDO. 2a ed. Madrid: BAC, 1994, vol. II, pp. 49-233. 

26 Segundo o Diccionario de la Bíblia, no singular pode designar uma espécie de dragão voador (Is 14, 
29; 30, 6) ou também as serpentes abrasadoras que Yahvé envia aos hebreus, como uma das pragas, para os 
castigar pelas suas recriminações contra Moisés (Nm 21, 6-8; Dt 8, 15; 1 Cor 10, 9). Cf. GERARD, André-
Marie — Diccionario de la Bíblia, p. 1359. e também BÍBLIA SAGRADA, p. 1173, nota 2. 

27 Cf. Sobre a incompreensibilidade de Deus. Homilia III. 
28 Cf. LURKER, Manfred — Dicionário défiguras e símbolos bíblicos. São Paulo: Paulus, 1993, p. 198. 
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-lhes o seu próprio calor, purificante e inextinguível. A sua função é cantar continuamente os 

louvores divinos. Representam o amor, a luz e o fogo 29. Gregório Magno utiliza termos 

semelhantes para descrever estes anjos: 

"Chamam-se serafins aqueles exércitos de anjos que, por sua particular aproximação ao 
seu Criador, ardem num amor incomparável; porque serafins são chamados os ardentes 
e inflamados, os quais estão tão próximos de Deus que, entre eles e Deus, não há algum 
outro espírito; ardem tanto mais quanto mais de perto o vêm. Certamente o seu amor é 
chama pois quanto mais subtilmente vêm a claridade de Deus, tanto mais se inflamam 
no seu amor"30 

Isidoro de Sevilha (f 636) discorre acerca dos Serafins da seguinte maneira: 

"Do mesmo modo, serafim é uma multidão de anjos, cuja tradução do hebreu ao latim é 
«ardentes» ou «incandescentes». E são denominados «ardentes» porque entre eles e Deus 
não existem mais anjos; pelo que, ao encontrarem-se tão próximos a Ele, estão 
sobremaneira inflamados pela caridade que irradia a luz divina." 31. 

São Bernardo entende os Serafins como espíritos devorados pelo fogo divino, com o 
qual incendeiam os outros espíritos de modo que todos sejam ardentes de amor32. 

Para além da referência feita pelo profeta Isaías, o nome desta primeira ordem não 

consta em mais nenhum outro livro do AT e do NT, embora os Serafins possam ser associados 

aos misteriosos seres viventes nomeados por Ezequiel (Ez 1, 5-14) e que a tradição cristã 

acabará por separar em duas classes diferentes: os Serafins e os Querubins. Na visão de 

Isaías, aparecem referidos do seguinte modo: 

"[...] Vi o Senhor sentado num trono alto e elevado [...]. Os serafins estavam diante 
dele, cada um tinha seis asas; com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os 
pés, com duas asas voavam. [...] Um dos serafins voou na minha direcção, trazia na mão 
uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Tocou na minha boca e disse: 
«Repara bem, isto tocou os teus lábios, foi afastada a tua culpa e apagado o teu pecado»" 
(Is 6, 1-2. 6-7)33. 

29 Cf. A Hierarquia Celeste, VII; RONCO, Maria Luisa Valenti, — // mistero degli angeli. Città dei 
Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2000, p. 133; AMATO, Angelo — Uangelologia nella tradizione delia 
Chiesa, p. 119. 

30 Quarenta homilias sobre os evangelhos, Livro II, Homilia 34, 10. 
31 Etimologias. Vol. I, Livro VII, 5, 24. Para esta obra de Santo Isidoro faremos uso da seguinte edição: 

ISIDORO DE SEVILHA, Santo — Etimologias. Madrid: BAC, 1994, 2 vols. 
32 Cf. Tratado sobre a consideração ao papa Eugénio, IV, 7-8. 
33 Segundo as características próprias de cada hierarquia, apenas os anjos, no sentido restrito do termo, 

são enviados por Deus com determinadas missões juntos dos homens. Porém, se interpretarmos a descrição de 
Isaías de forma literal, verificamos que um serafim está a actuar junto de um ser humano, o que contraria as 
características apresentadas anteriormente em relação a esta classe. Tomás de Aquino apresenta uma justificação 
completa para este facto, sem contrariar a função atribuída aos serafins. Veja-se Suma de Teologia I, q. 112, art. 3. 
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Na visão de Pseudo Dionísio, o 
movimento incessante dos Serafins em 
redor de Deus, torna-os como que 
inflamados ou incandescentes, dando-lhes 
a capacidade de inflamar os anjos 
inferiores e o poder de purificar por meio 
da chama e do raio luminoso 34. 
Características que estão patentes, em 
nossa opinião, na pintura de Girolamo de 
Giovanni [271 ]. O pintor não SÓ atribui aOS Fig. 271. Anunciação (porm.) 

Girolamo di Giovanni (c. 1461) 
anjOS Uma intensa COr de fogo, Sugerindo Camerino, Pinacoteca Civica 

a sua incandescência, como também 
procurou representar a sugestão do movimento circular através da disposição dos Serafins 
sob a forma de uma mandorla constituída em torno da figura de Deus Pai35. 

Tomando por base as reflexões de Pseudo Dionísio, São Tomás de Aquino justifica a 
designação desta classe de anjos, a partir de três propriedades do fogo 36: 

1- Movimento contínuo para o alto: pois os serafins movem-se para Deus; 
2- Calor transbordante: que significa a acção potente destes anjos sobre os seus súbditos, 

estimulando-os a um sublime fervor e purificando-os totalmente pelo fogo; 
3- Claridade: estes anjos têm em si uma luz inextinguível que ilumina perfeitamente a outros. 

Em termos iconográficos, a 
representação dos Serafins é feita 
atendendo à conjugação de dois factores: 
em primeiro lugar, de acordo com a visão 
de Isaías, o facto de possuirem seis asas, 
atributo sempre presente, quer se trate 
de uma figuração de corpo inteiro ou 
somente através de uma cabeça alada. 

Fig. 272. Anunciação (porm.) E m segundo lugar, sendo definidos como 
S ï ï : 7 ^ 1 4 4 6 ) incandescentes e abrasadores, a sua cor 

34 Cf. A Hierarquia Celeste VII, 1. 
35 Estes mesmos detalhes podem ser vistos em outras pinturas como as que ilustramos, por exemplo, 

nas figuras 89, 94, 97, 100. 
36 Suma de Teologia I, q. 108, art. 5. 
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Giovanni di Marco (c. 1430) 
Pratovecchio (Arezzo), Badia di Santa Maria a Poppiena 

coincide com o vermelho, a cor do fogo, a qual, neste contexto é também utilizada como 
símbolo do amor divino37. Registamos a presença inequívoca destes anjos em diversas pinturas 
alusivas ao tema da Anunciação, como se observa nas figuras 272 e 273 onde a representação 
de Serafins é feita sob a forma de cabeças aladas, mas onde se evidenciam os atributos próprios 
da sua hierarquia relativamente ao número e à cor das asas. 

Querubins— O vocábulo hebreu kerubim deriva de karibu, termo utilizado para designar 
os génios alados, ou deuses de grau inferior, representados com corpo de animal e rosto 
humano, na imaginária assírio-babilónica, cuja missão era a de guardar templos e palácios e 
serem os acessores das divindades superiores38. 

Segundo a Bíblia, os seres viventes descritos pelo profeta Ezequiel, fazem lembrar os 
karibu assírio-babilónicos que manifestam, igualmente, semelhanças com a descrição dos 
Querubins instalados sobre a Arca da Aliança39. Ezequiel apresenta tais criaturas com aparência 
humana, mas onde cada uma possui quatro faces: de homem, de leão, de touro e de águia e 
quatro asas (Ez 1, 5-6. 10) ou, então, apenas duas faces (Ez 41,18-19). 

Esta classe de anjos é a primeira a ser nomeada em toda a Bíblia quando, no Livro do 
Génesis, Deus coloca os Querubins, de espada flamejante na mão, como guardiães do jardim 
do Éden, onde se encontrava o caminho para a Arvore da Vida (Gn 3,24). Não se pode deixar 
de associar estes seres viventes do AT com aqueles que formam a «guarda de honra» referidos 
pelo apóstolo São João, no livro do Apocalipse, descritos de um modo muito semelhante aos 

37 Cf. FERGUSON, George — Signs & Symbols in Christian Art. New York: Oxford University Press, 
1954, p. 97; LANGMUIR, Erika — Angels, p. 29. 

38 Cf. GIRARD, Marc — Os símbolos na Bíblia. São Paulo: Paulus, 1997, p. 741; MARCONCINI, 
Benito — La testimonianza delia Sacra Scrittura, p. 71; Cf. GERARD, André-Marie — Diccionario de la 
Bíblia, pp. 1232-1233; LURKER, Manfred — Dicionário défiguras e símbolos bíblicos, p. 198; LANGMUIR, 
Erika — Angels, p. 20. 

39 Cf. BÍBLIA SAGRADA, p. 1348, nota 5-10. 
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Querubins da tradição veterotestamentária, sinais da presença de Deus40. 

A existência dos Querubins na tradição judaica é comprovada por muitas passagens do 
AT como se pode constatar através do Quadro XV. 

QUADRO XV 

ANTIGO TESTAMENTO NT 

Gn Ex Nm l S m 2 Sm l R s 2 R s l C r 2 Cr SI Is Ez Act Heb 

3,24 25,18 7,89 4,4 6,2 6,23 19,15 13,6 3,7 18,11 37,16 10,1 10,16 7,35 9,5 

19 22,11 24 28,18 10 80,2 2 18 38 

20 25 11 99,1 3 19 

22 

26,1 

26 
27 
28 

12 

13 

4 

5 

20 

11,22 

31 29 14 6 28, 14 

36,8 32 5,7 7 16 

35 35 8 8 41,18 

37,7 7,29 9 20 

8 36 14 25 

9 8,6 

7 
15 

Todas as referências feitas aos Querubins no Antigo e no Novo Testamento 

Para Pseudo Dionísio Areopagita, o nome «Querubim» significa «plenitude de 
conhecimento» ou «transbordante de sabedoria» refletindo o poder para conhecer e ver a 
Deus; para receber os mais elevados dons da sua luz; contemplar a divina Formosura no seu 
puro manancial; acolher em si a plenitude dos dons portadores de sabedoria e compartilhá-
-los generosamente com os inferiores^. Gregório Magno descreve os Querubins do seguinte 
modo: 

"Os querubins são chamados também plenitude de ciência; e estes mais excelsos exércitos 
de anjos são chamados querubins, porque, quanto mais de perto contemplam a claridade 

40 Ireneu de Lyon (f c. 202) tomando a visão de Ezequiel (Ez 1, 5-6. 10) e os quatro seres viventes do 
Apocalipse, aqui referidos (Ap 4, 6-7) tornará estes quatro seres viventes um símbolo dos quatro evangelistas 
que a iconografia cristã confirmará ao longo dos séculos. Cf. MARTINS, Fausto —A simbologia numérica nos 
commentarii exegetici in Apocalypsim do Padre Brás Viegas, S. J. Porto: Centro Inter-Universitário de História 
da Espiritualidade da Universidade do Porto, 1999. Separata da Revista Via Spiritus, 6, pp. 70-72. Ver também: 
ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de Iconografia. Madrid: Ediciones Istmo, 1998, pp. 266-
267; CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alan — Diccionario de los símbolos. 6a ed. Barcelona: Herder, 
1999, pp 988-989. 

41 Cf. A Hierarquia Celeste VII, 1. 
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de Deus, tanto mais cheios estão de uma ciência mais perfeita, de modo que [...] tanto 
mais perfeitamente sabem todas as coisas, quanto, pela sua dignidade, vêm mais de perto 
o seu Criador." 42 

Para João Crisóstomo o nome «Querubim» possui o significado de «conhecimento 
perfeito» e, na sua classificação, coloca estes anjos acima dos Serafins, pois, afirma que 
enquanto estes estão de pé diante de Deus, os Querubins servem de trono de Deus 43, numa 
alusão clara às passagens bíblicas já referidas (ver Quadro XV). 

Por sua vez, Isidoro de Sevilha interpreta os Querubins como sendo aqueles que ostentam 
as mais sublimes dignidades dos céus. Pertencendo às hierarquias mais elevadas e ocupando 
um posto mais perto da sabedoria divina estão mais cheios dela, por isso se denominam 
«plenos de ciência»44. Bernardo de Claraval apresenta os Querubins como espíritos que bebem 
[a ciência divina] da boca do Altíssimo e a distribuem a todos os súbditos como um rio 
impetuoso45. Também neste caso Tomás de Aquino, depois de considerar os Querubins como 
anjos que conhecem de maneira mais eminente os segredos divinos {Suma de Teologia I, q. 
108, art. 6), sintetiza as propriedades e características desta ordem partindo das ideias de 
Dionísio: a designação Querubim é interpretada como plenitude de ciência e pode ser explicada 
atendendo a quatro aspectos {Suma de Teologia I, q. 108, art. 5.): 

1- A perfeita visão de Deus; 
2- À plena recepção da luz divina; 
3- Ao facto de contemplarem em Deus a beleza da ordem das coisas derivadas do 

próprio Deus; 
4- Porque estando inundados plenamente com este conhecimento, difundem-no em 

abundância pelos outros. 

Na opinião de Maria Luisa Ronco, os Querubins governam a harmonia das estrelas 
vigiam os centros sacrais da vida (jardim do Éden, Arca da Aliança) e guardam as memórias 
celestes distribuindo a sapiência46. 

O facto dos textos bíblicos apresentarem os Querubins sobre a Arca da Aliança onde 
estavam guardadas as Tábuas da Lei com o decálogo dado a Moisés, que constituíam um 
símbolo da permanência de Deus no santuário, evidenciam, segundo Marconcini, uma "teologia 

42 Quarenta homilias sobre os evangelhos, Livro II, Homilia 34, 10. 
43 Cf. Sobre a incompreensibilidade de Deus. Homilia III. 
44 Cf. Etimologias, Livro VII, 5, 22. 
45 Cf. Tratado sobre a consideração ao papa Eugénio, V, 4, 8. 
46 Cf. RONCO, Maria Luisa Valenti, — // mistero degli angeli. p. 133. 
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de presença"47. Esta associação entre a presença dos Querubins e a do próprio Deus é reforçada 
no sentido do «trono de Deus estar sobre os querubins» (2Rs 19, 15), de Deus se «sentar 
sobre os querubins» (1 Sm 4, 4; 2 Sm 6, 2; SI 80, 2; 99, 1; 1 Cr 13,6) e ainda de «cavalgar 
sobre os querubins» (2 Sm 22, 11; SI 18, 11). Também o Livro de Henoc cita o facto dos 
Querubins estarem em redor do trono onde se senta a "Grande Magestade" (1 Hen 14, 18). 
Além de estarem presentes sobre a Arca da Aliança, era através deles que Deus comunicava 
as suas ordens (Ex 25, 22) sendo descritos como vigiando o Santo dos Santos e o Templo (Ez 
41, 17-20). 

Nestes e noutros textos, verifica-se uma relação de proximidade entre a presença de 
Deus e os Querubins. Insistimos neste aspecto pois são imensas as pinturas nas quais se 
representam as figuras da Santíssima Trindade, em conjunto, ou de forma isolada, rodeadas 
de anjos, que, pelos dados fornecidos até ao momento, podem ser identificados com os Serafins 
ou os Querubins, duas ordens constantemente presentes junto de Deus, associadas à sua 
presença e que é necessário distinguir. 

A figuração dos Querubins é feita por meio de uma iconografia que lhes atribui, 
habitualmente, quatro asas, mas podem também ser representados apenas com duas, enquanto 
a cor identificativa é o azul, símbolo da sabedoria divina que os define 48. 

A figura 274 constitui um exemplo de uma 
pintura em que os anjos, representados sob a forma 
de uma cabeça alada, ou em busto, são identificados, 
sem dificuldade, como Querubins, não só pelo 
número de asas, mas, também pela cor azul. 

Na figura 275, recolhemos um pormenor de 
uma iluminura, na qual se observa como, por entre 
os coros de anjos, se dispõem, de um lado e de outro 
da figura de Cristo, duas classes perfeitamente 
identificadas. Assim, os anjos pintados de vermelho 
e possuidores de seis asas são os Serafins, enquanto 
por baixo destes, pintados a azul e, apenas, com 
quatro asas, estão figurados os Querubins. 

Fig. 274. A Santíssima Trindade (porm.) 
Lucas Cranach (Ia metade séc. XVI) 
Leipzig, Museum der Bildenden Kiinste 

47 Cf. MARCONCINI, Benito — La testimonianza delia Sacra Scrittura, p. 72. 
48 As quatro asas derivam da visão do profeta Ezequiel (Ez 10, 21). Para justificar a cor azul que lhes é 

atribuída veja-se LANGMUIR, Erika — Angels, p. 29. 
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Fig. 275. Aparição de São Miguel (porm.) 
Iluminura (c. 1340) 
London, British Library 

Fig. 276. Cristo rodeado de Serafins e Querubins 
Mosaico (meados séc. XIII) 
Firenze, Cupola degli Battistero, Piazza del Duomo 

A cúpula do baptistério da catedral de Florença oferece-nos um magnífico exemplo da 
representação simultânea das nove classes de coros angélicos, neste caso, no âmbito da arte 
mussiva [292], que passaremos a reproduzir, individualmente, como meio de ilustrar a 
iconografia de cada uma das ordens, facto que não ocorre com muita frequência. Repare-se, 
em primeiro lugar, na figura 276, onde se apresenta a imagem de Cristo Pantocrator ladeada 
por quatro anjos, numa disposição semelhante à da iluminura representada na figura anterior. 
Em ambas as composições, são visíveis duas classes de anjos diferenciadas: no nível superior, 
figuram os Serafins, facilmente identificados através da cor e do número de asas, enquanto, 
no nível inferior, estão representados os Querubins. Estes, porém, no caso do mosaico 

florentino, apresentam-se segundo uma iconografia pouco habitual, com seis asas, embora 
se distingam dos primeiros pelo colorido utilizado. 

Nas pinturas da Anunciação deparamos, amiudadamente, com 
representações de anjos que envolvem a figura de Deus Pai, pertencendo, na 

maioria dos casos, às duas primeiras categorias: Serafins e Querubins. 
De facto, as características relativas a estas duas ordens, tal como 

foram apresentadas, permitem, estabelecer uma distinção clara e 
imediata entre ambas as classes quando figuradas nas pinturas 

da Anunciação. Assim, a figura 277 reproduz um pormenor 
j£^ da Anunciação do retábulo de Melchior Broederlam, onde 

se diferenciam, nitidamente, duas classes de anjos em redor 
da figura de Deus Pai. De acordo com os atributos próprios 
de cada uma das ordens, podemos identificar a primeira, 

... ,....-, , , representada imediatamente a seguir à figura divina, como 
Fig. 277. Anunciação (porm.) r o © » 
Melchior Broederlam ( 1395-1399) Serafins, quer pela sua cor, quer ainda pelo número de asas 
Dijon, Musée des Beaux-Arts 
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com que se apresentam. Por sua vez, os Serafins encontram-se envolvidos por um segundo 
grupo de anjos, facilmente identificados como Querubins devido ao facto de se encontrarem 
pintados de azul, pois torna-se difícil proceder à visualização do número de asas. 

A imagem seguinte [278] apresenta uma iluminura reproduzindo o episódio da 
Anunciação do Livro de Horas do Duque de Berry. A figura divina encontra-se, também aqui, 

rodeada de duas classes de anjos distintas. Neste caso, a sua identificação não poderá ser 
efectuada atendendo ao número de asas, mas, sim, através das cores alternadas com que são 
representados. A presença destas duas classes de anjos será a mais frequente nas pinturas da 
Anunciação, o que não impede a representação de outras ordens em volta da figura de Deus 
Pai, como teremos oportunidade de assinalar. 

Tronos— Pseudo Dionísio Areopagita adverte que se trata de um nome simbólico sem 
correspondência com qualquer realidade material 49. Para este autor, os anjos assim 
denominados estão sempre prontos para receber a visita de Deus e acolher os seus dons, 
razão para que a sua designação signifique «acolhimento» 50. 

49 Cf. A Hierarquia Celeste, II, 1 ; RONCO, Maria Luisa Valenti, — // mistero degli angeli, p. 133. 
50 Cf. A Hierarquia Celeste, VII, 1. Na edição utilizada chama-se a atenção em particular para a nota 9, 

p. 147, onde se refere a opinião de Próclo de Constantinopla, Origenes, São João Crisóstomo e São Tomás de 
Aquino, relativamente ao simbolismo desta designação. 
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Os Tronos permanecem, constantemente, numa atitude de contemplação revelando a 
plenitude de intimidade e de visão da beleza da Santíssima Trindade. Constituem o «lugar» 
do repouso divino sobre quem têm fixo o seu olhar e ao mesmo tempo, revelam a Trindade e 
a sua Providência aos anjos inferiores51. Para Isidoro de Sevilha, os Tronos pertencem a uma 
categorial especial de anjos que servem de assento a Deus 52. São Bernardo desenvolve 
idêntico pensamento: os Tronos são, assim, designados porque estão «sentados» para que 
sobre eles se sente o próprio Deus. Bernardo de Claraval concebe esta posição porque ela 
permite gozar de uma suma tranquilidade, de uma plácida serenidade, de uma paz que supera 
toda a experiência 53. Sobre esta classe de anjos, Gregório Magno esclarece: 

"Chamam-se tronos aqueles exércitos de anjos nos quais Deus omnipotente preside ao 
cumprimento dos seus decretos; porque em nossa linguagem chamamos tronos aos 
assentos e chamaram-se tronos de Deus aos que tão cheios estão da graça divina que 
neles se senta Deus e por eles decreta as suas disposições. Daí que se diga pelo salmista 
(SI 9, 5): «Sentaste-te sobre o trono tu que julgas segundo a justiça»" 54. 

Tomás de Aquino apresenta-os, ainda, como sendo aqueles que se elevam até receberem 
familiarmente Deus em si mesmos e, por isso, significam o acolhimento e a abertura a Deus 
e aos seus dons 55. Tomando por base a designação dada por Pseudo Dionísio (A Hierarquia 
Celeste I, 1), São Tomás explica-a da seguinte forma: O nome deve-se pela sua semelhança 
com os assentos naturais atendendo aos seguintes aspectos 56: 

1- Tal como os assentos materiais se elevam sobre a terra, assim os anjos chamados 
Tronos se elevam até conhecer directamente em Deus a razão das coisas; 

2- Tal como os assentos são sólidos também estes anjos são consolidados por Deus; 
3- O assento recebe quem nele se senta e, por sua vez, este pode ser levado no assento, 

da mesma forma que os anjos recebem a Deus em si mesmos e, de certo modo, O 
levam aos inferiores. 

Em termos iconográficos, a identificação desta classe de anjos não é imediata, pois não 
existem nos textos bíblicos elementos suficientes para os caracterizar, de forma que os seus 
atributos são um pouco vagos e variáveis. Aliás, esta mesma dificuldade aplicar-se-à a outras 

51 Cf. AMATO, Angelo — Uangelologia nella tradizione delia Chiesa, pp. 119-120. 
52 Cf. Etimologias, Livro VII, 5, 26. 
53 Cf. Tratado sobre a consideração ao papa Eugénio, V, 4, 8. 
54 Quarenta homilias sobre os evangelhos, Livro II, Homilia 34, 10. O versículo 5 do Salmo 9, não 

corresponde ao que se transceve. A referência correcta seria SI 9,8-9, os quais na versão da Bíblia que seguimos 
dizem o seguinte: "Mas o Senhor é rei pelos séculos. Ele preparou o seu trono para o julgamento. E assim 
julgará o mundo com justiça, governará as nações com equidade." 

55 Suma de Teologia I, q. 108, art. 5-6. 
56 Ibidem, art. 5. 
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ordens, com a excepção dos Arcanjos e dos 
Anjos. O reconhecimento dos Tronos pode 
ser feito recorrendo a algum dos seus 
elementos identificativos como sejam as 
vestes57, a cor amarela58, a associação com 
as rodas do carro de Deus 59 e ao facto de 
permanecerem sempre muito próximo da 
pessoa de Deus Pai. Ainda assim, na 
representação destes anjos dos mosaicos do 
Baptistério de Florença [279], verificamos 
que estes critérios não foram observados 
com rigor e, por isso, não deverão ser 
utilizados como uma norma rígida. Quanto 

Fig. 279. Hierarquias celestes: tronos 
Mosaico (meados séc. XIII) 
Firenze, Cupola degli Battistero, Piazza del Duomo 

Fig. 280. Anunciação (porm.) 
Mestre desconhecido (c. 1420-1430) 
Oxford, Ashmoleum Museum 

à cor, no caso de se verificar a presença de anjos revestidos 
de amarelo, ficamos na incerteza de saber se o pintor, 
intencionalmente, procurou representar os Tronos ou 
simplesmente anjos de túnicas ou asas amarelas. Por outro 
lado, pelo facto destes seres pertencem à primeira 
hierarquia, a mais próxima de Deus, é natural que a sua 
figuração, à semelhança dos Serafins e Querubins, seja 
feita em redor da figura do Pai Eterno. Isto mesmo 
constatamos na fig. 280, na qual se ilustra um pormenor 
da Anunciação reproduzida na fig. 96 e 295. A 
representação da pessoa de Deus Pai insere-se no interior 
de uma mandorla, a qual, por sua vez, se encontra rodeada 
de pequenos anjos, pintados, alternadamente, em duas 
cores: o azul e o amarelo. Os anjos de cor amarela 
identificam os Tronos, enquanto os azuis representam os 
Querubins. Esta atribuição baseia-se em três factores: em 
primeiro lugar, porque se verifica a ausência dos Serafins 

57 George Ferguson caracteriza-os vestindo a toga dos magistrados e levando nas mãos o bastão da 
autoridade, pois, em sua opinião, representam a justiça divina. Cf. FERGUSON, George — Signs & Symbols in 
Christian Art, p. 97. 

58 Cf. LANGMUIR, Erika — Angels, p. 29. 
59 Cf. RÉAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. Antiguo testamento, p. 65. Talvez devido a esta 

associação se justifique a sua iconografia nos mosaicos do baptistério de Florença, como se observa na fíg. 279. 
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e, portanto, em redor da figura divina, 
apenas podem estar os Querubins e os 
Tronos; em segundo lugar, pelo facto da 
figura divina se encontrar sentada60 e, por 
último, tendo em conta a cor com que são 
representados. Deste modo, a partir da 
definição de Tronos e da sua cor 
característica, pensamos ser correcto 
identificar os Tronos com os anjos pintados 
a amarelo-ouro. 

Fig. 281. Anunciação (porm.) 
Tapeçaria (1530) 
Reims, Cathédrale Notre-Dame Pouco frequente nas pinturas da 

Anunciação é a presença conjunta das três 
ordens de anjos da primeira hierarquia. Assim sendo, assinalamos dois exemplos, que 
constribuem, também, para confirmar a atribuição da 
cor amarela na representação dos Tronos. A fig. 281 
ilustra um pormenor duma tapeçaria onde a 
identificação dos três coros de anjos não deixa margem 
para dúvidas: a mais próxima de Deus, de cor 
avermelhada, corresponde aos Serafins, a intermédia 
representada de cor azul, aos Querubins e, por fim, a 
fiada exterior, de tonalidades amarelas, aos Tronos. 
Esta disposição ilustra, com rigor, a classificação 
efectuada pelo Pseudo Dionísio Areopagita. Por sua 
vez, na iluminura apresentada na figura 282, constata-
se a presença das três ordens, facilmente reconhecíveis 
pelas cores já referidas, mas onde a organização 
hierárquica, junto à figura de Deus Pai, permanece 
alterada em relação à da figura anterior e à disposição 
apresentada em A Hierarquia Celeste. 

Em suma, atendendo às características destas Fig. 282. Anunciação 
Iluminura (c. 1410-1412) 

Classes de anjos e aOS exemplos analisados, podemos Paris, Bibliothèque Mazarine 

60 Nos textos supracitados apenas os Querubins e os Tronos servem de «trono» a Deus Pai. Quanto aos 
Querubins ver a interpretação de João Crisóstomo e as passagens bíblicas respectivas. Relativamente aos Tronos 
ver as explicações de São Bernardo e de São Tomás de Aquino. 
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concluir o seguinte: quando os anjos são representados em redor do Pai Eterno, formando 
grupos distintos, podem ser identificados como pertencentes à primeira hierarquia atendendo 
ao número de asas e às três cores cores convencionais: o vermelho para os Serafins, azul para 
os Querubins e amarelo para os Tronos. 

... r.:;^$L; v"' 
or L ' W . ' W V ' i t » . ^ - > . ^ . - . ^ ^ 

Fig. 283. Hierarquias celestes: Dominações 
Mosaico, (meados do séc. XIII) 
Firenze, Cupola degli Battistero, Piazza del Duomo 

Dominações— Esta ordem constitui 
a classe mais elevada da segunda 
hierarquia. A sua função é a de administrar 
as diversas tarefas angélicas que lhes estão 
conferidas61. Para o Papa Gregório I, certos 
coros de anjos são chamados dominações 
porque superam em poder aos principados, 
sobressaem em seu extraordinário poder 
enquanto têm sujeitos à sua obediência os 
demais anjos 62. Donde se conclui que as 
Dominações têm os anjos das hierarquias 
inferiores subordinados aos seus poder. 
Também para Isidoro de Sevilha essa é a causa do seu nome: "As Dominações são as que 
estão por cima das Virtudes e dos Principados, e por «dominar» sobre todos os demais exércitos 
angélicos, recebem o nome de dominações"63. Bernardo de Claraval, partilhando idêntica 
opinião, especifica nestes termos: "As Dominações têm como que subordinados os demais 
espíritos, pois delas depende o governo dos Principados, a protecção das Potestades, os 
portentos das Virtudes, as revelações dos Arcanjos, a providência e custódia dos Anjos" M. 
No pensamento de Tomás de Aquino, estes anjos participam do verdadeiro domínio, tal como 
se encontra em Deus e distinguem as coisas que são atribuídas à segunda hierarquia. Por isso, 
seguindo as considerações propostas por Pseudo Dionísio, a sua denominação significa, em 
primeiro lugar, certa liberdade ou extensão de condição servil e de sujeição baixa e, em 
segundo, um certo governo severo e inflexível. Junto com as Potestades e os Principados 
pertencem à governação do universo65. 

61 Cf. RONCO, Maria Luisa Valenti, — // mistero degli angeli, p. 133. 
62 Quarenta homilias sobre os evangelhos, Livro II, Homilia 34, 10. 
63 Cf. Etimologias, Livro VII, 5, 20. 
64 Cf. Tratado sobre a consideração ao papa Eugénio, V, 4, 8. 
65 Cf. Suma de Teologia I, q. 108, art. 5-6; FERGUSON, George — Signs & Symbols in Christian Art, p. 97. 
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George Ferguson afirma que as Dominações representam o poder de Deus e, como tal, 
podem ser figurados com coroa, transportando ceptros e, por vezes, o globo terrestre, como 
símbolo da sua autoridade. A estes atributos, Réau acrescenta a possibilidade de possuírem elmo 
e espada66. A figura 283 ilustra a forma como são interpretadas no baptistério de Catedral de 
Florença, onde exibem, apenas, um bastão como símbolo do seu poder, atributo partilhado, 
nos mesmos mosaicos, com outras classes de anjos. 

Virtudes— São assim designados os anjos encarregues de cumprir determinadas 
incumbências por meio das quais dispensam ao mundo favores e intervenções miraculosas67. Na 
interpretação de Gregório Magno, é por meio destes anjos que se operam os prodígios e 

milagres68. Por sua vez, São Bernardo especifica 
um pouco mais esta incumbência ao referir que 
as Virtudes, superiores aos Arcanjos, intervêm 
com sinais portentosos quer na natureza, quer 
no homem69. De facto, a sua representação nos 
mosaicos do baptistério florentino, alude a este 
poder, ao serem ilustrados no momento em que 
operam o milagre da expulsão de um demónio 
[284]. 

Pseudo Dionísio alude à fortaleza viril e 
inquebrantável, próprias da sua forma de actuar, 

a qual se manifesta semelhante a Deus 70. Para João Crisóstomo, estes anjos são assim 
designados porque indicam a sapiência e a pureza71. Quanto a Tomás de Aquino, o motivo 
mais específico para a sua designação é porque indicam certa superioridade de fortaleza e 
nesse sentido é nome próprio de uma ordem n. A fortaleza viril e inquebrantável, referida por 
Pseudo Dionísio, é, na reflexão de São Tomás, referente em primeiro lugar, a todas as operações 

66 Cf. FERGUSON, George — Signs & Symbols in Christian Art, p. 97; RÉAU, Louis — Iconografia 
del arte Cristiano. Iconografia de la Bíblia. Antiguo testamento, p. 65. 

67 Cf. ISIDORO DE SEVILHA — Etimologias, Livro VII, 5,17; Também para Gregório Magno são os 
que operam milagres, cf. Quarenta homilias sobre os evangelhos, Livro II, Homilia 34,10. Ver também RONCO, 
Maria Luisa Valenti, — // mistero degli angeli, p. 133. 

68 Cf. Quarenta homilias sobre os evangelhos, Livro II, Homilia 34, 10. 
69 Cf. Tratado sobre a consideração ao papa Eugénio, V, 4, 8. 
70 Cf. A Hieraquia Celeste, VIII, 1. 
71 Cf. Sobre a incompreensibilidade de Deus. Homilia III. 
72 Cf. Suma de Teologia I, q. 108, art. 5. 
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divinas que lhes pertencem. O que significa que sem nenhum temor acometem as coisas 
divinas que se lhes encomendam e dão o poder para as realizar73. 

Na ausência de fontes escritas ou de uma tradição iconográfica, em que se assinale 
qualquer atributo específico desta ordem, nada pode ser afirmado, com certeza, relativamente 
à sua identificação. Na figuração das Virtudes, tal como aparece na arte mussiva da cúpula do 
baptistério da Catedral de Florença, embora se trate de uma representação pouco frequente 
desta ordem de anjos, constata-se a presença de dois factores que contribuem para a sua 
identificação: o ceptro do poder na mão, e a realização do milagre referido. 

Potestades— Gregório Magno atribui às 
Potestades uma função importante: no interior 
da sua hierarquia são as que recebem maior 
poder para terem submetidas à sua autoridade 
os poderes adversos aos quais reprimem para 
que não tentem, tanto quanto possam, as almas 
dos homens74. Santo Isidoro de Sevilha partilha 
de idêntica opinião, justificando, igualmente, 
o nome que lhes foi atribuido: "As Potestades 
têm submetidos os poderes adversos e daí o seu 
nome de Potestades, porque mantêm sob o seu 
controlo os espíritos malignos para que não façam ao mundo tanto mal como desejam."75. 

Fig. 285. Hierarquias celestes: Potestades 
Mosaico (meados do séc. XIII) 
Firenze, Cupola degli Battistero, Piazza del Duomo 

A missão destes anjos consiste, pois, em proteger o homem das forças do mal e das 
tentações do demónio76. Ainda dentro da mesma linha de pensamento, relativamente à missão 
das Potestades, São Bernardo refere, não apenas o facto de protegerem do mal, mas apresenta 
estes anjos revestidos de poderes para aniquilar as forças das trevas e para conter a malícia 
dos espíritos do mal de modo a não causarem todo o dano que querem, mas apenas o que 
resultar em maior bem 77. Esta característica de anjos guerreiros, combatentes dos espíritos 
malignos e das investidas do demónio, está patente na figura 285, através das armas 
evidenciadas pela espada, a lança e o escudo, mas também pelas vestes que incluem um elmo 

73 Cf. Suma de Teologia I, q. 108, art. 5.-6. 
74 Cf. Quarenta homilias sobre os evangelhos, Livro II, Homilia 34, 10. 
75 Cf. Etimologias, Livro VII, 5, 18. 
76 Cf. RONCO, Maria Luisa Valenti, — // mistero degli angeli, p. 133. 
77 Cf. Tratado sobre a consideração ao papa Eugénio, V, 4, 8. 
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e uma cota metálica78. 

Pseudo Dionísio Areopagita menciona que as Potestades indicam a natureza ordenada 
do poder celestial e intelectual79. Aspecto clarificado, novamente, por São Tomás: O nome 
«Potestade» significa uma certa ordenação, tanto em relação à recepção das coisas divinas, 
como em em relação às acções divinas que exercem os superiores nos inferiores. A esta 
ordem pertence, pois, ordenar as coisas prescritas que devem ser feitas pelos súbditos 80. 

Principados— Estes anjos integram a primeira das três ordens da última hierarquia 
celeste, que se encontra vocacionada para intervir junto da humanidade. A sua denominação 
faz referência à autoridade exercida por estes anjos ao serviço de Deus. Trata-se, segundo 
Pseudo Dionísio, de uma capacidade para se orientarem plenamente para o Princípio que 
está sobre todo o princípio e, como príncipes, guiar os outros para Ele 8I. Gregório Magno 
interpreta esta classe de anjos da seguinte forma: 

"Chamam-se Principados os que presidem aos outros espíritos bons dos anjos, os quais 
ordenam aos que lhes estão submetidos o que devem fazer; e são os que presidem ao 
cumprimentos das divinas disposições 82. 

Por sua vez, São Bernardo afirma que os 
Principados são os responsáveis por estabelecer, 
governar, limitar, transferir e mudar todo o poder 
superior na terra 83. Tomás de Aquino acrescenta 
ainda que os Principados guiam os Arcanjos e os 
Anjos no acto de anunciar e, pelo facto de estarem 
colocados à sua cabeça, chamam-se-lhes, com 
propriedade, Príncipes84. 

Maria Luisa Ronco introduz uma nota 
complementar: a missão dos Principados é velar 

Fig. 286. Hierarquias celestes: Principados 
Mosaico (meados do séc. XIII) 
Firenze, Cupola degli Battistero, Piazza del Duomo 

78 As vestes de guerreiro vitorioso constituem os elementos da sua identificação iconográfica segundo 
George Ferguson. Cf. FERGUSON, George — Signs & Symbols in Christian Art, p. 97. 

79 Cf. A Hierarquia Celeste, VIII, 1. 
80 Cf. Suma de Teologia I, q. 108, art. 5-6. 
81 Cf. A Hierarquia Celeste, IX, 1. 
82 Quarenta homilias sobre os evangelhos, Livro II, Homilia 34, 10. 
83 Cf. Tratado sobre a consideração ao papa Eugénio, V, 4, 8. 
84 Cf. Suma de Teologia I q. 108, art. 5. 
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pelos ministros de Deus, pela religião e pelo culto85. 

Em termos iconográficos, os Principados podem estar vestidos quer como guerreiros, 
quer como diáconos e transportar um ramo com uma flor-de-lis 86, atributos que não 
correspondem à representação dos mosaicos do baptistério da catedral de Florença [286]. 
Este facto vem confirmar a dificuldade na identificação desta categoria de anjos, como aludimos 
anteriormente. 

Arcanjos— Na interpretação de Isidoro de Sevilha, o vocábulo Arcanjo é proveniente 
do grego archos, traduzido em latim por «príncipe», e de aggelos «mensageiro». Deste modo, 
a palavra Arcanjo possui o significado de «mensageiro principal». Seriam assim designados 
os Arcanjos porque detêm a primazia sobre os Anjos e, também, devido ao facto de lhes ser 
atribuída a missão de transmitirem as notícias de maior importância e de carácter transcen
dental 87. 

Segundo Pseudo Dionísio Aeropagita, os Arcanjos «relacionam-se com os Anjos por 
servirem de intermediários para comunicar a estes as iluminações que recebem de Deus por 
meio das primeiras hierarquias. Os Arcanjos comunicam aos anjos e, por meio destes, a nós 
enquanto somos capazes de ser santamente iluminados» 88. Sobre esta ordem celeste São 
Bernardo parece coincidir com a opinião de Isidoro de Sevilha, quanto à missão que lhes é 
confiada: 

"Os Arcanjos, iniciados nos mistérios divinos, são enviados somente para missões 
raríssimas e de excepcional importância. Entre eles destaca-se o Arcanjo Gabriel que como 
lemos no Evangelho, foi enviado a Maria para lhe anunciar a causa mais sublime" 89. 

Encontrando-se hierarquicamente posicionados entre os Principados e os Anjos, são 
atribuídas aos Arcanjos características próprias das duas ordens situadas nos seus extremos. 
Tomás de Aquino, para explicar esta categoria, serve-se da comparação com a ordem anterior 
e posterior: «os Arcanjos são considerados como Anjos príncipes pois comparados com os 

85 Cf. RONCO, Maria Luisa Valenti, — // misíero degli angeli, p. 133. 
86 Cf. RÉAU, Louis — Iconografia dei arte Cristiano. Iconografia de la Bíblia. Antiguo testamento, p. 65. 
87 Cf. Etimologias, Livro VII, 5,6. Ligeiramente diferente é a etimologia apresentada pelo Diccionario 

de la Bíblia, para quem o termo deriva do grego arkhê, «mandato» e aggelos «mensageiro» reunindo, assim, o 
significado de «chefe entre os anjos», cf. GERARD, André-Marie — Diccionario de la Bíblia, p. 119. Gregório 
Magno alude também a esta missão específica dos arcanjos, cf. Quarenta homilias sobre os evangelhos — 
Livro II, Homilia 34, 8. 

88 Cf. A Hierarquia Celeste, IX, 2. 
89 Cf. Tratado sobre a consideração ao papa Eugénio, V, 4, 8. 
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Anjos são príncipes e, comparados com os Principados são Anjos. São os intermediários 
entre os que guiam e os que executam, um pouco à semelhança da hierarquia social humana: 
os Arcanjos são servidores dos principados e chefes dos anjos90. 

Na hierarquia estabelecida por Gregório Magno esta ordem é assim designada porque 
têm prioridade sobre os Anjos: são os Anjos chefes, ou núncios supremos, encarregados de 
cumprir ordens das hierarquias superiores e executores de missões extraordinárias, sendo, 
fundamentalmente, iguais aos Anjos91. A opinião de Isidoro de Sevilha sobre a especificidade 
das funções atribuídas aos Arcanjos a quem compete o anúncio das coisas mais sublimes, 
como já mencionámos, é partilhada por Gregório Magno e recolhe, também, o parecer favorável 
de Tomás de Aquino para quem os Arcanjos anunciam as coisas mais elevadas, por isso foi 
enviado à Virgem Maria o Arcanjo Gabriel92. 

Em toda a Bíblia, o termo «Arcanjo» aparece somente duas vezes, ambas no Novo 
Testamento: a primeira, numa carta de Paulo (1 Tes 4,16); a segunda, na carta de Judas (Jd 9). 
Contudo, atendendo à categoria e às missões que lhes são atribuídas, também no AT deparamos 
com algumas passagens cujos termos se podem considerar equivalentes ao conceito de Arcanjo. 
Assim, no livro de Josué, podemos 1er: "[...] Sou um príncipe dos exércitos do Senhor, e aqui 
estou." (Js 5, 14). Por sua vez, o livro do profeta Daniel apresenta o anjo Miguel como um 
dos principais chefes: "[...] Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu socorro.'''' (Dn 
10, 13); e ainda: "Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande Príncipe, que protege os filhos 
do teu povo." (Dn 12, 1). Estas passagens do AT levam a considerar a existência de 
determinados anjo de categoria superior, definição atribuída à ordem dos Arcanjos. 

Verifica-se, ainda, a existência de outros textos bíblicos onde é possível subentender 
uma alusão aos Arcanjos: No Livro de Tobite, por exemplo, podemos 1er: "Eu sou Rafael, um 
dos sete anjos que apresentam as orações dos justos e têm lugar diante da majestade do 
Senhor" (Tb 12, 15). No Apocalipse, encontramos nova referência a igual número de anjos: 
"Depois vi os sete anjos que estão de pé diante de Deus" (Ap 8, 2). Daqui se originou a 
crença e a tradição da existência de «sete Arcanjos», corroborada por vários Apócrifos. De 
facto, muitos livros apócrifos do Antigo e do Novo Testamento fazem alusão a esta categoria 

90 Cf. Suma de Teologia I, q. 108, art. 5-6. 
91 Quarenta homilias sobre os evangelhos, Livro II, Homilia 34, 8-9. Também João Crisóstomo afirma 

a superioridade dos arcanjos pois eles comandam sobre os anjos, cf. Sobre a incompreensibilidade de Deus. 
Homilia III. 

92 Cf. Suma de Teologia I, q. 112, art. 2; Suma de Teologia III, q. 30, art. 3; Quarenta homilias sobre os 
evangelhos — Livro II, Homilia 34, 8-9. 
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de anjos onde são referidos com nomes diversos 93. Contudo, o sínodo Lateranense de 745 
condena a utilização de outros nomes de Arcanjos que não sejam os nomeados na Bíblia, 
cingindo-se, apenas, a Miguel, Gabriel e Rafael94. Desta forma, a Igreja reconhece, unicamente, 
a existência dos três Arcanjos revelados pelas Sagradas Escrituras: Miguel, o protector do 
povo de Israel e que luta contra o demónio (Dn 10, 13. 21; 12,1. Jd 9; Ap 12, 7), Gabriel que 
interpreta a visão de Daniel, leva o anúncio a Zacarias e a Maria (Dn 8,16; 9,21 ; Lc 1,19.26) 
e Rafael o misterioso acompanhante do jovem Tobias (Tb 3,17; 12, 15). 

Nos mosaicos da cúpula do baptistério da 
catedral de Florença, aparecem representados com 
um rolo de pergaminho, aludindo à sua missão de 
mensageiros de causas nobres [287]. Porém, a 
iconografia dos três Arcanjos, reconhecidos pela 
Igreja, reveste-se de grande variedade e estabelece 
claras distinções entre Miguel e Rafael, por um 
lado, os quais são representados com atributos 
próprios e, por outro lado, Gabriel, quase sempre 
associado com o anúncio a Maria. Fig. 287. Hierarquias celestes: Arcanjos 

Mosaico (meados do séc. XIII) 
Firenze, Cupola degli Battistero, Piazza del Duomo 

Apesar de possuírem missões distintas, os 
Arcanjos Miguel e Rafael surgem, por vezes, nas representações da Anunciação. Constata-se 
este pormenor na pintura de Benvenuto di Giovanni [288], onde se dá relevo ao Arcanjo 
Miguel, na sua iconografia tradicional combatendo e derrotando o dragão. Uma pintura de 
Domenico di Michelino [315] vai mais longe ao representar, na predela do painel da Santíssima 
Trindade, uma cena tripartida: o episódio da Anunciação, no painel central, ladeado pela luta 

93 Através dos Quadros XXI e XXIV podemos verificar algumas das principais passagens onde são referidos 
os arcanjos, respectivamente nos Apócrifos do AT e nos Evangelhos Apócrifos. Os nomes dos quatro restantes 
arcanjos, para além dos reconhecidos pela Igreja variam muito conforme as fontes. Assim, por exemplo, alguns 
textos dos Apócrifos do AT como o Livro I de Henoc I, 20, 1-7, indica os quatro restantes arcanjos: Uriel, 
Raguel, Saraqael, Remeiel. Por sua vez o Livro Hebreu de Henoc 17,1, refere o nome de outros sete príncipes: 
Miguel, Gabriel, Satquiel, Sajaquiel, Bakariel, Badariel e Pajriel. Também alguns apócrifos do Novo Testa
mento referem o nome dos outros arcanjos, para além dos três aceites pela Igreja: Uriel, Raguel, Sariel e Fanuel, 
ou ainda, para além de Uriel, Baraquiel (ou Maltiel), Jehudiel (ou Jofiel), Sealtiel (ou Zeadkiel). De comum 
entre eles, para além do facto de pertencerem à mesma hierarquia celeste, está a terminação el (que significa 
«Deus»), pelo que são designados como nomes «teofóricos». Para um maior aprofundamento sobre a designação 
e o significado dos nomes e os atributos dos arcanjos ver REAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. 
Antiguo testamento, pp. 65-67; TRENS, Manuel — Iconografia de la Virgen en el arte espanol. pp. 463-464. 

94 Cf. RONCO, Maria Luisa Valenti, — // mistero degli angeli. p. 133. REAU, Louis — Iconografia dei 
arte Cristiano. Iconografia de la Bíblia. Antiguo testamento, pp. 65-67. 
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do Arcanjo S. Miguel com o dragão, que ocupa 
o painel esquerdo, e do Arcanjo S. Rafael em 
companhia do jovem Tobias, no painel direito. 
Assiste-se, assim, à representação simultânea 
dos três Arcanjos, em missões diferenciadas. 

Dado que nos interessa, apenas, a análise 
da iconografia do Anjo Gabriel, a qual será 
objecto de um estudo pormenorizado na secção 
4.3.4. não iremos debruçar-nos sobre a 
representação dos outros Arcanjos, nem 
desenvolveremos, neste momento, os aspectos 
iconográficos respeitantes ao Arcanjo Gabriel. 

Anjos— Estes seres espirituais constituem o grau inferior de todas as hierarquias. Para 
Pseudo Dionísio, o nome «Anjo» é atribuído, com propriedade, a este grupo, de preferência 
a outras categorias pois é a mais próxima dos homens e, portanto, a mais apta para manifestar 
a revelação das coisas divinas que lhes advém das ordens superiores. Referindo-se à sua 
missão, este autor afirma terem sido os Anjos a orientarem os escritores sagrados e os profetas, 
manifestando-lhes os mistérios sobrenaturais 95. 

Os Anjos, em stricto sensu são, por excelência, os enviados de Deus encarregados de 
levarem as mensagens divinas aos homens, embora possam desempenhar outras tarefas como 
se observa através dos Quadros XVI e XVIII. Na opinião de Isidoro de Sevilha, bem como na 
de Gregório Magno, os Anjos são portadores de notícias menores comparadas com as 
transmitidas pelos Arcanjos %. João Crisóstomo, nada acrescenta de novo ao significado próprio 
dos Anjos e à sua missão quando explica que a sua denominação se fica a dever ao facto deles 
anunciarem aos homens a vontade de Deus 97. Contudo, São Bernardo refere-se aos Anjos 
considerando-os "espíritos adjudicados a todos os homens e enviados para assistirem com o 
seu ministério, junto de todos os herdeiros da salvação"98. Nesta interpretação, está implícita 
uma referência particular ao Anjo custódio. O Santo de Claraval alude, directamente, ao Anjo 

95 Cf. A Hierarquia Celeste IX, 2; IV, 2. 
96 Cf. respectivamente: Etimologias, Livro VII, 5,6; Quarenta homilias sobre os evangelhos, Livro II, 

Homilia 34, 8. 
97 Cf. Sobre a incompreensibilidade de Deus. Homilia III. 
98 Cf. Tratado sobre a consideração ao papa Eugénio, V 4, 8. 

Fig. 288. Anunciação com S. Miguel e S'a Catarina (porm.) 
Benvenuto di Giovanni (1466) 
Volterra, Museo d'Arte Sacra 
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protector num dos seus sermões, ao exortar os fiéis a agradecer a Deus tão maravilhosos 
custódios ". 

A doutrina da Igreja, sobre o Anjo custódio pode ser resumida nos seguintes termos: 

"Os anjos custódios ou da guarda, que assistem a cada pessoa, actuam como guias e 
conselheiros espirituais. Fomentam a nossa vida de oração, fortalecem-nos na luta con
tra as tentações, inclinam-nos para a paz e a concórdia e inspira-nos bons pensamentos e 
desejos generosos." I0° 

Estes mesmos Anjos dispensam 
também o seu cuidado na protecção e defesa 
de povos e de lugares 101. O Anjo custódio 
aparece referenciado no AT (Ex 23, 20-23; 
SI 33, 8) e, igualmente, no NT (Act 12, 15), 
como protector dos individuos. As alusões 
aos Anjos são muito na Patrística, 
designadamente, por Orígenes, Hilário de 
Poitieres (f 367), Gregório Nancianzeno (f 
390), João Crisóstomo, Agostinho de Hipona 
e Germano de Constantinopla (t733) entre 
muitos outros 102. Tomás de Aquino 
desenvolve também o assunto referindo que 

para cada ser humano corresponde um Anjo custódio (Suma de Teologia I, q. 113, art. 4). 
Reflexão alicerçada na Tradição e na Bíblia, designadamente na passagem do livro do Êxodo 
supracitada: "Eis que Eu envio um anjo diante de ti, para te guardar no caminho e para te 
fazer entrar no lugar que Eu preparer (Ex 23,20) ou no livro dos Salmos: "Por isso, nenhum 
mal te acontecerá [...]. Éque Ele deu ordens aos seus anjos, para que te guardem em todos 
os teus caminhos." (SI 91, 10-11). 

Na arte cristã, os Anjos constituem a ordem mais representada. Por meio da figura 289 
podemos verificar como esta hierarquia se encontra caracterizada, nos mosaicos da catedral 
do baptistério florentino, no seu papel de «mensageiros», ao transportarem, na mão, o símbolo 

Fig. 289. Hierarquias celestes: anjos 
Mosaico (meados do séc. XIII) 
Firenze, Cupola degli Battistero, Piazza del Duomo 

99 Cf. Sermão sobre o Salmo 90. Sermão 12, 7. 
100 Cf. PONS, Guillermo — Los Angeles, p. 97. 
101 São vistos como os protectores e custódios dos homens e dos lugares onde se verifica a sua aparição 

miraculosa. Cf. RONCO, Maria Luisa Valenti, — // mistero degli angeli. p. 133. Ver ainda PONS, Guillermo — 
Los Angeles, pp. 110-111. 

102 Para um maior aprofundamento sobre o modo como o anjo custódio é visto pelos Padres da Igreja ver 
PONS, Guillermo — Los Angeles, p. 97-112. 
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da missão que lhes é confiada. 

No item 4.3.4. procederemos a um estudo detalhado sobre a iconografia dos Anjos, 
motivo pelo qual, neste momento, não desenvolveremos mais o assunto. 

Após a análise efectuada acerca dos coros angélicos, é importante salientar dois aspectos 
relevantes: o primeiro diz respeito 
à influência exercida por esta 
disposição hierárquica sobre 
pinturas alusivas a temas 
religiosos onde os anjos estão 
presentes. O segundo refere-se ao 
rigor da organização existente na 
hierarquia celeste que conduz a 
representações com acentuado 
carácter matemático e geométrico. 

Fig. 290. Coroação da Virgem 
Francesco Botticini (c. 1475-1476) Em relação ao primeiro aspecto, 
London, National Gallery 

podemos constatar através das 
figuras 290 e 291, ilustrando, respectivamente, a Coroação da Virgem e a Natividade, como 
em ambos os casos, embora de formas diferentes, se 
organizam as hierarquias e as ordens angélicas 
referidas. 

Na Coroação da Virgem a «cúpula celeste» está 
envolta com três níveis de anjos, nitidamente 
separados, correspondendo a outras tantas hierarquias. 
Em cada nível, é possível distinguir ainda três ordens, 
embora, de forma mais nítida, na que se encontra junto 
da figura divina. Por sua vez, na Natividade, torna-se 
evidente a intenção do pintor em distribuir os anjos 
em nove planos, dispostos de um lado e de outro da 
gruta da natividade, representando, assim, as nove 
ordens angélicas. 

O rigor geométrico que envolve esta concepção 
e organização pode ser constatado, ainda, na cúpula 

Fig. 291. Adoração dos pastores com anjos 
Lorenzo Costa 
London, National Gallery 
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do baptistério da catedral de Florença, Wjfò. 
cujos mosaicos temos vindo a utilizar ^ ^ | 
como modelo de análise iconográfica 
parcelar das diferentes ordens e que 
apresentamos, no seu conjunto [292]. 

Relativamente às pinturas da 
Anunciação, a influência dos conceitos 
respeitantes aos anjos, tal como se 
expressam no livro A Hierarquia 
Celeste, manifesta-se, de variados 
modos. Umas vezes, de forma mais 
discreta, quando, por exemplo, em redor 
do Pai Eterno figuram oito cabeças Fig. 292. cristo ^a^al^sl^Z^c^Z 

Mosaico (meados do séc. XIII) 
Firenze, Cupola degli Battistero, Piazza del Duomo 

aladas formando um círculo perfeito [90], ou como no 
caso da pintura de Luís Borrassa [293], onde se vislumbra 
a existências de oito seres angélicos representados de forma 
miniatural e dispostos, dois a dois. Outras vezes, por meio 
de representações mais evidentes, como acontece na 

Fig. 293. Anunciação 
Luís Borrassa (c. 1390-1400) 
Vilafranca dei Penedés (Barcelona), 
Convento de San Francisco. 

Fig. 294. Anunciação 
Iluminura (c. 1130-1150) 
Città dei Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana 
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iluminura apresentada na fig. 294. Nos dois últimos exemplos, para além do Anjo Gabriel, 
figuram oito anjos, supostamente identificando as restantes ordens angélicas, estando o 
representante dos Arcanjos figurado através do próprio Anjo Gabriel. 

A presença de coros celestes nas pinturas 
da Anunciação pode, noutros casos, envolver 
figurações menos claras do ponto de vista da 
identificação dos anjos representados. Tal 
acontece, por exemplo, na pintura do mestre 
florentino desconhecido [295], onde os coros de 
músicos da corte celeste se apresentam 
ordenados em três grupos de três anjos. 
Atendendo à diversidade das cores e ao facto de 
se encontrarem junto da figura de Deus Pai anjos 
que identificámos com os Querubins e os Tronos, 
torna-se difícil precisar se os restantes anjos 
simbolizam as três hierarquias, subdivididas em 
três ordens, ou se está figurada, apenas, uma só 
hierarquia, onde cada uma das cores identifica 
as três ordens que a compõem. 

Fig. 295. Anunciação 
Mestre desconhecido (c. 1420-1430) 
Oxford, Ashmoleum Museum 

O rigor matemático exigido na disposição 
hierárquica reflecte-se, também, na organização 

espacial dos vários elementos da composição, traduzindo o gosto da Idade Média, como 
salienta Emile Mâle, ao referir que A Idade Média teve a paixão da ordem 103. Noutra passagem, 
refere: A Iconografia da Idade Média obedece às regras de uma espécie de matemática 
sagrada. O lugar, a ordem, a simetria, o número, têm uma importância extraordinária m. 

Do mesmo modo, António Lino reforça esta ideia: 

"O conhecimento da Geometria serviu a composição medieval, o número é na Idade 
Média a medida da Terra e do Céu.[...] A iconografia na Idade Média obedece a regras 
matemáticas. O lugar, a ordem a simetria ou o contraste —o número— são 
importantíssimos. » 105 

103 MÂLE,Émile — L'Art Religieux du XHIe siècle en France. Paris: Librairie Armand Colin, 1910, p. 13. 
104 Ibidem, p. 17. 
105 LINO, António — A Arte na Idade Média. Separata especial do vol. IV das Actas do Congresso 

Histórico de Guimarães e sua Colegiada. Guimarães, 1982, pp. 8, 16. 
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4.3.2. Sagrada Escritura e Evangelhos Apócrifos 

ANTIGO TESTAMENTO 

No AT são citadas somente três classes de anjos: os Serafins, os Querubins e os Anjos 
entendidos em sentido estrito. Os Serafins são referidos, apenas, em duas ocasiões, ambas no 
Livro do Profeta Isaías, enquanto os Querubins surgem assinalados com maior frequência. 
Todavia, entre as três ordens, são os Anjos que detêm o maior número de alusões nos textos 
veterotestamentários, precisamente devido ao facto, de serem enviados junto dos homens 
como mensageiros divinos. Através do Quadro XVI ficamos com uma ideia precisa de algumas 
passagens onde se referem estas três ordens, bem como das principais missões que lhes são 
confiadas. 

QUADRO XVI 

Exaltam a glória de Deus: 

SERAFINS 

Is 6, 1-3 

Purificam do pecado: Is 6, 6-7 

Guardam a entrada do Éden: 

QUERUBINS 

Gn 3, 24 

Cobrem a Arca da Aliança: Ex 25, 18-22 

São a «montada» de Deus: 2 Sm 22, 11; SI 18, 11; Ez 10, 18-19 

Constituem o «trono» de Deus: 1 Sm 4,4; 2 Sm 6, 2; 2 Rs 19, 15; 1 Cr 13, 6; SI 80, 2; SI 99, 1; 
Is 37, 16 

Mensageiros: 

ANJOS 

Gnl9, 12-16; 2 Reis 1, 3; Jz 6, 11-24; Jz 13, 9-11 

Protegem e salvam: Ex 23, 20; Nm 20, 16; Jb 33, 23; SI 91, 11; Dn 6, 22 

Castigam e destroem: Ex 12, 23-24; 2 Sm 24, 16; 2 Rs 19, 35; 1 Cr 21, 15; Is 37, 36 

Orientam os profetas: Ex 32, 34; 1 Rs 19, 5-7; 2 Rs 1, 3-4. 15; Zc 3, 4-8; Dn 10, 13-21 

Formam o exército celeste: 1 Rs22, 19; SI 148, 1-2; Dn 7, 10 

Bendizem a Deus: SI 103, 20 

Explicam visões : Zc4,4-14 

Os Serafins, Querubins e Anjos e as respectivas funções no Antigo Testamento 
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Depois do Arcanjo Gabriel, são os Anjos, entendidos no sentido restrito do termo, os 
seres celestes que têm maior projecção nas pinturas da Anunciação. Por esse motivo e com o 
objectivo de compreender melhor as suas funções, atributos e características, damos uma 
atenção especial ao modo como são referidos no AT e no NT. Assim, no Quadro XVII, 
registámos todas as passagens dos livros do AT alusivas aos Anjos, de modo a podermos 
comparar o número de citações entre os dois testamentos e os respectivos livros '. 

QUADRO XVII 

Gn** Ex Nm Jz ISm 2Sm lRs 2Rs lCr 2Cr Tb 2Mc Jb SI Sb Is Dn Os Zc Ml** 

16,7 3,2 20,16 2, 1 29,9 14,17 13,18 1,3 21,12 32,21 5,4 2,25* 4,18 34,8 16,20 37,36 3,39 12,5 1,9 2,7 

9 14,19 22,22 4 20 19,5 15 15 6 1029* 3323 35,5 59 11 3,1 
10 2320 23 5, 23 19,28 7 19,35 16 8 11,6 6 95 12 

11 

19,1 

23 

32,34 

24 

25 

6, 11 

12 

24,16 18 

20 

10 
13 
17 

8* 

15,22 

91,11 

10320 

6,22 
13 
14 

2,3 
15 33,2 26 20 27 

22 
23 148,2 7 

28,17 27 21 30 
22 

3,1 

22,11 31 22 6, 1 
3 

2 

15 32 13,3 4 
4 
5 
6 

24,7 34 6 7 

4 
5 
6 

40 35 9 16 4, 1 
28,12 13 7,1 4 
32,2 15 

16 

17 

18 

20 

9,5 
11,4 

14 
12,5 

15 

5 
5,2 

5 
19 

6,4 
5 

12,8 21 22 

5 
5,2 

5 
19 

6,4 
5 

12,8 

* As passagens assinaladas no 2o Livro dos Macabeus referem o aparecimento de um cavaleiro, que é 
interpretado como sendo um «anjo». 

** No livro do Génesis e do profeta Malaquias, os versículos assinados não referem o termo «anjo» mas 
sim «mensageiro», exactamente com o mesmo sentido de «anjo». 

Registo de todas as passagens alusivas aos Anjos nos livros do Antigo Testamento 

1 Chamamos a atenção para o facto de poderem ser registadas divergências na tradução do termo «anjo» 
de umas edições da Bíblia para outras e, portanto, as passagens assinaladas no Quadro XIII e Quadro XV 
relativas ao vocábulo «anjo» podem aparecer noutras traduções com outra palavra, embora com o mesmo 
significado. Para a elaboração de todos os quadros bíblicos utilizámos a BÍBLIA SAGRADA. Lisboa/Fátima: 
Difusora Bíblica, 1998. 
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Novo TESTAMENTO 

No NT permanece a concepção veterotestamentária dos Anjos enquanto ministros e 
intermediários entre Deus e os homens. Além das passagens onde são nomeados os Anjos, na 
acepção exacta do termo, deparamos com alusões feitas por São Paulo aos Arcanjos, Tronos, 
Dominações, Virtudes, Potestades e Principados (1 Ts 4, 6; Ef 1, 21; Cl 1, 16). São Pedro 
refere, igualmente, as Dominações e Potestades (IPe 3,22). Contudo, predominam, nos textos 
neotestamentários, as referências aos Anjos com as respectivas missões, como podemos 
comprovar através do Quadro XVIII. 

QUADRO XVIII 

Cobrem a Arca da Aliança: 

QUERUBINS 

Heb 9, 5 

(Sem missão específica): 

ARCANJOS 

1 Ts4, 16; 

Miguel luta com o demónio: Jd9 

Mensageiros: 

ANJOS 

Mt 1, 21-24; 2, 13.19; 24, 31; Lc 1,11-20; 26-38; 2,9-13; 
ActlO, 3-6; 27,23; Ap. 14,6 

Protegem e salvam: Act 5, 19-20; 12,7-11 

Castigam e destroem: Mt 13, 41-41; Act 12, 23 

Orientam os Apóstolos: Act 8, 26-39; 10, 3-7; 10-13; 27, 23; Ap 1, 1 

Consolam a Cristo Le 22,43 

Formam o exército de Deus: Mt26, 53; Le 2, 13 

Servem a Cristo: Mt4, 11; Mc 1,13 

Servem a comunidade: 1 Cor 11, 10; Heb 12, 22-24; Ap 8, 3 ss 

Removem a pedra do sepulcro: Mt 28, 2 

Proclamam a ressurreição de Cristo: Mt 28, 5-7; Mc 16,5-6; Lc 24,4-6. 23; Jo 20, 12-13 

Anunciam a vinda de Cristo: Act 1,10-11 

Acompanham Cristo na sua glória: Mt 16, 27; 25, 31; Mc 8, 38; Lc 9, 26; 2 Ts 1, 7; 

Revelam a glória de Deus: Heb 1,6; Ap 5, 11-13. 

Cantam a glória de Deus: Lc2, 13;Ap5, 11-12 

Três classes de Anjos e as respectivas funções no Novo Testamento 
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No quadro anterior deu-se maior destaque aos Querubins, aos Arcanjos e aos Anjos, 
porque, entre todas as outras ordens, são estas as que terão maior expressão na iconografia da 
Anunciação. Como se pode comprovar, através deste último quadro, no NT existe um acréscimo 
das missões atribuídas aos anjos, associadas com momentos específicos da vida de Cristo, 
nomeadamente, na Paixão, Ressurreição e a Glória de Cristo, ou seja, com a Sua obra redentora. 
Por outro lado, aparecem novas funções, relacionadas com os apóstolos e a Igreja nascente, 
aspectos importantes para a compreensão da angelologia neotestamentária, mas igualmente 
determinantes para a iconografia dos anjos em geral. 

Efectivamente, no NT, as missões dos anjos ligadas à pessoa de Cristo estão, em grande 
parte, concentradas no início e no termo da sua vida. Um anjo intervém no momento da sua 
concepção (Lc 1, 26-38), no Nascimento (Lc 2, 9; Mt, 13) e na Infância (Mt 2, 19). Durante 
a vida pública, apesar de não se referir nenhuma vez a sua presença, Cristo fala deles, afirmando 
estarem ao seu serviço (Mt 18, 10; 26, 53; Mc 12, 25; Lc 15, 10; 16, 22). Voltam a surgir, de 
forma acentuada, no fim da sua vida, particularmente no momento da agonia (Lc 22,43), na 
Ressurreição (Mt 28, 2-5; Jo 20, 12) e na Ascensão (Act 1,10-11). Depois da subida de Jesus 
aos céus aparecem como protectores e servidores dos apóstolos, dos discípulos e da comunidade 
cristã. Por fim, o Apocalipse revela, de uma forma ímpar, entre os textos neotestamentários, 
uma presença constante dos anjos, dando particular relevo a um tema, recuperado do profeta 
Isaías (Is 6, 1-4): os coros angélicos proclamam a glória de Deus e tomam parte activa na 
liturgia celestial em honra do Cordeiro. Tema este, traduzido, em pintura, de forma 
incomparável, pelos irmãos Van Eyck, no retábulo do Cordeiro Místico, onde os anjos ocupam 
um papel de destaque [296]. O Apocalipse torna-se, assim, uma das principais fontes de 
inspiração para os pintores, os quais 
encontram, nos textos deste livro, novos 
motivos para uma iconografia 
complementar à que era proveniente dos 
Evangelhos Apócrifos e do Antigo 
Testamento. 

O Quadro XIX regista todas as 
passagens do NT onde se refere os anjos, 
o que nos permite ter uma noção clara da 
presença e da importância dadas a estes 
Seres espirituais. Fig. 296. Retábulo do «Cordeiro Místico» (porm.) 

Jan e Hubert Van Eyck (1420-1432) 
Gand, S. Bavon 
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QUADRO XIX 

Mt Mc Le Jo Act Rm ICo 2Co Gl CI 2Ts lTm Heb IPe 2Pe Jd Ap 

1,20 1,13 1,11 1,51 5, 19 8,38 4,9 11,14 1,8 2, 18 1,7 3,16 1,4 1, 12 2,4 6 1,1 9,1 16, 1 

24 8,38 13 5,4 6, 15 6,3 3, 19 5,21 5 3,22 11 20 11 2 

2, 13 12,25 18 12, 7,30 11,10 4,14 6 2,1 13 5 

19 13,27 19 29 35 13, 1 7 8 14 8 

4,6 32 26 20,12 38 13 12 15 17 

11 28 53 14 18 10,1 17,1 

1339 30 8,26 2,2 3,1 5 3 

41 34 10,3 5 5 7 7 

49 35 4 7 7 8 18,1 

16,27 38 7 9 14 9 21 

18,10 2,9 22 16 5,2 10 19,9 

22,30 10 11,13 12,22 11 11,15 17 

24,31 13 12,7 13,2 7, 1 12,7 20, 1 

36 15 8 2 9 21,9 

25,31 4,10 9 11 14,6 12 

41 9,26 10 8,2 8 17 

26,53 12,8 11 3 9 22,6 

28,2 9 15 4 10 8 

5 15,10 

16,22 

22,43 

24,23 

23 

23,8 

9 

27,23 

5 

6 

7 

8 

10 

12 

13 

15 

17 

18 

19 

15,1 

6 

7 

16 

8 

Registo de todas as passagens alusivas aos Anjos nos livros do Novo Testamento 
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APÓCRIFOS DO A N T I G O TESTAMENTO 

Nos Apócrifos do Antigo Testamento, a angelologia ocupa um lugar de destaque. 
Dispersos pelos vários livros, encontram-se inúmeros textos em que se alude aos anjos. Em 
diversas ocasiões refere-se o seu número, a natureza, as missões que desempenham junto dos 
homens, a presença constante, destes seres, junto de Deus, salienta-se a sua acção sobre os 
astros e os elementos da natureza. Algumas passagens discorrem acerca das várias hierarquias 
e as respectivas atribuições entre as quais destacamos o papel dos anjos custódios dos indvíduos 
ou das nações. Estes textos explicitam o modo como se fez sentir a influência das crenças de 
outros povos sobre a mentalidade do povo judaico, que irá clarificando, no decurso dos séculos, 
a sua própria noção de angelologia, como se pode constatar ao comparar várias passagens do 
AT e do NT. 

Entre os livros onde, a vários níveis, se faz sentir a presença dos anjos, salientamos, 
apenas, as passagens mais importantes quer seja pelo facto de apresentarem algum aspecto 
novo da angelologia e até agora não abordado, ou porque vêm confirmar outros dados já 
referidos, os quais têm uma aplicação directa, designadamente na iconografia dos anjos. Assim 
destacamos os seguintes: 

1- Livros de Henoc ( Livro 1; Livro dos segredos; Livro hebreu); 
2- Livros dos Testamentos dos doze Patriarcas; 
3- Livro dos Jubileus. 

Será, sobretudo, com base nestes textos, que desenvolveremos o estudo subsequente, 
no qual, devido à imensa dispersão das referências, consideraremos, apenas, as passagens 
mais importantes de acordo com os nossos objectivos. Assim, através do quadro seguinte, 
pretendemos ilustrar determinados aspectos destinados a esclarecer e/ou confirmar certas 
missões e características, anteriormente referidas, sobretudo no respeitante à aparência com 
que se manifestam junto dos homens. 
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QUADRO XX 

MISSÕES 

Prestam glória a Deus: 1 Hen 40, 3; 2 Hen 13; 3 Hen 33, 3; Test XII Lev 18, 5 

Regem e actuam sobre o cosmos: 1 Hen 60, 11-12; 72, 1; 75; 82, 2-20; 2 Hen 8, 4; Jub 2,2 

Executam as ordens de Deus: 1 Hen 56, 1; 66, 1; 2 Hen 9, 4; Jub 2, 2 

Intercedem a Deus pelos homens: 1 Hen 15, 2; 40, 6-10; 89, 76; 99, 3; 104, 1-2 

Intervêm na vida dos homens: 1 Hen 20, 5; Jub 35, 17; Test XII Rub 3, 15; 5, 3; Test 
XII Sim 2, 8; Test XII Jud 3, 10; 10,2; 15, 5; 21, 5; Test 
XII Nef 8, 4; Test XII Jos 6, 6. 

Conduzem as almas dos justos: Test XII As 6, 6. 

Custudiam indivíduos e nações: 1 Hen 100, 5; 2 Hen 8,5; 11,94; Jub 4, 15; 15, 31; 35, 17; 
Test XH Lev 5, 67; Test XII Jos 6,7; Test XH Dan 6,5. 

Executam música e/ou cânticos: 2 Hen 6, 27; 9, 4 

Guardam o Paraíso: 1 Hen 20, 7; 2 Hen 5, 7; 13,33 

Harmonizam a vida sobre a terra: 1 Hen 60, 11-23; 2 Hen 3, 4; 8, 3-5; 3 Hen 14, 4; 
Jub 2,2.18 

APARÊNCIA 

Possuem asas: 1 Hen 61, 1; 2 Hen 1,5; 3, 1; 6, 25-26; 9,4; 3 Hen 21, 13; 
23, 1. 17; 

Face branca ou resplandescente: 1 Hen 71, 1; 106, 5; 2 Hen 1, 5; 8, 1; 12, 1; 

Vestes brancas/ luminosas: 1 Hen 71, 1; 2 Hen 1, 5; Test XII Lev 8, 2 

Vestes com pedras preciosas: 3 Hen 25, 6 

Forma humana: Test XII Lev 4, 1 

Legenda: 
1 Hen = Livro 1 de Henoc 2 Hen = Livro dos segredos de Henoc 
3 Hen = Livro hebreu de Henoc Jub = Livro dos Jubileus 
Test XII = Livro do Testamento dos 12 Patriarcas As = Patriarca Aser 
Jos = Patriarca José Jud = Patriarca Judá 
Lev = Patriarca Levi Nef = Patriarca Neftali 
Rub = Patriarca Ruben Sim = Patriarca Simeão 

Missões e aparência dos Anjos nos Apócrifos do Antigo Testamento 
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Nos Apócrifos do AT, a referência aos Anjos, em stricto sensu constitui, tal como nas 
restantes fontes escritas, o maior número de alusões entre todas as referências às criaturas 
celestes. Porém, há algumas passagens onde são nomeadas outras classes de anjos, 
designadamente, os Serafins, Querubins, Tronos, Dominações, Potestades e Arcanjos2. Entre 
os textos que referem estes coros, os de maior interesse são os alusivos aos Serafins, que 
confirmam a sua principal característica de seres flamejantes ou ardentes. Apesar da 
importância destes dados, em termos iconográficos, não constituem novidade em relação às 
diversas referências já efectuadas. Por este facto, apenas faremos uma breve alusão às principais 
passagens onde se apontam alguns dos referidos coros celestes, através do Quadro XXI. 

QUADRO XXI 

Serafins: 1 Hen 61, 10; 71, 7; 2 Hen 9, 1. 4; 3 Hen 1, 78; 2, 1; 6, 2-3; 7, 1; 26, 9. 12; 33, 3; 39, 2 

Querubins: 1 Hen 14,18; 20,7; 61, 10; 71,7; 2 Hen 9,1.4; 3 Hen 1, 8; 5,1; 6,2-3; 7,1; 22,13; 22 C 2; 23, 
1.7; 24, 1; 26. 9; 39, 2 

Tronos: 2 Hen 9,1; Test XH Lev 3, 8 

Dominações: 1 Hen 61,10; 2 Hen 9, 1 ; Test XH Lev 3, 8 

Virtudes: 2 Hen 9, 1 

Potestades: 1 Hen 61, 10; 2 Hen 9,1 

Principados: 2 Hen 9,1 

Arcanjos: 2 Hen 8,3. 6; 9,1; 10,1; 11,39 

Legenda: 
1 Hen - Livro 1 de Henoc 2 Hen = Livro dos segredos de Henoc 
3 Hen = Livro hebreu de Henoc Jub = Livro dos Jubileus 
Test XII = Livro do Testamento dos 12 Patriarcas Lev = Patriarca Levi 

Referência às hierarquias celestes nos Apócrifos do Antigo Testamento 

APÓCRIFOS DO Novo TESTAMENTO 

Tal como acontece nos textos bíblicos, os Anjos surgem, nos Evangelhos Apócrifos, 
como intermediários entre Deus e os homens, mas destaca-se, sobretudo, o seu papel de 
mensageiros ou executores das ordens divinas. As referências feitas à natureza dos Anjos 
resumem-se à indicação de seres incorpóreos 3, os quais, devido ao carácter da sua missão 

2 Omitimos intencionalmente outras classes, como os coros, otanin ou os 'ofannim pois apenas reduzidas 
passagens de alguns apócrifos do AT se encontram nomeados, designadamente nos Livros de Henoc, não tendo 
repercussão nos textos bíblicos nem nos Evangelhos Apócrifos, pelo que pensamos que também não terão em 
termos iconográficos. 

3 Cf. Evangelho Arménio da Infância V, 3; VIII, 4; História de José o Carpinteiro XXVIII, 12. 
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podem, por vezes, tornar-se visíveis, como aconteceu na Anunciação a Maria. As tarefas que 
lhes são confiadas tornam-se, em grande parte, semelhantes às que analisámos anteriormente 
relativas ao AT e ao NT, como podemos observar pelo Quadro XXII. 

QUADRO XXII 

Anunciam: 
Arm V, 3; VI, 11; X, 1-2; JoTs III; NtMa III, 1-3; IV, 1; 
PET IV, 1 -2; VIII, 3; XI, 2-3; XIV, 2; XX, 3; PsJA IV; 
PsMt III, 2-3; XI, 1; XIII, 6 

Protegem: Arm XIV, 2; PET XXII, 4 

Louvam Cristo: Arb VI, 1 ; Brt I, 6; JoEv XLVIII; 

Servem a Cristo: Tc XV, 14 

Consolam Cristo: TcCLX, 13 

Servem Maria: Arm III, 1 ; PET VIII, 1 ; XV, 3; PsMt VI, 2-3; X, 1 ; XII, 1-2 

Consolam Maria: Arm VI, 9 

Conduzem Maria ao Céu: PsJA XVI; TrMa V, 33. 40 

Movem a pedra do sepulcro: ActP XIII, 1 ; Ne XIII, 1 ; Tc CLXXIII, 3 

Anunciam a Ressurreição de Cristo: ActP XIII, 1 ; Ne XIII, 1 ; Tc CLXXIII, 11 

Formam o exército celeste: Arb VI, 1 ; Arm VIII, 4; XV, 9; JoEv XXVI; XXXVIII; 
TcCLXI, 16 

Guiam os Reis Magos: Arb VII, 2; Arm V, 10; XI, 1 

Guardam o Paraíso: Ne XXVII, 3 

Explicam uma visão: Arm VIII, 4 

Legenda: 
ActP = Actas de Pilatos Arb = Evangelho Árabe da Infância 
Arm = Evangelho Arménio da Infância Brt = Evangelho de Bartolomeu 
JoEv = Livro de S. João Evangelista JoTs = Livro de S. João Arcebispo de Tessalónica 
Ne = Evangelho de Nicodemos NtMa = Livro sobre a Natividade de Maria 
PET = Proto-Evangelho de Tiago PsJA = Narração de Pseudo-José de Arimateia 
PsMt = Evangelho do Pseudo-Mateus Tc = Evangelho de Taciano 
TrMa = Trânsito da Bem Aventurada Virgem Maria 

Missões confiadas aos Anjos nos principais Evangelhos Apócrifos 

Nos Evangelhos Apócrifos constata-se, igualmente, a existência de um elevado número 

de textos referentes aos Anjos, na acepção exacta do termo, como pode ser verificado através 

do Quadro XXIII, onde se explicitam as passagens dos principais Evangelhos que aludem a 

estas criaturas celestes. 
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QUADRO XXIII 

ActP Arb Arm Brn Brt HJC JoEv JoTs Ne NtMa 

XIII, 1 
2 

XIV, 3 

1,2 
IV, 1 
VI, 1 

VII, 1 
2 
4 

IX, 2 
XXVI, 1 

1,2 
3 

111,7 
IV, 2 
V,3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
15 

VI, 4 
9 

11 

VII, 3 
VIII, 4 

11 
IX, 4 

6 
7 

X, 1 
2 

XI, 1 
10 

XIV, 2 
XV, 1 

19 
28 

XXV, 1 

1,8 
10 
16 
17 
18 
20 

1,6 
12 
15 
21 
23 
26 

11,15 
111,7 

IV, 12 
20 

25* 
28* 

29 
30 
31 
32 
35 

45* 
53 
56 

VI, 1 
XII, 2 

XIII, 2 
5 

XVII, 4 
5 

xxn, i 
XXIII, 2 

4 
XXV, 3 

xxvni,i2 

XXVI 
XXXV 

xxxvm 
XXXIX 

XLVl 
XLVII] 

III 
IV 
V 

VI 
XII 

XIII 

XIII, 1 
XIV, 7 
XX, 1 

XXII, 6 
XXVII,3 

111,1 
4 

IV, 1 
V, 1 

2 
VII, 1 
IX, 1 

2 
4 

X, 2 

Pe PET PsJA PsJo PsMt PsTm Tc TrMa 

IX, 36 
XIII, 55 

rv, i 
2 

VIII, 1 
3 

XI, 2 
3 

XII, 2 
xrv,2 
XV, 3 
XX, 3 

XXI, 4 
XXII, 4 

I 
II 

IV 
XI 

XVI 

1,3 
4 
8 
9 

11 
12 
13 

11,6 
7 
8 
9 

10 
11 
16 
18 

111,4 
7 

12 
14 
16 

V 3 
6 
8 

13* 
23 

11,3 
III, 2 

3 
4 
5 

VI, 2 
3 

VIII, 3 
5 

IX, 1 
X, 1 

2 
XI, 1 

xn, i 
2 
6 

XV, 1 
XVI, 2 
xvn, 2 

XXV 

1, 1 
ffl, 1 

11,6 
8 ] 

1 3 , 
14 

III, 1 
2 
4 
6< 
7 
8 

VI, 2 
3 
5 ( 
7 

VII, 1 
IX, 1 
XI, 1 

XV, 1 
14 

XVII, 13 
JÍXVL10 
jocxvm, 

10 
XCVI, 2 
CVII, 6 

:xxvn,8 
CXLV, 35 

CLII, 1 
CLX, 13 

CLXI, 16 
mtxnu 

4 
7 

22 
CLXXVI, 

11 

1,2 
3 
8 

15 
n, 16 

50 
111,9 

15 
27 

IV, 2 
5 

25 
26 
28 
30 
39 
40 

V,3 
15 
24 
28 
33 
40 

VI, 8 
10 
11 
12 

Legenda: 
ActP = Actas de Pilatos NtMa = Livro sobre a Natividade de Maria 
Arb = Evangelho Árabe da Infância Pe - Evangelho de Pedro 
Arm = Evangelho Arménio da Infância PET = Proto-Evangelho de Tiago 
Brn = Evangelho de S. Barnabe PsJA = Narração de Pseudo-José de Arimateia 
Bit = Evangelho de Bartolomeu PsJo = Evangelho cátaro de Pseudo-João 
HJC = História de José o Carpinteiro PsMt = Evangelho de Pseudo-Mateus 
JoEv = Livro de S. João Evangelista PsTm = Evangelho de Pseudo-Tomás 
JoTs = Livro de S. João Arcebispo de Tessalónica Tc = Evangelho de Taciano 
Ne = Evangelho de Nicodemos TrMa = Trânsito da Bem Aventurada Virgem Maria 
* Referem-se a anjos maus (demónios) 

As principais passagens alusivas aos Anjos nos Evangelhos Apócrifos 
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Além dos Anjos faz-se, também, alusão a outras ordens de seres celestiais, embora de 
forma menos frequente. O Quadro XXIV permite ter uma noção das referências feitas aos 
Serafins, Querubins, Tronos, Potestades e Arcanjos nos Evangelhos Apócrifos. 

QUADRO XXIV 

Serafins: JoEv XXVI; JoTs IV; TrMa VI, 10 

Querubins: DJAIII, 4; IV, 3; JoEv XXXVIII; JoTs IV; TrMa VI, 10 

Tronos: JoEv XXVI 

Potestades: Brt I, 15; JoEv XXVI; DJA III, 4; IV, 3; JoTs IV 

Arcanjos: ActP IX; X; XI; Brt I, 9; IV, 54; JoEv III; IV; XXXVII; JoTs IV; PET XII, 2; PsJA II; 
Ne XX, 1 ; XXVI, 1 ; XXVIII, 2-3; XXIX, 4 

Legenda: 
ActP = Actas de Pilatos PET = Proto-Evangelho de Tiago 
Brt = Evangelho de Bartolomeu PsJA = Narração de Pseudo-José de Arimateia 
DJA = Declaração de José de Arimateia Ne = Evangelho de Nicodemos 
JoEv = Livro de S. João Evangelista TrMa = Trânsito da Bem Aventurada Virgem Maria 
JoTs = Livro de S. João Arcebispo de Tessalónica 

Referência aos Serafins, Querubins, Tronos, Potestades e Arcanjos nos Evangelhos Apócrifos 

Porém, o interesse que manifestamos nestes textos prende-se, unicamente, com as 
passagens reveladoras de eventuais influências tanto ao nível da iconografia do Arcanjo 
Gabriel, como também no que diz respeito aos demais coros de anjos presentes nas pinturas 
da Anunciação. Entre esses textos apresenta-se como tarefa fundamental conhecer a forma 
como os Anjos e os Arcanjos se revelam junto dos seres humanos no âmbito das missões que 
lhes são confiadas. Por isso, após a análise dos textos bíblicos e apócrifos, elaborámos o 
Quadro XXV, onde se registam as principais características que rodeiam as manifestações dos 
anjos junto dos humanos. Esse quadro surge na secção 4.3.4. na qual se trata da iconografia 
dos anjos, mas chamamos, desde já, a atenção para ele, pois muitas passagens assinaladas 
contribuíram, indubitavelmente, para estabelecer a iconografia própria das aparições angélicas. 

568 



CAP. I - 4.3. REPRESENTAÇÃO DOS ANJOS 

4.3.3. Da Patrística à Idade Moderna 

A época Patrística revela-se fundamental para a angelologia, devido à reflexão feita em 
tomo da natureza e da missão dos anjos. Os conceitos estabelecidos durante esse período irão 
perdurar por séculos '. Os anjos adquirem uma forte conotação litúrgica: são associados à 
celebração eucarística e a outros sacramentos, à semelhança da liturgia que executam diante 
da Trindade a quem servem e adoram constantemente com hinos eternos, como se afirma no 
livro do profeta Isaías e no Apocalipse2. 

Os marcos que assinalam uma viragem, nesta concepção, resultam da influência de 
Santo Agostinho, na Igreja Ocidental e de Pseudo Dionísio Areopagita, na Igreja Oriental. 
Daí para diante, apenas, se compilarão e organizar dados, veiculados pela Tradição, sem se 
verificar a inclusão de elementos inovadores que venham enriquecer os conceitos 
estabelecidos3. E necessário, contudo, assinalar alguns Padres da Igreja e obras anónimas, 
que assumiram papel relevante para a consolidação e aprofundamento da angelologia. Devem 
ser referidos, por exemplo, nomes como Leão Magno (f 461) e Gregório Magno (f 604), no 
ocidente. João Damasceno (f 749) no oriente e obras como O Pastor de Hermas, (século II) 
e o hino Akathistos do século V. Este último, para além de constituir um hino de louvor a 
Maria, contribui, também, para clarificar a forma como a Igreja entende a relação entre a Mãe 
de Deus e os Anjos. 

Para a tradição judaico-cristã, o vocábulo «anjo» que, como vimos, na sua etimologia 
exprime o significado de «mensageiro», vai ganhando outra conotação, durante a época 
Patrística, transformando-se no de «intermediário» entre Deus e o homem. Na opinião de 
Renzo Lavatori, a transposição de significado, de uma função a uma categoria específica, 
constitui a novidade mais relevante da angelologia patrística 4. 

1 A angelologia atravessou quatro grandes épocas, que resumimos nas suas linhas gerais: 1"- A época 
patrística, onde o estudo dos anjos se apresenta sobre um fundo teológico. Neste período clarifica-se 
definitivamente a relação de inferioridade dos anjos em relação à pessoa de Cristo; 2a- A época medieval na qual 
se aprofunda o aspecto metafísico e cosmológico que atinge a sua plena maturidade no Tratado dos Anjos de 
Tomás de Aquino; 3a- A época moderna, na qual, graças ao racionalismo e às descobertas científicas a reflexão 
se detém particularmente sobre o modo humano de conhecer os anjos e a maneira como estes se relacionam com 
os homens, desenvolvendo portanto o aspecto «antropológico»; 4a- A época contemporânea, na qual, a 
mentalidade científica e tecnológica e o consequente cepticismo materialista, conduz a que a angelologia seja 
objecto de controvérsias, discussões e de criticas ao excesso de misticismo, contribuindo para uma clarificação 
e depuração do conceito de anjo. Cf. LAVATORI, Renzo — Gli Angeli, pp. 14-15. 

2 Cf. AMATO, Angelo — L 'angelologia nella tradizione delia Chiesa. In ANGELI e Demoni. Bologna: 
Centro Editoriale Dehoniano, 1991, p. 117. 

3 Cf. LAVATORI, Renzo — Gli Angeli, p. 98. 
4 Ibidem, p. 51. 
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Como já foi referido, a definição das hierarquias celestes, estabelecida na época Patrística, 
ganhou importância não apenas no âmbito da angelologia, mas também no campo da 
iconografia, uma vez que as reflexões desenvolvidas sobre o tema dão aos pintores sólidos 
motivos para representarem os diversos coros celestes de acordo com a doutrina da Igreja. 
Todavia, o interesse pelo estudo dos anjos não manteve sempre o mesmo interesse em toda a 
época Patrística. No século IV, por exemplo, devido sobretudo às heresias surgidas, os Santos 
Padres foram mais absorvidos por tratados apologéticos relacionados com a Santíssima 
Trindade. Em consequência destas preocupações, a angelologia não foi objecto de um estudo 
autónomo, mas, na maior parte dos casos, acabou por ser desenvolvida no âmbito de tratados 
alusivos a outros assuntos 5. 

Entre as várias personalidades que debateram o tema dos anjos, sobressaem, como já 
referimos, Agostinho de Hipona e Pseudo Dionísio Areopagita, nos primeiros séculos e Tomás 
de Aquino, no Medievo. Contudo, existem outras figuras, obras literárias e acontecimentos 
que merecem serem mencionados devido ao contributo dado para uma maior clarificação da 
angelologia. Referimo-nos, por exemplo, a O Pastor, de Hermas, a homilias de João 
Damasceno e à importância do IV Concílio Lateranense, cujas linhas essenciais, referentes 
ao assunto, resumimos, de seguida. 

HERMAS (SÉC. II) 

Hermas, no seu livro O Pastor, constrói uma doutrina segundo a qual o vértice da 
hierarquia angélica é ocupado por seis anjos, considerados superiores, pois foram os primeiros 
seres criados 6. A eles estava confiada a construção da «torre», símbolo da Igreja7. 

Outros seres espirituais estão subordinados aos seis primeiros e com eles colaboram na 
edificação da Igreja, através de diversas funções: exortar os novos membros chegados à fé, 
proteger o povo cristão, conceder o espírito de oração, vigiar sobre os animais selvagens, 

5 Tal acontece por exemplo, com Basílio de Cesareia, onde faz diversas referências ao tema dos Anjos 
no Tratado sobre o Espírito Santo, ou com os sermões de João Crisóstomo, que constituem, segundo Renzo 
Lavatori, a obra mais significativa desta época, sobre a angelologia. Cf. LAVATORI, Renzo — GUAngeli, p. 83. 

6 O Pastor, de Hermas, é uma obra do século II, que assumiu uma tal importância e autoridade durante 
a antiguidade cristã que, muitas vezes, foi reconhecido quase como um livro canónico e divinamente inspirado. 
Dele fizeram uso diversos Padres da Igreja, como Santo Ireneu de Lyon, por exemplo, que cita na sua obra 
Adversus haereses IV, 20, 2 o Mandamento 1. Cf. LAVATORI, Renzo — GUAngeli p. 66. O texto de O Pastor 
que utilizámos está integralmentre reproduzido na seguinte obra: RUIZ BUENO, Daniel — Padres Apostólicos. 
6a ed. Madrid: BAC, 1993, pp. 937-1092. 

7 Cf. Visão 3, 4. 
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anunciar a penitência, servirem de mediadores da palavra de Deus e profetizar castigos 8. 
Salienta o papel dos anjos custódios das nações, apresentando o Arcanjo Miguel como o 
governante do povo do Senhor9 e outros anjos protectores do mesmo povo 10. 

AGOSTINHO DE HIPONA (f 430) 

Além da opinião emitida sobre a natureza dos anjos, já anteriormente referida, as 
considerações de Santo Agostinho, relativas à criação dos anjos, revelam-se com interesse. 
Observa que, apesar de nada ser dito nas Sagradas Escrituras quanto à sua criação, os anjos 
foram criados por Deus e rejeita a opinião dos que sustentam que tenham sido criados depois 
de concluídas todas as restantes obras, ao fim dos seis dias da criação, pois já existiam quando 
foram criados os astros e a terra separada das águas. Confirma o momento da criação dos 
anjos naquele instante em que Deus disse: Fiat lux (Gn 1, 3). Assim, para Agostinho, é justo 
ver nesta luz a criação dos anjos porque eles foram feitos participantes da luz eterna que é a 
sabedoria imutável do próprio Deus ". Realça, ainda, o papel dos anjos, como criaturas que 
se elevam, pela dignidade da sua natureza, acima de todas as obras que Deus criou. Quanto à 
sua função, considera-os como mensageiros de Deus, servindo-se da linguagem humana para 
poderem comunicar com os homens n. 

PSEUDO DIONÍSIO AREOPAGITA (SÉC. V-VI)13 

O contributo mais importante deste autor para a angelologia foi a classificação dos 
anjos em três hierarquias, subdivididas em três ordens cada, como já tivemos ocasião de 
referir de forma alargada. Porém, a sua reflexão permite, ainda, explicar algumas características 
próprias dos anjos, que ajudam a esclarecer determinados aspectos da iconografia do Arcanjo 

8 Cf. Visão 5, 2-8; 4, 2; Mandamento 11,9; Comparação 5,4; 5, 5; 6, 3; 9, 1. 
9 Comparação 8, 3. 
10 Comparação 5, 5. 
" Cf. A Cidade de Deus, XI, 9. Para esta obra fizemos uso da seguinte edição: AGOSTINHO de Hipona, 

Santo —A Cidade de Deus. Lisboa: Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, 3 vols. 
12 Cf. A Cidade de Deus, X, 15; XVI, 6; A Trindade, Hl, 11, 22-23. 
13 Os escritos do Pseudo Dionísio Areopagita exerceram uma influência ímpar até finais do século XVI. 

Em Itália, por exemplo, os grandes humanistas procuravam com afã tanto as suas obras em grego como as 
respectivas traduções. Tomás de Aquino, que a ele se refere com muita admiração, tem nas suas obras 1702 
citações de Dionísio, das quais 562 aparecem na Suma de Teologia, o que demonstra bem a importância dispensada 
aos seus escritos. Este autor, um monge cristão anónimo, de origem siríaca situado pelas suas características 
entre os anos de 450 e 520 que se auto-denominou como Dionísio Areopagita, o grego convertido por São Paulo 

571 



CAP. I - 4.3. REPRESENTAÇÃO DOS ANJOS 

Gabriel. Entre elas, destacamos o simbolismo dado aos pés descalços com que é representado 
o anjo anunciador, em grande parte das composições. Para Pseudo Dionísio, tal pormenor 
significa o desprendimento e a purificação de toda a exterioridade e, portanto, a maior 
identificação possível com a simplicidade de Deus. Releva, igualmente, o significado próprio 
das vestes sacerdotais utilizadas na sua representação, bem como os pormenores do ceptro e 
do cinto, aspectos que serão tratados, pormenorizadamente, ao analisarmos os atributos dos 
anjos 14. 

JOÃO DAMASCENO (t 749) 

Para o último Padre da Igreja Oriental, os Anjos foram criados do nada e são incorpóreos 
em relação ao homem, mas não em relação a Deus, embora admita o facto da sua natureza 
ser difícil de determinar. Assume os nove coros de anjos classificados por Pseudo Dionísio, 
salientando como missões principais: louvar a Deus no céu e fazer a sua revelação na terral5. 
Interessa, sobretudo, destacar uma particularidade deste autor, referida por Angelo Amato: 
ele é testemunha de uma tendência no interior da Igreja que exprime uma alteração respeitante 
ao modo como se estabelece a relação entre os anjos e a Virgem Maria 16. Efectivamente, 
enquanto nos primeiros tempos da Patrística, sempre se sublinhou a categoria dos anjos como 
sendo superior à dos homens 17, começa a emergir uma doutrina, segundo a qual, Maria é 
venerada, no céu, pelos diversos coros angélicos, evidenciando, assim, a sua superioridade 

no areópago de Atenas (Act 17, 22-32), revela nos seus escritos um profundo conhecimento das Sagradas 
Escrituras. Por outro lado, de forma muito clara, no livro A Hierarquia Celeste, escrita pelos finais do século V 
ou no início do século VI, expelha a reflexão feita pela Igreja do século V sobre os anjos. Sofre fortes 
influências de Proclo de Constantinopla (f 485), sobretudo no que se refere à corrente neoplatónica pois aquele 
Padre da Igreja ingressara como estudante de filosofia na Academia de Platão, em Atenas, no ano de 430, e vem 
depois orientá-la durante cerca de 40 anos. A Igreja Oriental manifestou de início certa resistência em aceitar 
que se tratava do Dionísio referido nos Actos e convertido por Paulo, embora com o tempo fosse aceitando esta 
comum atribuição. A Igreja Ocidental, pelo contrário, aceitou desde sempre e quase de forma inquestionável 
que se tratava efectivamente do discípulo de Paulo. Porém, a partir de 1457 foram expressas publicamente 
dúvidas sobre a verdadeira autenticidade deste autor e hoje ninguém duvida que não se trata, efectivamente, de 
Dionísio Aeropagita referido nos Actos dos Apóstolos, motivo pelo qual é designado por Pseudo Dionísio 
Areopagita. Indicações baseadas na introdução de Olegário Gonzales de Cardedal na publicação OBRAS 
COMPLETAS dei Pseudo Dionísio Areopagita. 2a ed. Madrid: BAC, 1995. Ver ainda: LAVATORI, Renzo — 
GliAngeli, p. 102. 

14 Cf. A Hierarquia Celeste XV, 3-4. 
15 Cf. Fonte de Conhecimento, II, 3, apud AMATO, Angelo — L'angelologia nella traditione delia 

chiesa, p. 121. 
16 Cf. AMATO, Angelo — L'angelologia nella traditione delia chiesa, pp. 108-109, 121. 
17 Ver, entre outros, A Cidade de Deus, X, 15. 
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em relação àquelas criaturas celestes. João Damasceno dá indicações claras neste sentido, 
sobretudo em duas homilias, onde considera que a Mãe de Deus é acolhida e venerada, no 
céu, por todos os anjos 18. Esta orientação vai interferir na forma de equacionar problemas de 
composição associados à inter-acção entre o Anjo Gabriel e a Virgem Maria. 

Outros Padres da Igreja como Justino e Ireneu referem os anjos nos seus tratados sem, 
todavia, acrescentarem qualquer novidade, nomeadamente, no que se refere a eventuais 
influências sobre a iconografia 19. 

* * * 

Durante a época Patrística ocorreram dois acontecimentos que influenciaram tanto a 
reflexão dos Padres da Igreja, no campo da angelologia, como a iconografia respeitante aos 
anjos: 

1- O desenvolvimento do culto prestado a Maria, reconhecida pelo Concílio de Éfeso 
(431) como Theotokos 20. Esta definição criou nos fiéis a consciência da superioridade de 
Maria, a qual, como Mãe de Deus, se apresentava de condição superior à dos anjos, até então 
tidos como os seres mais próximos de Deus. A confirmar esta nova tendência destaca-se o 
hino da Igreja Oriental, de autor desconhecido, designado por Akathistos, redigido em finais 
do século V, princípios do VI21. As vinte e quatro estrofes que o compõem, iniciadas por cada 
uma das letras do alfabeto grego, salientam os privilégios de Maria e confirmam a grandeza 
da sua dignidade superior à dos anjos. Para o presente trabalho têm interesse, sobretudo, as 
estrofes 1 e 15 pelo que transcrevemos, apenas, parte delas: 

18 Referimo-nos, concretamente, à Homilia sobre a Dormição da Virgem 1,11, e Homilia sobre a Dormição 
da Virgem II, 2. Para estas duas homilias fizemos uso da seguinte publicação: JUAN DAMASCENO— Homilias 
cristológicas y marianas. Madrid: Ed. Ciudad Nueva, Biblioteca de Patrística, 33, 1996. 

19 Relativamente a estes dois Padres da Igreja ver, de Justino de Roma Apologial, 6,2; 63; Apologia II, 
5, 2-3; de Ireneu de Lyon Adversus haereses U 2,2; 6,2; 28,6; 30,6-8; 35,4; m 8,2; 16,6; 20,4; V 18, lss; 36,3. 

20 Cf. FIORES, Stefano de; MEO, Salvatore, dir. — Nuevo Diccionario de Mariologia. 2a ed. Madrid: 
San Pablo. Diccionarios San Pablo, 1993, p. 1183. 

21 O termo Akathistos significa «de pé» e, de facto, este longo hino, é sempre rezado permanecendo em 
pé. Cf. PONS, Guillermo— Textos marianos de los primeros siglos, pp. 174-175, 183. A versão espanhola em 
que nos baseámos foi feita directamente do texto grego pelo F\ Jesus Castellano Cervera. Trata-se de uma 
tradução métrica atendendo ao facto de ter sido dotado de melodia para ser cantado. Por tal motivo achámos ser 
conveniente mamter a versão original castelhana. 
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15 
Habitaba en la tierra 
y llenaba los cielos 
la Palabra de Dios infinita. 
Su bajada amorosa hasta el hombre 
no cambio su morada superna. 
Era el parto divino de Virgen 
que este canto escuchaba: 

Salve, mansion que condene el Inmenso; 
Salve, dintel dei augusto Mistério. 
[...] 
Salve carroza dei Santo 

que portan querubes; 
Salve, sitiai del que adoran 

sin fin serafines. [...] 

Este novo conceito da Mariologia mostra-se importante em termos iconográficos, pois 

terá a sua repercussão nos gestos e na postura das duas personagens principais, como já 

tivemos ocasião de referir. 

2- A controvérsia iconoclasta debatida no II Concílio Ecuménico de Niceia (787), que 

termina com a condenação da iconoclastia. Relacionada com este tema, foi debatida a questão 

do «corpo» dos anjos. Para se poder justificar a sua representação através de imagens era-

lhes atribuída uma certa corporeidade, pois, apesar de não possuírem um corpo mortal como 

o dos seres humanos, também não se poderia dizer que estivessem totalmente desligados da 

matéria, comparados com Deus, puro espírito 22. Ficava, assim, legitimada a representação 

dos anjos em forma humana. 

ÉPOCA MEDIEVAL 

Durante a Idade Média, assiste-se a uma forte influência do pensamento de Santo 

Agostinho no que respeita ao conhecimento dos anjos, sendo entendido como participação da 

luz do Verbo23. Este aspecto, retomado e desenvolvido por vários teólogos vai criar na reflexão 

22 Cf. AMATO, Angelo — L'angelologia nella tradizione delia Chiesa, p. 122; LAVATORI, Renzo — 
Gli Angelx, p. 103. Esta representação é confirmada em plena época quinhentista pelo Concílio de Trento, que 
recomenda que se pintem com figuras de jovens e com asas. Cf. CATECISMO dei Santo Concilio de Trento, 
Parte III, cap. II, n° 21, p. 375. 

23 Veja-se as indicações relativas a Santo Agostinho, citadas anteriormente e, em particular, A Cidade de 
Deus, XI, 9. 

1 
Un arcángel excelso 
fue enviado dei cielo 
a decir «Dios te salve» a Maria. 
Contemplándote, oh Dios, hecho hombre 
por virtud de su angélico anuncio, 
extasiado quedo ante la Virgen, 
y así cantaba: 

Salve, oh cima encumbrada 
a la mente dei hombre; 

Salve, abismo insondable 
a los ojos dei ángel. [...] 
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medieval uma verdadeira angelologia da luz ao interpretar o fiat lux do Génesis (Gn 1, 3) 
como relacionado directamente com a criação dos anjos 24. A hierarquia celeste de Pseudo 
Dionísio Areopagita continua a influenciar os autores e a deter um papel importante no domínio 
da angelologia através de várias traduções e comentários 25. Outros nomes revelam-se 
determinantes para a definição da doutrina sobre os anjos como São Bernardo (t 1153), São 
Boaventura (t 1274) cognominado Doutor Seráfico e São Tomás de Aquino (t 1274). Até ao 
século XIII, mantém-se a concepção dos anjos possuidores de um corpo etéreo ou subtil26. 
Porém, na segunda metade do século XIII, a concepção oposta irá prevalecer, encontrando 
em São Tomás um firme defensor. De facto, no Tratado dos Anjos, estes são apresentados 
como seres puramente espirituais e incorpóreos, em conformidade com a Sagrada Escritura 
(Heb 1, 14), portanto, sem possuírem qualquer tipo de matéria ou de corpo, embora, por 
vezes, Tomás de Aquino admita a possibilidade de poderem assumir a forma corporal em 
favor dos homens 27. 

Durante a Idade Média, manter-se-à, e, de certo modo, é incrementada, a devoção ao 
anjo custódio, o qual devia ser invocado como defensor dos homens em todas as dificuldades, 
não apenas no âmbito monástico, mas também na devoção particular dos fiéis, para o que 
muito contribuíram as obras de São Bernardo e de São Boaventura, para além das de São 
Tomás de Aquino28. 

Esta devoção também se fez sentir nas pinturas do mistério da Anunciação. 
Efectivamente, foi durante a Alta Idade Média que começou a ser representado, em simultâneo 
com o Anjo Gabriel, um outro anjo, considerado como sendo o anjo protector de Maria, o seu 
anjo custódio, aspecto revelador da forte devoção acima referida. Voltaremos a abordar este 
assunto, de forma mais detalhada, ao analisarmos os anjos acompanhantes de Gabriel. 

24 Esta influências podem ser vistas, por exemplo, em Hugo de San Vittore: De Sacramentis I, 1, 10 e 
Ruberto de Deutz: De victoria Verbi 1,12, onde se afirma que os anjos se tornaram luz pela sua conversão à luz 
da justiça e pela sua iluminação por parte da Luz. Citado a partir de AMATO, Angelo — L'angelologia nella 
tradizione delia Chiesa, p. 122. 

25 Segundo Angelo Amato foi traduzida em 835 por Ilduino, Abade de Saint-Denis, em 860 por João 
Scoto Eriugena que acrescenta nas edições de 863 e 870 os seus próprios Comentários à Hierarquia, nos quais 
se destaca a iluminação dos anjos derivada da luz suprema na linha da teologia da luz já referida. Cf. AMATO, 
Angelo — L'angelologia nella tradizione delia Chiesa, p. 124. 

26 São Bernardo deixa ainda a questão em aberto. Cf. Sermões sobre o Cântico dos Cânticos. Sermão 5, 
7. Cf. OBRAS COMPLETAS de Sam Bernardo, vol. III. 

27 Cf. Suma de Teologia I, q. 50. 
28 Ver, entre outras obras, Sermões sobre o Salmo 90, Sermão 12,7 de S. Bernardo. E também Breviloquium 

II, e Collationes in Exaemeron XXI, de S. Boaventura. Cf. OBRAS COMPLETAS de San Buenaventura. Madrid: 
BAC, vol. rv, 1947; AMATO, Angelo — L'angelologia nella tradizione delia Chiesa, p. 130. Sobre os anjos 
custódios, vd. Suma de Teologia I, q. 113. 
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O CONCÍLIO LATERANENSE IV (1215) 

Convocado pelo Papa Inocêncio III (f 1216), este concílio, reunido em Roma entre 11 
e 30 de Novembro de 1215, aprovou setenta decretos de cariz doutrinal e disciplinar, tendo 
em vista a necessidade de travar as heresias dos cátaros e dos albigenses 29. Apesar destes 
objectivos, o Concílio acabou por significar, embora de forma indirecta, uma etapa muito 
importante para a angelologia. Ao pronunciar-se contra as referidas heterodoxias, define Deus 
como o único princípio criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, dos seres espirituais e 
dos materiais, todos eles criados, ex nihilo, definindo, portanto, os anjos como seres espirituais, 
criados. Sobre o assunto, o Capítulo 1, Da fé católica (definição contra os albigenses e outros 
hereges), diz expressamente: 

"Firmemente creemos y simplemente confesamos, que uno solo es el verdadero Dios, 
eterno, inmenso e inconmutable, incomprensible, omnipotente e inefable, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo: três personas ciertamente, pêro una sola esencia, sustancia o naturaleza 
absolutamente simple. [...] El Padre que engendra, el Hijo que nasce y el Espíritu Santo 
que procede [...] un solo principio de todas las cosas; Creador de todas las cosas, de las 
visibles y de las invisibles, espirituales y corporales; que por su omnipotente virtud a la 
vez desde el principio dei tiempo creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la 
corporal, es decir, la angélica y la mundana, y después la humana, como común, compuesta 
de espíritu y de cuerpo." 30 

Afirmava-se, ainda, que todos os seres celestes foram criados bons, por natureza, tendo 
o homem sido criado com corpo e alma, portanto, participando do mundo corporal e espiritual, 
não se tratando de um anjo caído, impregnado de matéria. Em particular, contra a heresia 
catara, reassume a consciência da fé tradicional sobre os anjos, evitando, contudo, enfrentar 
questões abertas como a sua natureza, a sua «espiritualidade relativa» ou a sua «corporeidade 
espiritual»31. 

Estes desenvolvimentos sobre a angelologia ocorridos durante o Medievo, tiveram 
reflexos no plano artístico, não apenas ao nível da pintura, aspecto a que nos dedicaremos na 

29 A influência dos cátaros («puros») foi muito forte sobretudo no sul da França e no norte de Itália 
durante o séc. XII. Defendiam uma doutrina dualista que propunha a existência de dois princípios: o bem, 
Deus, e o mal, princípio criador do mundo material. Nesta concepção, a existência carnal de Cristo era apenas 
aparente. Por seu lado, os albigenses, que se desenvolveram durante os séculos XII e XIII a partir da cidade 
francesa de Albi, admitiam idêntica tese maniqueísta, baseada no duplo princípio criador: o bem identificado 
com o espírito, e o mal identificado com o material. A acção contra esta heresia iniciou, formalmente, com o 
papa Inocêncio III ao proclamar em 1208 uma cruzada contra os seus partidários, com o apoio do rei de França. 

10 Citámos a partir de DENZINGER, Heinrich; HÚNERMANN, Peter — El Magistério de la Iglesia. 
Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Segunda edición, corregida. 
Barcelona: Editorial Herder, 2000, pp. 354-355. 

31 Cf. AMATO, Angelo — L'angelologia nella tradizione delia Chiesa, pp. 126-127. 
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secção seguinte, mas também no campo literário fora do âmbito eclesiástico. Como exemplo, 
referimos o caso da Divina Comédia de Dante Alighieri (f 1321). O poeta italiano adopta a 
concepção de Pseudo Dionísio Areopagita, no que se refere à disposição hierárquica dos 
anjos e à iluminação das coisas divinas realizadas junto dos homens. Retoma a angelologia 
escolástica, particularmente de Tomás de Aquino, que desenvolve, sobretudo, no Purgatório 
e no Paraíso, onde se podem constatar imensas referências aos anjos, à sua função e actuação 
junto dos homens 32. 

IDADE MODERNA (SÉCULOS XV-XVI) 

Durante estes dois séculos têm lugar mudanças profundas causadas pelo Humanismo e 
pelo Renascimento, mas também pela Reforma e Reforma Católica. A atenção volta-se para 
o homem, considerado, então, como o centro do Universo. Esta viragem de mentalidades 
influi, também, ao nível da angelologia, manifestando-se numa perda de interesse sobre o 
assunto. Uma evidência clara desta posição constata-se através do Catechismus Romanus, 
publicado em 1566 por Pio V (f 1572), em que se refere aos anjos, de uma forma muito 
sintética, confirmada por Angelo Amato: 

"O Catecismo dedica uma vintena de citações com os seguintes argumentos: confirma-
se a sua criação a partir do nada, a sua natureza espiritual, mediadores entre Deus e os 
homens. Os anjos são cheios de graça, potência e ciência e são enviados ao serviço dos 
homens. Os anjos custódios são atribuídos a cada homem para o guardar do mal e para o 
vigiar, assim como fez Rafael que foi companheiro de Tobias, ou o anjo que libertou 
Pedro da prisão. Os anjos são para os fiéis exemplos de obediência. Pode tributar-se-lhes 
um culto de veneração e de invocação." 33 

Relativamente às festividades dedicadas aos anjos, encontra-se no Missal Romano, 

32 No Purgatório Dante assinala, sobretudo, a ajuda espiritual que os anjos prestam ao serviço dos 
homens, onde guardam as almas no seu caminho de purificação. Por sua vez, no Paraíso, descreve a essência 
própria dos anjos e apresenta a sua missão não já em relação aos homens, mas servindo de intermediários entre 
Deus e os homens estando porém mais orientados para Deus. Purgatório: Anjos guardiães: 8, 25-39; 97-108 
ainda com interesse: 2,10-51; 9,75-84; 109-114; 12,88-93; 108-109; Anjo da Humildade 12,108-109; anjo da 
Misericórdia: 15,16-39; anjo da Paz: 17,60-69; anjo da Consolação: 19,40-52; anjo da Justiça: 22,1-5: anjo da 
Temperança: 24, 132-154; Anjo da pureza de coração: 27, 6-12. Paraíso: Tudo se move com perfeição como 
numa sinfonia: 28, 98-120; Número de hierarquias: 29, 13-18; criação do mundo sensível: 29, 19-36; Número 
de anjos: 29, 130-135; Circundam Maria: 31, 130-135; Maria e Gabriel: 32, 85-87; Anunciação: 23, 103. Ver 
ainda 30, 60-61. Cf. LAVATORI, Renzo- GUAngeli, pp. 155-159. 

33 Cf. AMATO, Angelo — Uangelologia nella tradizione delia Chiesa, p. 135. Efectivamente, o 
Catecismo ordenado por disposição de Pio V, em relação aos Anjos é muito sintético limitando-se aos assuntos 
citados por A. Amato. Cf. Catecismo dei Santo Concilio de Trento, Parte I, Cap. II, n° 17; Parte III, cap. II, n° 9, 
21 ; Parte IV, cap. IX, n° 4 ss. 
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publicado pelo papa Pio V, eml570, a referência a quatro festas: a do anjo custódio, celebrada 
a 2 de Outubro, a do arcanjo Gabriel (24 de Março), a do arcanjo Miguel (29 de Setembro) e 
do arcanjo Rafael (24 de Outubro). 

Nos finais do séc. XVI, S. João da Cruz (f 1591), seguindo o pensamento tradicional 
das hierarquias angélicas, apresenta uma concepção dos anjos segundo a qual este possui 
uma função intermediária. O seu pensamento sobre o mundo, abrangia dois planos: o supe
rior onde estão os coros angélicos e o mundo inferior onde vivem as criatura humanas, vem 
esclarecer um tipo de representação já habitual em que o espaço pictórico se apresenta 
nitidamente estratificado em dois níveis, resultantes desta diferença existente entre o mundo 
superior e o mundo inferior. 

4.3.4. Tratamento Iconográfico 

Sendo os anjos criaturas espirituais e invisíveis, sem idade e sem sexo, a sua representação 
constituiu, certamente, um sério problema para os artistas. Na ligeireza diáfana do espírito, 
que não conhece a corporeidade e o peso da matéria e, portanto, sem uma forma tangível, 
nem qualquer elemento físico identificador, o modo de interpretar artisticamente os anjosteve 
necessidade, naturalmente, de ser idealizado. As suas origens iconográficas estão envoltas 
em contornos pouco claros e, por isso, apenas se podem fazer suposições, mais ou menos 
fundamentadas. 

Embora os nossos objectivos estejam concentrados na compreenção da iconografia dos 
anjos, nomeadamente nas pinturas da Anunciação, não podemos deixar de analisar as fontes 
que, em nossa opinião, estiveram na génese das respectivas imagens, no âmbito das quais se 
situam, também, as várias representações do Arcanjo Gabriel. Procuraremos, pois, apontar 
as razões que terão levado os pintores à inclusão de determinados atributos e concluiremos 
efectuando uma análise sobre a representação do Anjo Gabriel e de outros anjos nas pinturas 
da Anunciação. 

PRIMEIRAS REPRESENTAÇÕES E EVENTUAIS INFLUÊNCIAS 

Ao longo dos séculos, enquanto os anjos eram objecto de discussão por parte de teólogos, 
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debatendo muitas questões (como, por exemplo, a natureza, a aparência, a corporeidade ...), 
os artistas, por seu lado, davam corpo a essas criaturas espirituais resolvendo, assim, o problema 
da sua representação, que se processava de acordo com as convenções e a evolução da arte e 
das mentalidades. Como refere Manfred Lurker: 

"A imaginação do Oriente Antigo servia-se de entidades mistas para representar os seres 
de um mundo não compreensíveis ao homem [...]. Assumem a posição de génios e são 
representados alados como sinal de seu estatuto supra-terrestre" '. 

De facto, muitas culturas antigas representaram imagens de seres alados pertencentes a 
mundos extra-terrenos, com capacidades superiores às 
humanas. Além dos karibu, personagens aladas 
monumentais, utilizadas na decoração de palácios assírios 
e babilónicos a que já fizemos referência, existem vestígios 
de frescos e de estatuária greco-romana, onde se 
representam outros seres com asas, como se pode observar 
através das figuras 297 a 300. 

A figuração de anjos ou seres celestes de categoria 
superior ao homem tem milénios: "Os anjos aparecem na 
iconografia artística [...] no quarto milénio antes de Jesus 

Fig. 297. Génio alado Cristo, confundindo-se com as divindades aladas." 2. A 
Fresco (3o quarto do séc. I a.C.) 
Paris, Musée du Louvre representação dos anjos tem, pois, as suas primitivas raízes 

fora do contexto religioso judaico-cristão, embora, 
posteriormente, idênticas figurações venham a ser adaptadas a novos valores e conceitos, 
após a redefinição do seu significado à luz da revelação tal como se descreve nos textos 
bíblicos. 

Efectivamente, um dos aspectos 
iconográficos de maior relevo na 
figuração dos anjos diz respeito à 
presença das asas. Nos primeiros 
séculos da arte cristã, os anjos eram 
pintados sem asas, como se pode Fig- 298. Amorzinhos mercadores de vinho 

Fresco (c. 63 a.C. - 79 d.C.) 
constatar pela mais antiga pintura da Pompeia, vnia degii Vettii 

1 Cf. LURKER, Manfred — Diccionário défiguras e símbolos bíblicos, p. 198. 
2 Cf. EDUARDO CIRLOT, Juan — Diccionário de símbolos, p. 82. 
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Fig. 299. Vitória de Brescia 
Bronze 
Brescia, Museo Civico Romano 

Fig. 300. Victoria de Samotrácia 
Mármore 
Paris, Musée du Louvre 

Anunciação [165]. Todavia, cedo se passa à representação destes seres espirituais portadores 
de tais atributos físicos, o que acontece na iconografia cristã a 
partir do século IV-V, impondo-se, rapidamente, nas suas 
representações 3. 

Como exemplo, basta citar os anjos da Anunciação dos 
mosaicos do século V da Basílica de Santa Maria Maior em 
Roma [388] eoAnjo azul dos mosaicos de Ravena [301]. Porém, 
mesmo quando esta iconografia se apresenta já devidamente 
consolidada por tradições mantidas ao longo de séculos, a 
liberdade e a criatividade dos artistas leva a que, por vezes, a 
representação dos anjos seja feita através de seres ápteros. É o 
que se verifica, em plena fase renascentista, por exemplo, no 
caso dos anjos cantores da Natividade de Piero delia Francesca 
[302], ou mesmo o Arcanjo Gabriel na Anunciação da National 
Gallery, um raríssimo exemplo do mensageiro celeste desprovido 
de asas [341]. 

Fig. 301. Anjo azul 
Mosaico (c. 520) 
Ravena, Santo Apollinare Nuovo 

3 Cf. LANGMUIR, Erika — Angels. London: National Gallery Publications Limited, 1999, p. 22; 
CAPRETTINI, Ave Appiano — Lettura dell'Annunciazione. Fra semiótica e iconografia, pp. 61-62. 
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Os motivos pelos quais os anjos são figurados com 
asas reportam-se, habitualmente, ao enorme influxo das 
representações de génios e deuses pagãos sobre a arte cristã 
dos primeiros séculos. E inegável tal influência, bem como 
o fascínio que essas imagens devem ter causado sobre a 
pintura paleocristã, no âmbito da qual os anjos passaram a 
ser representados como seres alados 4. Porém, em nossa 
opinião, parece-nos algo exagerado justificar tal atributo 
dos anjos unicamente com base nas influências exteriores 
ao ambiente judaico-cristão, pois, encontramos no seio da 
cultura do povo hebreu, nomeadamente, nos textos bíblicos, 

elementos determinantes da iconografia dos anjos e, por Fig"lo2. Natividade (porm.) 
isso, propomos novos motivos influenciadores de tais W«D deito Francesca(c. 1482) 

r r London, National Gallery 
representações5. 

Assim, apesar da Bíblia nunca se referir aos «anjos», no sentido restrito do termo, 
como seres dotados de asas, alguns textos aludem, indirectamente, a essa característica, 
principalmente nas passagens bíblicas onde são nomeados os Serafins e os Querubins como 
seres alados. E, se duas classes pertencentes a uma das hierarquias angélicas possuem asas, 
como expressamente é afirmado, é obvio que, numa lógica coerente de pensamento, esse 
mesmo atributo fosse também extensivo às outras criaturas celestes, tanto mais que, 
frequentemente, todas são abrangidos pelo nome comum de «anjos». Outras passagens bíblicas 
atribuem aos anjos a capacidade de voar. Um trecho do livro do profeta Daniel, por exemplo, 
faz alusão ao «voo» de Gabriel: "Não tinha terminado esta oração, quando se aproximou de 
mim, em voo rápido, Gabriel, o ser que tinha presenciado anteriormente em visão." (Dn 9, 
21). 

Por outro lado, no Livro do Apocalipse, o apóstolo João escreve: "Vi ainda outro anjo 
que voava no mais alto do céu" (Ap 14,6). Outro texto, extraído do livro do profeta Ezequiel, 

4 Cf. GRUBB, Nancy — Figure d'Anges. Messagers célestes à travers les arts. Paris: Éditions Abbeville, 
1995, p. 85; CAPRETTINI, Ave Appiano — Lettura deli'Annunciazione. Fra semiótica e iconografia, pp. 61-
62. Sobre a iconografia dos anjos, a questão das asas e do voo ver RÉAU, Louis — Iconografia del arte 
Cristiano. Antiguo testamento, pp. 56-62. 

5 Esta nossa convicção é corroborada por André Grabar que se exprime muito claramente sobre o modo 
como a arte pagã exerceu a sua influência sobre a arte cristã dos primeiros tempos. Para um maior esclarecimento 
relativamente a este assunto ver GRABAR, André — Las vias de la creación en la iconografia Cristiana. 4a 

reimpresión. Madrid: Alianza Forma, 1994, p. 15. 
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apresenta-nos uma visão onde os seres viventes são descritos como detentores de asas: 

"Havia algo semelhante a uma abóbada brilhante como o cristal, sobre a cabeça dos 
seres viventes; e a abóbada estendia-se sobre as suas cabeças. As asas, voltadas umas 
para as outras, estendiam-se sob a abóbada; cada ura tinha duas que lhe cobriam o corpo. 
Eu escutava o ruído das asas como o barulho das grandes torrentes, como a voz do 
Omnipotente, quando eles avançavam, ou como o ruído do campo de batalha; quando 
paravam, as asas baixavam". (Ez 1, 22-24). 

No Livro I de Henoc, um dos Apócrifos do Antigo Testamento mais importantes para a 
angelologia, podemos 1er a seguinte passagem6: "Vi naqueles dias que eram dadas aos anjos 
cordas compridas e expondo as asas voaram em direcção ao norte." (1 Hen 61,1) 

Por fim, apresenta-se uma passagem de um Evangelho Apócrifo, o Trânsito da Bem 
Aventurada Virgem Maria, onde se descreve a sua entrada no Paraíso, do seguinte modo: 

"O Senhor ordenou ao sol que se detivesse nas portas do céu, com uma das suas fases 
voltada para o Paraíso, e o Senhor, num carro de fogo estava por cima dele. E Maria viu 
os tesouros da luz [...]. E viu as legiões de anjos, com as asas abertas que diziam: Santo, 
Santo Santo." 7 

Esta última aclamação, proferida pelas legiões de anjos na liturgia celeste em honra da 
Virgem Maria, apresenta semelhanças com a que realizam os Serafins, da visão do profeta 
Isaías, ao proclamarem a glória divina (Is 6, 1-3). É possível ter existido uma influência do 
texto de Isaías sobre o apócrifo assuncionista, mas, nesse caso, os serafins de Isaías deram 
lugar aos «anjos» termo aplicado, em sentido geral, referido a todos os coros celestes ou, de 
forma particular, aos anjos entendidos no sentido restrito do vocábulo. Qualquer que seja a 
explicação dada, ressalta do texto a alusão directa a criaturas celestes possuidoras de asas. 

No desenvolvimento que fizemos da iconografia respeitante ao Espírito Santo, 
considerámos haver motivos para fundamentar a sua representação através de um ser alado 
porque, entre outras razões, pairava sobre as águas, conceito que encerra a noção quase 
imediata de voo. No caso dos anjos, verificam-se, como acabámos de ver, argumentos ainda 
mais consistentes para justificar a sua representação como ser alado 8. Uma observação 

6 O Diccionario de la Bíblia refere que os anjos, como seres alados, foram popularizados no judaísmo, 
mesmo antes de Cristo, devido à influência do Livro de Henoc, texto familiar no judaísmo nos últimos séculos 
da era antiga. Acrescenta ainda que a passagem de Daniel onde se alude ao rápido voo de Gabriel (Dn 9, 21) 
pode estar na origem da atribuição das asas aos anjos. Cf. GERARD, André-Marie — Diccionario de la Bíblia, 
p. 467. 

7 Trânsito da Bem Aventurada Virgem Maria, VI, 8. 
8 Cf. EDUARDO CIRLOT, Juan — Diccionario de símbolos. 6a ed. Barcelona: Ediciones Siruela, 

2002, p. 82. 
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apresentada por Nancy Grubb esclarece como terá sido um processo relativamente fácil 
entender os anjos como seres alados, referindo, nesta evolução, o papel dos artistas: 

"Intermediários entre o céu e a terra, os anjos passam rapidamente de um mundo ao 
outro graças às suas asas. Quando as crenças dos mistérios do cosmos (acreditava-se que 
os anjos estavam na origem da rotação de todos os corpos celestes), começa a dar lugar 
à investigação científica das leis naturais, os artistas começam a descrever o voo dos 
anjos com uma precisão crescente"9 

Esta reflexão surge na linha de pensamento de Pseudo Dionísio Areopagita, para quem 
as asas dos anjos constituem um atributo que dá a entender a rapidez para se elevar a caminho 
do céu. Além disso, as asas proporcionam-lhes um impulso constante que os leva por cima 
das apetências terrenas, pois as asas são símbolo da libertação das atrações mundanas 10. 

Perante tão vasto conjunto de influências iconográficas e literárias, a representação dos 
anjos como seres alados parece acontecer como o culminar de um processo conduzido de 
forma lógica e natural. Contudo, estamos certos que será certamente muito difícil chegar a 
uma conclusão final e satisfatória sobre as verdadeiras causas que estiveram na génese da 
figuração dos anjos alados. Em nossa opinião, a sua iconografia advém como corolário de um 
conjunto alargado de influências, oriundo de culturas e tradições diversas, e não apenas da 
acção directa de um só motivo isolado. Porém, esta incerteza não interfere em nada com a 
análise iconográfica que pretendemos efectuar, pois assenta num dado objectivo: até aos 
séculos IV-V, sensivelmente, os anjos foram representados sem asas e, a partir dessa época, 
passaram a figurar alados. Desde então, as asas são incluídas como atributo inseparável da 
iconografia dos anjos e os artistas passam a dar-lhe uma importância tão grande, ou ainda 
maior da que era dada ao seu corpo. Por isso, em muitas pinturas, iluminuras, mosaicos ou 
outras manifestações artísticas, o número e a cor das asas são importantes para caracterizar e 
organizar em termos hierárquicos as figuras dos anjos, como tivemos oportunidade de referir. 

Para além de analisar os motivos originários da iconografia dos anjos, tal como a 
conhecemos, é necessário, também atender ao significado que, habitualmente é atribuído às 
asas dos anjos. Elas são símbolo da ligeireza de espírito, da vitória e da sublimação da alma, 
mas também podem ser intrepretadas como símbolo do movimento, do voo, ou ainda, como 
essência do elemento espiritual, invisível, privado de substância material, ou seja, de um 
puro espírito u . 

9 Cf. GRUBB, Nancy — Figure d'Anges, p. 85. Como analisámos a propósito das várias classes, o 
governo do Universo pertencia aos anjos que constituem a segunda hierarquia. 

10 Cf. A Hierarquia Celeste, 15, 3. 
1 ' Cf. CAPRETTTNI, Ave Appiano — Leitura deli 'Annunciazione. Fra semiótica e iconografia, pp. 59-60. 
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Uma vez esclarecidos os motivos que possam 
estar na génese da atribuição das asas aos anjos, 
vejamos de que forma este atributo foi representado 
em pinturas renascentistas, particularmente na 
Anunciação. Durante o Renascimento, os artistas, a 
par do interesse pelo mundo real, adquiriram uma 
capacidade técnica, nunca antes alcançada, a qual lhes 

Fig. 303. Apresentação no Templo (porm.) 

permitiu manipular a ilusão da realidade de forma Giotto di Bondone (c. 1304-1306) 
muito convincente. Em todo o processo de a ova' appe a c rovesm 

aperfeiçoamento dos métodos artísticos, também os 
anjos passaram a ser representados através de uma presença corpórea e mais realista. Por 
outro lado, procurando modelos na própria natureza e estudando o movimento das aves em 
pleno voo, os pintores atribuem aos anjos asas mais robustas, que sugerem uma verdadeira 
capacidade para «sustentar» o seu corpo enquanto pairam no ar. Assim, as asas dos anjos, 
sem deixar de ser representadas como atributo de um ser espiritual e, simultaneamente, um 
símbolo da sua capacidade de se deslocar por meio de um voo rápido, próprio de um ser 
etéreo e sem matéria, começam a procurar traduzir a possibilidade real de sustentar um corpo 
matérico por meio do seu esforço físico como se, efectivamente, o voo dependesse da força e 
da estrutura das suas asas. 

Um exemplo esclarecedor desta evolução pode ser visto comparando a figura 303 com 
as figuras 304 e 305. Na primeira pintura, é notório que Giotto não procurou dotar o anjo de 

um órgão físico destinado a proporcionar-lhe o voo. As 
asas do anjo assumem, neste caso, um papel simbólico 
pois são insuficientes para lhe proporcionar a capacidade 
de voar, caso se tratasse de uma criatura corpórea e 
matérica. 

Situação diferente é aquela com que deparamos 
nas figuras 304 e 305, onde se ilustram pormenores do 
Arcanjo Gabriel, em duas pinturas da Anunciação. O 
Anjo é representado como um ser material, dotado de 
«verdadeiro» corpo físico e surge diante de Maria com 
forma humana plenamente assumida. Assim, na figura 
304, as asas do mensageiro celeste adquirem dimensões 

Fig. 304. Anunciação (porm.) 
vittore Carpaccio (1504) que ultrapassam a sua própria estatura, dando a ilusão 
Venezia, Ca d'Oro 

» » f » 
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de estarem realmente adaptadas para lhe 
proporcionarem a capacidade de voar. O mesmo 
acontece na figura 305 onde o Arcanjo é representado 
com asas de pavão, de forte estrutura e dimensões, como 
se delas dependesse, efectivamente, a sua deslocação 
pelos céus. 

Neste panorama 
geral, há a registar algumas 
excepções. Atente-se, por 
exemplo, na representação 
do Arcanjo Gabriel da 
figura 306. As asas 
reproduzidas são tão 

diminutas que se torna impossível ver nelas uma característica 
física apropriada ao voo. A presença deste atributo revela-se, então, 
apenas como um elemento simbólico indicando estarmos diante 
de um ser angélico. 

Fig. 305. Anunciação (porm.) 
Antonio e Piero dei Pollaiolo (1470) 
Berlin, Gemãldegalerie 

Fig. 306. Anunciação (porm.) 
Gentile Bellini (c. 1465) 
Madrid, Museu Thyssen-
Bornemisza. 

Todavia, a representação do anjo como ser alado constitui 
unicamente uma faceta de um problema de maiores dimensões 
relacionado com a aparência exterior dada aos anjos. Para 
podermos compreender o modo como, em termos plásticos, os anjos são figurados, é necessário 
recorrer a fontes escritas, bíblicas e extra-bíblicas. Assim, percorremos diversos textos desde 
os séculos II-III antes da nossa era, nomeadamente, através de passagens do AT e dos Apócrifos 
do AT, até aos primeiros séculos da era cristã, presentes nos livros neotestamentários bem 
como nos Evangelhos Apócrifos, registando as passagens onde se refere a manifestação dos 
anjos junto dos seres humanos, que possam ter contribuído para influenciar a iconografia 
respeitante aos coros celestes. Os resultados dessa pesquisa foram sintetizados em três quadros: 
Quadro XVIII, Quadro XX e Quadro XXV. 

Do primeiro, queremos destacar as passagens do NT nas quais os anjos se encontram 
relacionados com a glória de Deus Pai e de Seu Filho. Podemos fazer uma ideia, embora de 
certa forma muito limitada, sobre a manifestação desta glória, recorrendo ao episódio da 
transfiguração descrito por S. Mateus, o qual nos proporciona um relato elucidativo quanto 
às características da figura gloriosa de Jesus: o rosto resplandescente como o sol e as vestes 
brancas como a luz (Mt 17, 2). Reforçando a ideia dos anjos que tomam parte da glória 
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divina, a carta aos Hebreus designa os Querubins por querubins de glória (Heb 9, 5) 

evidenciando que esta faz parte intrínseca do seu ser. Pelo facto das milícias celestes 

participarem da glória de Deus são descritas emanando luz e resplendor (Act 12,7; Ap 10, 1; 

18, 1), ou, então, em termos de luminosidade 12 (Mc 16, 5; Jo 20, 12; Act 1, 10; 10, 30). Por 

sua vez, o Quadro XXe Quadro XXV proporcionam uma visão esclarecedora quanto ao aspecto 

apresentado pelos anjos nas suas manifestações junto dos seres humanos. 

QUADRO XXV 

ANTIGO 
TESTAMENTO 

NOVO 
TESTAMENTO 

EVANGELHOS 
APÓCRIFOS 

Aparência humana 
Gnl8, 2; 19,5-10. 12 
Jz 13,6; Tb 5,4-5; 
Dn 3,92; Ez 1,5-10.27 

Lc 24, 4 PsMt XIII, 5 
Pe IX, 36 
Tc CLXXIII, 9 

Vestido de branco Dnl0 ,5 Mt 28, 3; Mc 16, 5; 
Jo20, 12; Act 1, 10; 
Ap7, 13 

Pe XIII, 56 | 
Tc CLXXIII, 22 

Face resplandescente Dnl0 ,6 Mt28, 3;Apl0, 1 NcXm, 1; 

Trajes resplandescentes Ez 1,27-28 Act 10, 30 Tc CLXXIII, 5 

Rodeado de resplendor 

Le 24, 4; Act 12, 7 
Apl5 , 6;Apl8, 1 

NtMa III, 1; IX, 1 
ActP XIII, 1 
Pe IX, 36 
JoTs III 

Envolto numa nuvem Ap 10, 1 

Com auréola na cabeça Ap 10, 1 

Beleza indescritível PsMt IX, 2 

Cavaleiro com armadura 
de ouro 

2 Mac 3, 25; 10,29; 
2 Mac 11,8 

Chama de fogo Ex3,2 

Fig. feminina com asas Zc5,9 

Legenda: 
ActP = Actas de Pilatos Pe = Evangelho de Pedro 
JoTs = Livro de S. João Arcebispo de Tessalónica PsMt = Evangelho do Pseudo-Mateus 
Ne = Evangelho de Nicodemos Tc = Evangelho de Taciano 
NtMa = Livro sobre a Natividade de Maria 

Aparência com que os Anjos se manifestam no AT, no NT e nos Evangelhos Apócrifos. 

12 Cf. LAVATORI, Renzo, — GliAngeli, p. 32. 
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Nas passagens assinaladas, como em muitas outras, a aparição angélica é rodeada de 
um mistério transcendente, ou sentida como uma manifestação do invisível que se torna 
presente no mundo dos humanos e cujas características exteriores certamente exerceram grande 
influência no momento dos pintores decidirem sobre a sua iconografia °. 

Através dos quadros referidos pode-se concluir que os pintores possuíam elementos 
suficientes para estabelecerem as características próprias das aparições de anjos. Assim, graças 
às descrições efectuadas nos textos bíblicos e apócrifos, os anjos são representados no campo 
artístico, por meio de uma iconografia muito própria comportando aparência humana, vestes 
brancas e resplandescentes, envolvidos por nuvens ou então por uma auréola de raios 
luminosos, símbolo do explendor proclamado nos textos, mas em qualquer caso, sempre com 
uma presença digna e mejestosa. Também o Anjo Gabriel, figurado nas pinturas da Anunciação, 
participa de tais características, como teremos oportunidade de analisar. 

Durante a Idade Média, época em que a popularidade dos anjos na arte atingia o seu 
nível mais alto e quando algumas convenções ainda não se tinham estabelecido definitivamente, 
os artistas encontram modelos de representação dos anjos, não apenas na obra de outros 
artistas, mas, também, como já referimos, na tradição escrita. Alguns episódios bíblicos ou 

apócrifos, constituíram, efectivamente, ocasiões propícias para a 
representação de anjos. Entre estes, refira-se, 
por exemplo, a expulsão de Adão e Eva do 
jardim do Éden, o sacrifício de Isaac, o profeta 
Daniel na cova dos leões e muitos outros do 
AT. No Novo Testamento, descreve-se a 
Anunciação, a Natividade, a Adoração dos 
Pastores, a Ressurreição e toda a liturgia celeste 
referida no livro do Apocalipse que encontra, 
por exemplo, no Comentário do Apocalipse de 
Beato de Liebana ( t 798), um amplo 
desenvolvimento, transformando-se em fonte de 
inspiração para muitos artistas, como se pode 
observar através da figura 307. 

li I I I M I H — l l ' I W l 

Fig. 307. Os quatro anjos junto do rio Eufrates (porm.) 
Iluminura (c. 1180) 
Segundo o Comentário do Apocalipse de Beato de Liebana 
New York, Metropolitan Museum of Art 

Também os Evangelhos Apócrifos são 
pródigos em acontecimentos onde os anjos 
assumem um papel determinante. Referimos, 

Cf. LAVATORI, Renzo, — GliAngeli, p. 34. 
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por exemplo, o anúncio feito a Joaquim e Ana entre outros episódios que alcançaram grande 
popularidade junto dos fiéis, como seja a Assunção da Virgem Maria e a sua Coroação como 
Rainha do Céu. Estes temas, nos quais os anjos são verdadeiros protagonistas, inspiraram os 
artistas e fizeram parte da devoção quotidiana dos crentes, muito antes da Igreja se ter 
pronunciado oficial e definitivamente sobre eles. 

Outras obras literárias contribuíram também para colocar os anjos na memória colectiva 
e serem motivos de inspiração de muitas gerações de pintores, como aconteceu com as obras 
de Dante Alighieri que fornece descrições dos anjos e da sua hierarquia, e onde consta, também, 
uma referência ao episódio da Anunciação l4. 

A representação dos anjos, tal como a encontramos em pleno período renascentista, 
representa o culminar de um lento processo marcado por transformações culturais diversas, 
entre as quais se destaca a evolução impulsionada pela mentalidade humanista que passa da 
crença do desconhecido à necessidade da experimentação e da observação directa, como, 
também dos progressos conhecidos no campo da representação artístical5. Desde as primeiras 
imagens da arte paleocristã onde são apresentados com forma humana, desprovida de asas, 
até aos pequenos anjos figurados com cabeça de criança, ladeada por asas, muito frequentes 
no Renascimento, bem como em épocas posteriores, decorreu um longo trajecto no qual a 
iconografia respeitante aos anjos é marcada, umas vezes por pequenas alterações, outras por 
mudanças profundas. Um exemplo desta transição, particularmente importante para a análise 
em curso, pode ser visto, por um lado, ao comparar entre si as pinturas de Giotto [308], 
Taddeo Gaddi [309] e de Simone Martini [310] e, por outro, estabelecendo um paraleleo 
entre as representações destes artistas com outros pintores do Renascimento pleno. 

Giotto, que se apresenta como personagem de charneira entre a época medieval e a 
moderna, mostra nos frescos da Capela dos Scrovegni, em Pádua, tal como em outros frescos 
da sua autoria, a imagem dos anjos ainda semi-humana, com a parte inferior do corpo, imaterial, 
ambígua, desencarnada. São mais seres etéreos do que propriamente entes dotados de matéria, 
ou de um corpo físico [303, 308]. Esta figuração não constitui um exemplo isolado, pois 
outros pintores mostram ter uma concepção semelhante sobre a forma de representar os anjos, 
como se detecta na pintura de Taddeo Gaddi [309]. 

14 Sobre os anjos, de uma forma geral, quanto à sua criação, ao número, à sua essência e competências 
veja-se, por exemplo, no Tratado: O Convite II, 4-5; Na Divina Comédia: Purgatório II, 30-31 ; IX, 107; XII, 90; 
Paraíso XXVIII, 121, 99, 105, 163. O episódio da Anunciação surge no Purgatório X, 34-35. Para as obras de 
Dante utilizámos a edição: OBRAS COMPLETAS de Dante Alighieri. Madrid: BAC, 2002. 

15 Cf. GRUBB, Nancy — Figure d'Anges, p. 10. 
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Fig. 308. Lamentação sobre Cristo Morto 
Giotto di Bondone (c. 1304-1306) 
Padova, Cappella Scrovegni 

Fig. 309. Crucifixão (porm.) 
Taddeo Gaddi (c. 1330-1335) 
Firenze, Santa Croce 

Não passará muito tempo até essa representação dar lugar a um anjo com uma figura 
humana, plenamente assumida, tal como se verifica na pintura de Simone Martini [310], o 
que supõe um avanço relativamente a figurações anteriores, embora estejamos ainda longe 
de um anjo verdadeiramente humanizado, como os que surgem em período de plena maturação 
do Renascimento. 

Nesta época, o virtuosismo técnico cada vez mais aperfeiçoado pelos pintores 
renascentistas, nomeadamente no que respeita à ilusão da profundidade e à construção 
«volumétrica» da figura humana, alcançadas graças aos conhecimentos científicos sobre a 
perspectiva, e ao perfeito controlo dos jogos entre a luz e a sombra, modeladores das formas 
e dos volumes, vem contribuir para remeter 
definitivamente para o passado 
representações como as que encontramos na 
Anunciação de Simone Martini, nas quais, o 
Anjo é constituído por uma figura sem 
volume, em total contraste com pinturas 
posteriores onde impera a procura de uma 
representação «realista» até nos mais ínfimos 
detalhes, de que é exemplo a Anunciação de 
Leonardo da Vinci [311], onde o domínio da 
perspectiva linear e aérea é total, bem como 
a modelação da figura humana tratada , ,.,. , 

1 ° Fig. 310. Anunciação (porm.) 
segundo as leis do sfumato. Simone Martini < 1 3 3 3 ) 

Firenze, Galleria degli Uffizi 
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O domínio da técnica trouxe 
consigo um certo esvaziamento do 
valor doutrinal das pinturasl6. Os temas 
bíblicos, entre os quais a Anunciação, 
começam a ser vistos como simples 
motivos, a par dos mitológicos ou 
históricos, que serviam de pretexto para 
os pintores exercerem a sua recém 
adquirida capacidade técnica, capaz de 
deslumbrar pelo realismo das 
representações. 

Em breve assistir-se-à, em alguns 
casos, a uma desvirtualização do 
carácter «sagrado» das pinturas da 

_ j • i Fig- 311. Anunciação (porm.) 
Anunciação, nao sendo invulgar ver o Leonardo da vinci (c. 1472) 
Anjo representado em poses e vestes Firenze'Galleria degli Uíflzi 

que mereceram a reprovação da Igreja. 
Porém, tratar desse assunto ultrapassa as balizas cronológicas do nosso trabalho e o âmbito 
do presente estudo, pelo que nos limitamos a registar esta nota marginal. 

16 Sobre a figuração dos anjos no período Renascentista Nancy Grubb refere, com certa ironia, embora 
plena de verdade, que, quanto menos se acreditava nos anjos, mais eles eram representados de forma mais 
realista. Cf. GRUBB, Nancy — Figure d'Anges, p. 10. 
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AS pinturas da Anunciação, o Anjo Gabriel é figurado com tantas variantes 
que se torna impraticável tentar abarcar a totalidade das situações 
representadas ou analisar a sua presença sob todas as perspectivas 
possíveis. Assim, no estudo da figura do Arcanjo anunciador pretendemos, 
tão-só, assinalar as mais frequentes de modo a definir, através delas, alguns 

padrões, que permitam constituir determinados modelos iconográficos, onde seja possível, 
grosso modo, enquadrar a grande maioria dos registos desta personagem celeste nas referidas 
pinturas. Dada a complexidade desta análise, optámos por subdividir o estudo da figura do 
Anjo Gabriel em três secções: a primeira trata dos diversos gestos e atitudes, a segunda engloba 
as vestes e a aparência geral e, por último, registar os principais atributos que lhe estão associados. 

Gabriel é o «Anjo» por excelência, se tivermos em conta a origem etimológica da 
palavra, pois, mais do que qualquer outro, ele é chamado a exercer a missão de «mensageiro» 
e «anunciador». A tradição cristã situa-o entre os sete anjos que têm lugar diante da majestade 
do Senhor, referidos no livro de Tobite (Tb 12, 15) e no Apocalipse (Ap 8, 2) '. O seu nome 
significa «Deus é a minha força» ou «Força de Deus»2. A sua presença junto dos homens faz-
-se sentir já no AT quando aparece, em forma humana, junto a Daniel e explica o significado 
simbólico dos acontecimentos escatológicos relacionados com a visão do profeta (Dn 8, 15-
27). Gabriel é visto como o anjo depositário dos segredos de Deus respeitantes ao futuro, ao 
Messias e à Encarnação, por isso, está encarregue de os dar a conhecer. Segundo Mario 
Masini, Gabriel é, na Bíblia, o anjo que comunica os desígnios de Deus acerca da humanidade. 
Neste sentido é portador da revelação divina, papel desempenhado de forma primordial no 
relato da Anunciação pois revela a Maria a identidade do filho que ela é chamada a conceber 
e a dar à luz 3. 

1 Cf. GERARD, André-Marie — Diccionario de la Biblia, p. 467. 
2 A propósito do significado associado ao nome «Gabriel» encontramos uma explicação complementar 

dada por B. Marconcini: Gabri-El significa «O homem de Deus»; por sua vez o nome de Mi-Ka-El significa 
«Quem como Deus» enquanto Rapha 'El significa «Deus cura». Cf. MARCONCINI, Benito — La testimonianza 
delia Sacra Scrittura. In ANGELI e Demoni. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1991, p. 74, notas 80 e 82. 
O Evangelho de São Barnabe explica a missão dos três arcanjos: Miguel combate os inimigos do Altíssimo; 
Gabriel anuncia os segredos divinos (recorde-se que a Encarnação do Filho de Deus, nos seus aspectos particulares 
permanecia oculta mesmo aos anjos, daí ser considerada um segredo divino); Rafael recebe as almas dos que 
morreram. 

3 Cf. MASBSfl, Mario — Lefeste di Maria. Milano: Pauline, 2001, p. 121. 
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Interessa-nos analisar a figura do Arcanjo Gabriel, pelo facto de ser o Anjo que anuncia 
a Encarnação do Filho de Deus e, por isso, está sempre presente nas pinturas da Anunciação, 
motivo pelo qual a sua iconografia é tão abundante e variada. 

Todavia, embora a sua representação 
deste arcanjo seja mais frequente no episódio 
da Anunciação, este não constitui o único tema 
onde é figurado. De facto, já fizemos alusão a 
uma pintura onde Gabriel surge a anunciar ao 
sacerdote Zacarias o nascimento de seu filho 
[167] e voltamos a deparar com a sua presença 
em temas diversificados como os que se 
ilustram por meio das figuras 312 a 314. Na n. „ . . . , „ , . , 

r ° Fig. 312. ArcanjosRafael e Gabriel 
primeira, os Arcanjos Gabriel e Rafael, Frontal de altar (c. 1200) 

Barcelona, Museo de arte Catalana 

associam-se numa acção conjunta, para elevar 
uma alma para o céu, numa influência, ao que supomos, do Apócrifo da Natividade conhecido 
por História de José o carpinteiro, no qual se relatam os cuidados prestados pelos anjos a 
José depois do seu falecimento e o modo como a sua alma foi conduzida ao céu pelos Arcanjos 
Miguel e Gabriel4. A segunda, representando a Natividade mostra, por meio de uma iconografia 
reduzida ao essencial, um registo da presença do Anjo Gabriel dirigindo-se a São José para 

Fig. 313. Natividade F'g- 314. Os três arcanjos com Tobias 
Frontal de altar Francesco Botticini (c. 1470) 
Vic, Museo episcopal Firenze, Galleria degli Ufizzi 

4 Cf. História de José o carpinteiro, 23, 1-4. 
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lhe dar indicações sobre a necessidade de tomar o Menino e Sua mãe e fugir para o Egipto 
(Mt 2, 13). Por último, a figura 314 apresenta os três arcanjos em simultâneo, onde cada um 
deles é portador dos respectivos atributos. 

Relativamente à presença conjunta dos três arcanjos reconhecidos pela Igreja, em pinturas 
da Anunciação, impõe-se realçar a sua escassez, mas não podemos deixar de referir dois 
exemplos paradigmáticos: o primeiro consta do retábulo A Ascenção de S. João Evangelista, 
de Giovanni del Ponte (c. 1410-1420), fazendo parte do acervo da Nacional Gallery, em 
Londres, no qual, em painéis separados, surge cada um dos arcanjos com os respectivos 
atributos 5; o segundo está ilustrado na figura 315, constituindo a predela de um painel 
representando A Santíssima Trindade. Na cena do lado esquerdo retrata-se a luta do arcanjo 
São Miguel com o dragão, ao centro o episódio da Anunciação e no lado direito o arcanjo São 
Rafael que acompanha Tobias, figurando este com os seus atributos habituais: o peixe e o 
cão. 

Fig. 315. Anunciação ladeada pela luta de Miguel com o dragão e de Rafael na companhia de Tobias (predela) 
Domenico di Michelino (c. 1460-1470) 
Firenze, Galleria deli'Accademia 

5 Mostra-se pertinente a opinião expressa por Erika Langmuir quando afirma que em algumas 
representações, "[...] a presença de Maria junto de Gabriel, mais do que procurar representar o episódio da 
Anunciação funciona como um atributo daquele Arcanjo, tal como a luta com o dragão ou a espada e a balança 
são os atributos do arcanjo S. Miguel ou como o jovem Tobias com o peixe na mão e a companhia do seu cão 
representam o Atributo do arcanjo Rafael." Cf. LANGMUIR, Erika — Angels, p. 66. 
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GESTOS E ATITUDES 

O Anjo Gabriel é incumbido de uma tarefa invulgar entre todas as que são confiadas 
aos anjos: levar um anúncio da maior importância a uma jovem rapariga de Nazaré, a qual foi 
escolhida por Deus para realizar uma missão extraordinária. Da sua resposta dependerá o 
nascimento do Verbo Divino e a salvação da humanidade. Não é, pois, de estranhar que o 
Anjo, consciente da importância da mensagem, assuma, por vezes, um ar grave e solene. 

O anúncio do Anjo Gabriel a Maria, enquanto acto comunicativo, comporta uma 
componente verbal, que inclui o diálogo propriamente dito e as frases expressas em termos 
pictóricos, bem como uma componente não verbal, que engloba, sobretudo, as atitudes e 
gestos tomados pela Virgem, que exteriorizam a sua situação psicológica, e pelo Anjo que 
saúda e comunica a sua mensagem. Como elemento fundamental deste diálogo, ainda pode 
ser considerada a distância interpessoal entre o «saudante» e a «saudada» 6. 

As diversas posturas assumidas pelo Anjo Gabriel nas pinturas da Anunciação deveriam 
ter por base a perícopa de Lucas (ou os relatos dos Evangelhos Apócrifos) e os respectivos 
estádios do Colóquio Angélico. Porém, como nada é dito em concreto sobre as atitudes 
adoptadas pelos dois intervenientes, os pintores, dando largas à sua imaginação, interpretam 
o mistério da Anunciação-Encarnação segundo os conceitos próprios da sua época, ou o 
contexto para o qual as pinturas são executadas. Deste modo, imaginam o Anjo anunciador 
saudando, apontando para o alto em direcção ao Espírito Santo, em forma de pomba ou à 
figura de Deus Pai, ou até para Maria, ou, ainda, em gesto oratório. Em todos estas expressões, 
há uma estreita conexão não só com o momento específico do diálogo, que se procura ilustrar, 
mas também com os próprios gestos da Virgem. Ave Caprettini chega a estabelecer a seguinte 
relação: "se Maria exprime conturbatione ou cogitatione, o Anjo adopta a atitude de bendizer; 
quando Maria é representada exprimindo humilitatio, sobretudo se cruza os braços sobre o 
peito, o Anjo reproduz a sua atitude." 7 A estas duas situações acrescentamos uma outra 
verificada inúmeras vezes: se Maria exprime a interrogatio, então o Anjo é indicante, isto é, 
aponta com o dedo para o alto em direcção ao Pai Eterno ou à pomba do Espírito Santo, 
gesticulação adequada à explicação dada à Virgem sobre o modo como se processará a 
concepção. 

Com o seu gesto, Gabriel reforça o sentido da mensagem verbal: o acontecimento 
transcendente anunciado, a Encarnação do Filho de Deus, ocorrerá pelo poder do Altíssimo, 

6 CAPRETTINI, Ave Appiano — Lettura dell'Annunciazione. Fra semiótica e iconografia, p. 78. 
7 Ibidem, p. 86. 
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pela força do Espírito Santo, ultrapassando as leis humanas 8. Assim se conclui que a figura 
do Anjo anunciador é um elemento fundamental na codificação da mensagem iconográfica 
ao expressar-se por meio de gestos e posturas, cujo significado importa ser aqui esclarecido, 
pois, juntamente com as atitudes de Maria, permitem identificar cada momento específico da 
Saudação Angélica que os pintores pretendem exteriorizar e, por conseguinte, captar de forma 
mais completa a autêntica mensagem contida na obra. 

Na arte bizantina, bem como nas pinturas dos primitivos italianos que nela buscaram 
inspiração, o Anjo Gabriel adopta uma atitude solene, de pé, imóvel, cheio de dignidade, 
perfeitamente adequada ao seu papel de mensageiro celeste. Esta postura será conservada 
durante séculos, sem se verificar, contudo, que os artistas façam recair sobre o Anjo maior 
atenção da que é dispensada à Virgem9. Com a arte gótica, o Anjo começa a perder um pouco 
esta solenidade, mostrando-se menos recolhido e mais agitado e, tal como Maria, surge também 
vagamente perturbado e em atitudes menos serenas. 

Por vezes, é representado suspenso entre o céu e a terra, de asas abertas, dando a ilusão 
de movimento. Ou então já se encontra de pé, junto a Maria, mas a agitação das asas e das 
vestes exprimem ainda a tensão do voo acabado de executar. Também nesta figuração podemos 
encontrar um novo pretexto, a acrescentar aos já mencionados, clarificador do facto do Anjo 
passar a ser representado do lado esquerdo da pintura e, consequentemente, Maria surgir no 
lado direito. Efectivamente, sendo o olhar do observador atraído, em primeiro lugar, pelo 
movimento, tende, depois, por analogia com o sentido da escrita, a seguir da esquerda para a 
direita onde depara, então, com a figura estática de Maria, elemento central da composição e, 
semanticamente, o mais importante. Como reforço deste sentido da «leitura» do painel estão 
também as palavras do mensageiro divino quando se encontram registadas em filactérias, ou 
no espaço entre os dois protagonistas, escritas, da esquerda para a direita 10. 

A medida que se aproxima o final do Medievo e o início dos tempos modernos, o Anjo 
Gabriel perde em serenidade e as suas atitudes teatrais acentuam-se e revestem-se de maior 

8 Naturalmente que a correspondência de gestos apresentada não pode ser considerada como uma regra, 
nem abarca todos os casos. Verifica-se uma tal variedade de gestos entre a figura de Maria e de Gabriel que se 
torna difícil pretender definir, de forma rígida, a existência de qualquer padrão por parte dos pintores, o que vem 
demonstrar uma certa liberdade neste campo. Não podemos, contudo, negar que esta relação entre os gestos de 
ambas as personagens é muito frequente e faz parte do diálogo que se processa, também, segundo a sua 
componente gestual. 

9 Cf. BROUSSOLLE, J.- C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation angélique, p. 358. 
10 Um claro exemplo do sentido desta «leitura»pode ser visto através da figura 315. Hierarquicamente, 

os três arcanjos são apresentados pela seguinte ordem: Miguel, Gabriel e Rafael. Ora, as cenas representadas só 
correspondem a esta disposição se, efectivamente, for feita uma leitura da esquerda para a direita: a luta de 
Miguel com o dragão, o episódio da Anunciação e Rafael acompanhante de Tobias. 
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complexidade, como se comprova, por exemplo, nos gestos das pinturas do século XV, 
sobretudo no caso italiano, onde se tornam cada vez mais difíceis de serem analisados de 
acordo com a mensagem oriunda dos textos da Anunciação. Ainda na pintura italiana, já nos 
finais da Renascença, Gabriel esboça gestos sem fim, agita-se e apresenta-se num turbilhão 
de tecidos agitados pelo movimento, ao mesmo tempo que a habitação da Virgem se povoa 
de outros anjos mais pequenos. Nesta altura, os pintores vêem no episódio da Anunciação 
apenas um tema como qualquer outro, seja ele religioso ou profano, histórico ou mitológico, 
como pretexto para as suas preocupações puramente artísticas, dando provas do seu virtuosismo 
técnico. Naturalmente, esta nova postura traduz, também, um declínio do sentimento e do 
fervor religioso característico de épocas anteriores e, consequentemente, a mensagem veiculada 
pela pintura manifesta, em determinados casos, alguns desvios em relação à ortodoxia da 
doutrina cristã. Para tal contribuiu, igualmente, o renovar do entusiasmo pelos temas da 
Antiguidade Clássica que estavam povoados de mitologia e de lendas, o que remete, 
inevitavelmente, para planos secundários, os temas extraídos do AT e do NT ". 

A multiplicidade das expressões do Anjo decorre, por outro lado, do facto de possuir as 
mãos livres ou então transportar um dos habituais atributos. No primeiro caso, os pintores 
atribuem-lhe um conjunto de gestos mais rico que acompanha e reforça a expressão da sua 
mensagem. Entre eles destacamos, apenas, três: 

1- Gabriel aponta simultaneamente para o alto e para a Virgem; 
2- Apoia uma das mãos sobre um dos joelhos que se encontra genuflectido ou sobre o 

peito, enquanto a outra indica a pomba do Espírito Santo; 
3- Assume uma atitude muito frequente: o cruzar de braços n. 

No caso de transportar um dos atributos mais frequentes (ramo de açucenas, de oliveira, 

11 Assiste-se às primeiras manifestações do Maneirismo, época em que Gabriel começa a aparecer de 
pernas e braços a descoberto, entrando, em cena, esvoaçante e com grande agitação dos panejamentos. Nesse 
mesmo período, bem como noutros subsequentes, para melhor indicarem o carácter sobrenatural do mensageiro 
celeste, os pintores colocam Gabriel sobre algumas nuvens, ou planando no ar rodeado de um cortejo de querubins 
alados. Contudo, noutras latitudes, nomeadamente em França, mesmo durante a segunda metade do século XVI 
e em todo o século XVII, ainda se encontram artistas que se mantém fiéis às tradições de uma representação 
semelhante à que preponderava em tempos passados. Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai 
d'Iconographie Mariale, p. 109. 

12 Cruzar os braços sobre o peito é um acto que significa plena obediência à vontade de Deus, sendo, por 
isso muito frequente no caso de Maria, mas que também se verifica nas atitudes do arcanjo Gabriel. Cf. 
BUGHETTI, Angelo — I pittori dell'Annunciazione, p. 8. Para Augustin-Marie Lépicier, o cruzar de braços 
surge na pintura de grande escala com os pintores de Siena nos primeiros anos do século XIII, seguindo uma 
tradição oriunda da miniatura da mesma região italiana. Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. 
Essai d'Iconographie Mariale, p. 98. 
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bastão, ceptro ou fîlactéria), o Anjo Gabriel possui apenas uma das mãos livres, com a qual 
habitualmente aponta para o alto, ou a coloca sobre o peito, ou então exprime o gesto de 
quem está em posse da palavra. 

O Anjo anunciador pode, também, ser representado por meio de outros gestos como 
seja o de abrir os braços em sinal de acolhimento, de atitude tranquilizadora ou mesmo de 
saudação, reforçando assim as suas palavras benedicta tu in mulieribus, mas pode, igualmente, 
manifestar atitudes pouco expressivas e sem um significado importante. Situação que pode 
ser interpretada atendendo ao facto do pintor procurar dar maior ênfase a outros elementos 
simbólicos da composição ou salientar uma mensagem que não encontra suporte nos gestos 
de Gabriel. Os Quadros XXVI a XXIX permitem ter uma visão geral sobre os gestos mais 
frequentes e significativos de Gabriel. 

* * * 

Procedendo a uma classificação idêntica à que foi elaborada para a figura de Maria, 
verificamos ser possível enquadrar as posturas do Anjo Gabriel em três grupos 13. 

1- Encontra-se de pé, estático, com ar solene, ou caminha com passo apressado, em 
direcção a Maria (posturas muito frequentes nas representações mais antigas e retomadas no 
Renascimento). Sendo representado de pé pode ainda fazer uma ligeira genuflexão, ou vénia. 

2- Apresenta-se ajoelhado diante de Maria, com um ou os dois joelhos (tipo intermédio, 
mais frequente nos séculos XV e XVI). Nesta situação, Gabriel pode, ainda, fazer uma vénia 
ou mesmo protrar-se, atitude esta pouco frequente no Renascimento. 

3- Desce em pleno voo, ou paira sobre um floco de nuvens (verifica-se sobretudo após 
o Concílio de Trento. Surgem exemplos anteriores, durante a Renascença, embora pouco 
frequentes). Molanus, a propósito desta atitude, precisa que São João Crisóstomo recomenda 
que o Anjo Gabriel seja representado em atitude de estar na eminência do voo "[...] não que 
Deus o tenha criado provido de asas, mas para dar a entender que ele desceu da sua morada 
celeste até à terra, junto do género humano" 14. 

Tendo em conta que qualquer uma destas posturas assumidas pelo mensajeiro divino, 
pode surgir em coordenação com as atitudes adoptadas por Maria (de pé, de joelhos ou sentada), 
é fácil concluir que o número de pinturas abrangendo as variantes possíveis se torna, realmente, 
bastante elevado. Através do Quadro XXVI, apercebemo-nos das possíveis combinações entre 
as atitudes recíprocas da Virgem Maria e do Anjo Gabriel nas pinturas da Anunciação. 

13 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 54. 
14 Cf. MOLANUS, Jean — Taité des saintes images, vol. I, p. 369. 
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QUADRO XXVI 

Atitudes da Virgem Maria Atitudes do Anjo Gabriel 

Maria está de pé 

Maria está sentada 

Maria está de joelhos 

Anjo de pé 

Permanece imóvel 

Maria está de pé 

Maria está sentada 

Maria está de joelhos 

Anjo de pé Caminha em direcção a Maria 

Maria está de pé 

Maria está sentada 

Maria está de joelhos 

Anjo de pé 

Faz uma genuflexão ou vénia Maria está de pé 

Maria está sentada 

Maria está de joelhos 

Anjo de joelhos 

Ajoelha com um joelho 

Maria está de pé 

Maria está sentada 

Maria está de joelhos 

Anjo de joelhos Ajoelha com os dois joelhos 

Maria está de pé 

Maria está sentada 

Maria está de joelhos 

Anjo de joelhos 

Prostra-se ou faz uma vénia 

Maria está de pé 

Maria está sentada 

Maria está de joelhos 

Anjo em voo 
Dirige-se em voo para Maria 

Maria está de pé 

Maria está sentada 

Maria está de joelhos 

Anjo em voo 
Paira sobre uma nuvem 

Correspondência entre as atitudes de Maria e do Anjo Gabriel nas pinturas da Anunciação. 

Passaremos a analisar cada uma das principais posturas do anjo, ilustrando-as, 
posteriormente, com uma pintura, à semelhança do que foi feito para o caso de Maria. 

/- Anjo Gabriel é representado de pé 

A representação mais frequente de Gabriel nas pinturas relativas ao tema da Anunciação 
é, efectivamente, aquela onde o Anjo se apresenta erguido. Esta tipologia assume particular 
significado quando o mensageiro celeste caminha em direcção a Maria. Decerto que os pintores, 
ao darem maior relevo a esta postura, pretendem traduzir de uma forma «literal» o texto 
evangélico de São Lucas quando este dá a entender o movimento do Anjo: entrando o anjo 
onde ela estava... (Lc 1, 28). 

De acordo com o Quadro XXVI, são essencialmente três as situações verificadas quando 
o Anjo Gabriel se apresenta de pé. Em cada uma delas, os gestos das mãos, bem como os 
atributos com que é figurado, dão lugar a um número elevado de variantes, sintetizadas através 
do Quadro XXVII, e ilustradas por meio das pinturas seguintes, que apresentamos como 
paradigma desta postura. Também neste caso as pinturas estão ordenadas cronologicamente. 
O gesto oratório do Anjo Gabriel é designado, nos quadros seguintes, por gesto de benção 
com a finalidade de o poder distinguir mais facilmente entre o gesto latino e grego. 
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QUADRO XXVII 

Mão Direita Mão Esquerda Olhar Asas Vestes Locali
zação 

Atitude 
de Maria 

Fig. 
n° 

Estendida para 
Maria 

Sob as vestes Para Maria Baixas 
(verdes) 

T - Branca 
M- Branco 

Direita 
(estático) 

Sentada 
(tece) 

316 

Gesto de benção 
(grego) 

Segura o bastão Para Maria Baixas 
(policromas) 

T - Ocre/ouro 
M- Ocre/ouro 

Direita 
(estático) 

Sentada 317 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura o bastão 
e o manto 

Para Maria Semi-erguidas 
(3 cores) 

T - Roxa 
M- Esverdeado 

Direita 
(estático) 

De pé 318 

Gesto de benção 
(grego) Segura o bastão Para Maria 

Dir.- Erguida 
Esq.- Baixa 
(penas pavão) 

T - Branca 
M- Branco 

Esquerda 
(andando) 

Sentada 
(fia) 

319 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura o manto Para a 
pomba 

Baixas 
(2 cores) 

T-Azul 
C- Azul 

Esquerda 
(estático) 

De pé 320 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura o ceptro Para Maria Dir.- Baixa 
Esq.- Erguida 
(policromas) 

T - Branca 
M- Branco 

Esquerda 
(andando) 

Sentada 321 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura as vestes Para Maria Baixas 
(policromas) 

T-Azul 
M- Vermelho 

Esquerda 
(andando) 

De pé 322 

Segura ramo de 
oliveira e palma 

Segura filactéria Para Maria Erguidas 
(policromas) 

T - Branca 
M- Branco 

Esquerda 
(estático) 

De pé 323 

Sobre o peito Baixa 
(à frente) 

Para Maria Baixas 
(2 cores) 

T - Ocre Direita 
(andando) 

Sentada 324 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura ramo de 
palmeira 

Para Maria Baixas 
(policromas) 

T-Azul 
M- Roxo 

Esquerda 
(andando) 

De pé 325 

Seguram uma filactéria Para Maria Erguidas 
(Douradas) 

T - Cinzenta 
M- Vermelho 

Esquerda 
(genuflecte) 

Sentada 326 

Aponta com o 
indicador 

Segura o ceptro Para Maria Baixas 
(policromas) 

T - Branca 
C- Vermelha 

Esquerda 
(estático) 

De pé 327 

Sobre o peito Segura o bastão Para Maria Baixas 
(penas pavão) 

T - Branca 
Cs- Dourada 

Esquerda 
(genuflete) 

De joelhos 328 

Aponta para o 
alto 

Segura o ceptro Para Maria Baixas 
(policromas) 

T - Dourada 
C- Vermelha 

Esquerda 
(estático) 

De pé 329 

Aponta para a 
pomba 

Segura as vestes Para Maria Semierguidas 
(monocromia) 

Monocromia Esquerda 
(estático) 

De pé 330 

Aponta para 
Maria 

Aponta para a 
pomba 

Para Maria Baixas 
(douradas) 

T - Vermelha Esquerda 
(vénia) 

Sentada 331 

Apoiadas sobre o peito e o ventre Para Maria Baixas 
(multicores) 

T - Vermelha Esquerda 
(estático) 

De joelhos 332 

Cruzadas sobre o peito Para Maria Semierguidas 
(policromas) 

T - Branca 
M- Vermelho 

Esquerda 
(inclinado) 

De pé 333 



CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO IX) ANJO GABRIEL 

QUADRO XXVII (cont.) 

Mão Direita Mão Esquerda Olhar Asas Vestes Posição 
espacial 

Atitude 
de Maria 

Fig. 
n° 

Abertas em direcção a Maria Para Maria Semierguidas 
(2 cores) 

T - Branca 
C - Dourada 

Esquerda 
(genuflecte) 

Sentada 334 

Braços cruzados Para Maria Baixas 
(penas pavão) 

T - Vermelha 
ST-Azul 

Esquerda 
(andando) 

Sentada 335 

Sobre o peito Segura o ramo Para Maria Semierguidas 
(vermelhas) 

T - Branca 
M- Rosado 

Direita 
(genuflecte) 

Sentada 336 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura o ramo 
de palmeira 

Para Maria Baixas 
(brancas) 

T - Branca 
M- Roxo 

Esquerda 
(andando) 

De pé 337 

Saúda Maria Segura o ceptro Para Maria Semierguidas 
(policromas) 

T -Branca Esquerda 
(genuflecte) 

De pé 338 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura o ceptro Para Maria Dir.- Erguida 
Esq.- Baixa 
(penas pavão) 

T - Branca 
M- Verde 

Esquerda 
(estático) 

De pé 339 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura ramo de 
açucenas 

Para Maria Erguidas 
(2 cores) 

T - Vermelha Esquerda 
(andando) 

Sentada 340 

Aponta para trás 
de si 

Segura o ceptro 
com filactéria 

Para Maria Anjo áptero T - Branca 
C - Dourada 

Direita 
(genuflete) 

Sentada 341 

Cruzadas diante do peito Para Maria Baixas 
(2 cores) 

T - Branca 
M- Vermelho 

Esquerda 
(inclinado) 

De pé 342 

Segura o manto Segura o ramo 
de açucenas 

Para o chão Erguidas 
(brancas) 

T - Vermelha 
M- Branco 

Esquerda 
(vénia) 

De joelhos 343 

Segura o ceptro Segura a 
filactéria 

Para Maria Erguidas 
(brancas) 

T - Branca 
M- Vermelho 

Esquerda 
(genuflecte) 

De pé 344 

Segura o ceptro Estendida para 
Maria 

Para baixo Dir.- Erguida 
Esq.- Baixa 
(penas pavão) 

T - Cinzenta 
Cs-Vermelho 

Esquerda 
(estático) 

Sentada 345 

Erguida ao alto Segura o ceptro Para Maria Erguidas 
(verde escuro) 

T -Branca 
C -Dourada 

Esquerda 
(genuflecte) 

De joelhos 346 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura o ceptro Para Maria Semierguidas 
(vermelhas) 

T - Dourada 
M- Vermelho 

Direita 
(andando) 

Sentada 347 

Baixas segurando as vestes Para Maria Semierguidas 
(policromas) 

T - Alaranjada 
M- Alaranjado 

Esquerda 
(estático) 

De pé 348 

Legenda: C = Capa; Cs = Casula; E = Estola; D = Dálmática; M - Manto; ST = Sub-túnica; T = Túnica 

Atitudes do Anjo Gabriel, quando representado de pé nas pinturas da Anunciação 
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CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO DO ANJO GABRIEL 

Fig. 316. Anunciação (porm.) 
Mosaico (432-440) 
Roma, Santa Maria Maggiore 

Fig. 317. Anunciação (porm.) 
Tecido de seda (see. VI-VII) 
Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana 

Fig. 318. Anunciação (porm.) 
Iluminura (c. 983) 
Treves, Staatsbibliothek 

Fig. 319. Anunciação (porm.) 
ícone (início do séc. XII) 
Ohrid, Galeria dos ícones 
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CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO DO ANJO GABRIEL 

Fig. 320. Anunciação (porm.) 
Iluminura (1150) 
Stuttgart, Wiirttembergische 
landesbibliothek 

Fig. 321. Anunciação (porm.) 
Mosaico (sec. XIH-XIV) 
Firenze, Battistero di San Giovanni (Cupola) 

Fig. 322. Anunciação (porm.) 
Pietro Cavallini (mosaico) (c. 1291) 
Roma, Santa Maria in Transtevere 

Fig. 323. Anunciação (porm.) 
Lippo Vanni (c. 1365-1370) 
Siena, San Leonardo ai Lago 
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CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO DO ANJO GABRIEL 

Fig. 324. Anjo Gabriel 
Altichiero (c. 1379-1384) 
Padova, Cappella San Giorgio 

Fig. 325. Anunciação (porm.) 
Spinello Aretino (ca. 1390-1400) 
Arezzo, San Francesco 

Fig. 326. Anunciação (porm.) 
Melchior Broederlam (c. 1395-1399) 
Dijon, Musée des Beaux-Arts 

Fig. 327. Anunciação (porm.) 
Petrus Christus (atr.) (c. 1425) 
New York, Metropolitan Museum of Art 
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CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO DO ANJO GABRIEL 

Fig. 328. Anunciação (porm.) 
Discípulo de Rogier Van der Weyden (c. 1432) 
New York, Metropolitan Museum of Art 

Fig. 329. Anunciação (porm.) 
Jan Van Eyck(c. 1434-1436) 
Washington, National Gallery of Art 

Fig. 330. Anunciação (porm.) 
Jan Van Eyck (1435) 
Madrid, MuseoThyssen-Bornemisza 

Fig. 331. Anunciação (porm.) 
Fra Angélico (c. 1432) 
Cortona, Museo diocesano 

604 



CAP. 14.4. REPRESENTAÇÃO DO ANJO GABRIEL 

. . . ■•"'■ ^.«jlift^i^.^IUfifcjifiirtÉsí . r 

Fig. 332. Anunciação (porm.) 
Fra Angélico (c. 14411443) 
Firenze, Museo di San Marco 

Fig. 333. Anunciação (porm.) 
Fra Angélico (c. 1450) 
Firenze, Museo di San Marco 

Fig. 334. Anunciação (porm.) 
Rogier Van der Weyden (c. 1435) 
Paris, Musée du Louvre 

Fig. 335. Anunciação (porm.) 
Giovanni di Paolo (c. 1445) 
Washington, National Gallery of Art 
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CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO DO ANJO GABRIEL 

f^/iJËj^'-—-, ^1** 

Fig. 336. Anunciação (porm.) 
FilippoLippi(l450) 
Roma, Palazzo Dória Pamphili 

Fig. 337. Anunciação (porm.) 
Piero delia Francesca (c. 1457-1458) 
Arezzo, San Francesco 

Fig. 338. Anunciação (porm.) 
Dierick Bouts 
Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian 

Fig. 339. Anjo Gabriel 
Martin Schongauer (c. 1465-1470) 
Colmar, Musée d'Unterlinden. 
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CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO DO ANJO GABRIEL 

Fig. 340. Anjo Gabriel 
Bartolomeo della Gatta (c. 1470-1480) 
Volterra, Museo diocesano d' arte sacra 

Fig. 341. Anunciação (porm.) 
Mestre de Liesborn (c. 1470-1480) 
London, National Galery 

Fig. 342. Anunciação (porm.) 
Lorenzo di Credi (c. 1480-1485) 
Firenze, Galleria degli Uffizi 
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CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO DO ANJO GABRIEL 

Fig. 343. Anunciação (porm.) 
Sandro Botticelli (c. 1490). 
New York, Metropolitan Museum of Art 

Fig. 344. Anunciação (porm.) 
Hans Multscher (sec. XV) 
Localização desconhecida 

Fig. 345. Anunciação (porm.) 
Jean Bellegambe (início do sec. XVI) 
São Petersburg, Museu de Hermitage 
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CAP. I - 4.4. REPRISIiNTAÇÃO DO ANJO GABRIEL 

Fig. 346. Anunciação (porm.) 
Gérard David (c. 1510) 
Frankfurt, Stadelsches Kunstinstitut 

Fig. 347. Anunciação (porm.) 
Matthias Griinewald (1515) 
Colmar, Musée d'Unterlinden 

Fig. 348. Anjo Gabriel 
Jacopo Pontormo (1525-1528) 
Firenze, Santa Felicita 
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CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO DO ANJO GABRIEL 

//- Anjo Gabriel é representado de joelhos 

Esta nova atitude do Anjo Gabriel, caracterizada por apoiar, no chão, um ou mesmo os 
dois joelhos quando se encontra diante da jovem Maria, tem raras manifestações antes do 
século XIV. Só a partir dessa época, devido à grande aceitação e influência das Meditationes 
Vitae Christi de Pseudo-Boaventura, conhece um rápido desenvolvimento e perdurará pelos 
séculos seguintes l5. Nas Meditationes, como já tivemos oportunidade de salientar, o Anjo 
inclina-se em primeiro lugar, depois é Maria que genuflecte. No final do diálogo, o Anjo e 
Maria ajoelham em conjunto para adorarem o Verbo de Deus encarnado. Angelo Bughetti 
resume da seguinte forma o fim do Colóquio Angélico: 

"Terminado o anúncio o que resta ao anjo fazer? O seu anúncio foi dado, a sua missão 
cumprida ele pode regressar ao seu Céu. Mas detém-se, de joelhos, com as mãos cruzadas 
sobre o peito, com os olhos na terra venerando a Virgem, adorando o Mistério." 16 

Esta fórmula terá a preferência de grande parte dos artistas e, assim, rapidamente irá 
generalizar-se, não apenas em Itália, mas também em outros países quer em pinturas de grandes 
formatos, como em frescos e retábulos, quer em obras de menor dimensão como acontece nas 
iluminuras dos Livros de Horas l 7 .0 facto dos pintores adoptarem e conservarem esta postura 
por parte do Anjo revela naturalmente uma mudança de mentalidade relativamente à 
importância de Maria face ao Anjo Gabriel, aspecto a que já aludimos. Apesar de muitas 
pinturas a representarem numa atitude de submissão e humildade, ela é vista pelos fiéis como 
a Mãe do Filho de Deus, por isso, os gestos do Anjo parecem, por vezes, suplicar o 
consentimento de Maria: frequentemente dobra o joelho diante da Virgem e esboça com a 
mão direita um gesto evocador da chamada, em nome do Deus Altíssimo 18. 

Para procedermos à análise desta atitude do Anjo, vamos apresentar, em primeiro lugar, 
um quadro, {Quadro XXVIII), onde se resumem as principais características que ele pode 
assumir e, em seguida, um elenco de imagens que comprovam as suas posturas. 

15 Já fizemos alusão ao facto de Louis Réau ser de opinião que a influência das Meditationes apenas se 
faz sentir em finais do século XIV, enquanto Giotto, em 1305, já utilizava tal tiplologia. Por sua vez, Lépicier 
coloca o início desta postura do Anjo em épocas ainda mais recuadas, ao afirmar que tem a sua primeira expressão 
sobre uma coluna romana do século XI, do claustro de Silos, Burgos. Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — 
L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, pp. 71-72, 87; SAVIOZ, Cathy; BAUD, Philippi — Un parcours 
à travers les imagen, in Fêtes & Saisons. 539 (1999) 15. 

16 BUGHETTI, Angelo — /pittori dell'Annunciazione, p. 31. 
17 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 52. 
18 Cf. BROUSSOLLE, J.-C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation angélique, p. 358; 

LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 52. 
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CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO DO ANJO GABRIEL 

QUADRO XXVIII 

Mão Direita Mão Esquerda Olhar Asas Vestes Locali
zação 

Atitude 
de Maria 

Fig. 
n° 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura filactéria Para Maria Baixas 
(avermelhadas) 

T - Branca 
M- Vermelho 

Esquerda 
(2) 

De joelhos 349 

Aponta para a 
pomba 

Segura ramo de 
oliveira 

Para Maria Erguidas 
(2 cores) 

T - Dourada 
M- Avermelh. 

Esquerda 
(2) 

Sentada 350 

Cruzadas em baixo 
(direita segura ramo de açucenas) 

Para Maria D - Erguida 
E - Baixa 

T- Verde 
M- Vermelho 

Esquerda 
(2) 

Sentada 351 

Polegar aponta 
para si 

Segura ramo de 
palmeira 

Para Maria Erguidas 
(douradas) 

T - Vermelha Esquerda 
(D 

Sentada 352 

Cruzadas sobre o peito Para baixo Baixas 
(policromas) 

T - Vermelha 
C - Branca 

Esquerda 
(1) 

Sentada 353 

Unidas à frente (postas) Para Maria Baixas 
Azuis 

T - Branca 
M- Vermelho 

Esquerda 
(D 

De pé 354 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura ramo de 
açucenas 

Para Maria Erguidas 
(policromas) 

T - Vermelha 
M- Vermelho 

Esquerda 
(D 

Sentada 355 

Segura ramo de 
açucenas 

Sobre o peito Para Maria Baixas 
(2 cores) 

T - Rosa 
M-Vermelho 

Esquerda 
(D 

De pé 356 

Entrega o ramo 
a Maria 

Sobre o ventre 
(segura o manto) 

Para Maria D - Erguida 
E - Baixa 

T - Azul 
ST- Vermelha 

Esquerda 
(D 

De pé 357 

Sobre o peito Segura ramo de 
açucenas 

Para baixo Baixas 
(penas pavão) 

T - Branca 
Cs -Vermelha 

Esquerda 
(D 

De pé 358 

Entrega ramo de açucenas a 
Maria 

Para baixo Erguidas 
(douradas) 

T - Roxa 
SoT-Alaranjado 

Esquerda 
(2) 

Sentada 359 

Sobre o peito Segura ramo de 
açucenas 

Para baixo Delineadas 
(desaparecidas?) 

T - Vermelha Esquerda 
(2) 

Sentada 360 

Sobre o joelho Sobre o peito Para Maria Baixas 
(escuras) 

T - Branca 
M-Vermelho 

Esquerda 
d) 

Sentada 361 

Erguida em 
saudação 

Aponta para 
Maria 

Para Maria Baixas 
(policromas) 

T - Cinzenta 
C- Asperges 

Esquerda 
(D 

De joelhos 362 

Aponta para o 
alto 

Segura ramo de 
açucenas 

Para Maria Baixas 
(esverdeadas) 

T - Azul 
M-Vermelho 

Esquerda 
(D 

De pé 363 

Pendida Segura ramo de 
oliveira 

Para o chão Baixas 
(policromas) 

T-Azul 
SoT - branco 

Esquerda 
(2) 

De joelhos 364 

Aponta para 
Maria 

Aponta para a 
pomba 

Para Maria Erguidas 
(policromas) 

T - Rosa 
D - Rosa 

Esquerda 
d) 

De joelhos 365 

Aponta para a 
pomba 

Apoiada sobre 
o joelho 

Para Maria Baixas 
(amarelas) 

T - Branca 
M- Vermelho 

Direita 
(D 

Sentada 366 

Aponta para 
Maria 

Segura a 
filactéria 

Para a 
pomba 

Baixas 
(policromas) 

T - Azulada 
C - Asperges 

Esquerda 
(2) 

De joelhos 367 



CAP. 1-4.4. RKPRliSKNTAÇAO DO ANJO GABRIEL 

QUADRO XXVIII (cont.) 

Mão Direita Mão Esquerda Olhar Asas Vestes Locali
zação 

Atitude 
de Maria 

Fig. 
n° 

Cruzadas 
Direita: aponta para Maria 

Esq.: segura ramo de açucenas 

Para Maria Baixas 
(policromas) 

T - Branca 
M- Vermelho 

Esquerda 
(2) 

De joelhos 368 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura ramo de 
açucenas 

Para o chão Baixas 
(esverdeadas) 

T - Verde 
C -Vermelha 

Esquerda 
(D 

De joelhos 369 

Sobre o ventre Segura ramo de 
oliveira 

Para o chão Baixas 
(rosadas) 

T - Branca 
E - Vermelha 

Esquerda 
(2) 

Sentada 370 

Cruzadas sobre o peito Para Maria Baixas 
(azuis/cinza) 

T-Azul Esquerda 
(2) 

De pé 371 

Gesto de benção 
(latino) 

Oculta Para Maria Baixas 
(penas pavão) 

ST- Verde 
T - Cinzenta 
M- Vermelho 

Esquerda 
(D 

De pé 372 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura ramo de 
açucenas 

Para Maria Semi-erguidas 
(2 cores) 

ST-Azul 
T - Alaranjada 
M-Azul escuro 

Esquerda 
(1) 

Sentada 373 

Aponta para 
Maria 

Segura um 
pergaminho 
sobre o joelho 

Para Maria Baixas 
(douradas) 

T - Amarela 
D- Vermelho e 
dourado 

Esquerda 
(D 

De joelhos 374 

Legenda: C = Capa; Cs = Casula; D = Dálmática; M = Manto; ST = Subtúnica; SoT= Sobretúnica T = Túnica 

Atitudes do Anjo Gabriel, quando representado de joelhos nas pinturas da Anunciação 

Fig. 349. Anjo Gabriel Fig. 350. Anunciação (porm.) 
Giotto di Bondone (c. 1304-1306) Simone Martini (1333). 
Padova, Cappella Scrovegni Firenze, Galleria degli Ufizzi. 
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CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO DO ANJO CiABRIEL 

-"m 
it à M 

Fig. 351. Anunciação (porm.) 
TaddeoGaddi(1340) 
Fiesole, Museo Bandini 

Fig. 352. Anunciação (porm.) 
Ambrogio Lorenzetti (1344) 
Siena, Pinacoteca Nazionale 

Fig. 353. Anunciação (porm.) 
Mestre desconhecido (c. 1460) 
Firenze, Santa Maria Novella 

Fig. 354. Anunciação (porm.) 
Iluminura (c. 1410-1412) 
Paris, Bibliothèque Mazarine 
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CAP. I - 4.4. RliPRESI-NTAÇÀO DO ANJO GABRIEL 

Fig. 355. Anunciação (porm.) 
Lorenzo Monaco (c. 1422-1423) 
Firenze, Galleria dell'Accademia 

Fig. 356. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (c. 1438-1440) 
Firenze, San Lorenzo 

Fig. 357. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (1440) 
Roma, Galleria Nazionale di arte Antica 

Fig. 358. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (c. 1445) 
Miinchen, Alte Pinakothek 
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CAP. 1-4.4. REPRESENTAÇÃO DO ANJO GABRIEL 

Fig. 359. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (c. 1446) 
Corsham Court, Methuen Collection 

Fig. 360. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (1466-1469) 
Spoleto, Duomo 

Fig. 361. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (com colaboração) 
Prato, Galleria Comunale 

Fig. 362. Anunciação (porm.) 
Mestre desconhecido (c. 1442-1445) 
Aix-en-Provence, Sainte Marie Madeleine 
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CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO DO ANJO GABRIEL 

Fig. 363. Anunciação (porm.) 
Domenico Veneziano (c. 1445) 
Cambrige, Fitzwilliam Museum 

Fig. 364. Anjo Gabriel 
Matteo di Giovanni (c. 1445-1446) 
Asciano, Museo d'Arte Sacra 

Fig. 365. Anunciação (porm.) 
Fra Angélico (1450) 
Firenze, Museo di San Marco 
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CAP. I - 4.4. REPRIiSliNTAÇAO IX) ANJO GABRIK1. 

Fig. 366. Anunciação (porm.) 
Jean Fouquet (iluminura) (c. 1452) 
Chantilly, Musée Condé 

Fig. 367. Anunciação (porm.) 
Mestre desconhecido (iluminura) (c. 1460) 
Los Angeles,The J. Paul Getty Museum 

Fig. 368. Anunciação (porm.) 
Girolamo di Giovanni (c. 1461) 
Camerino, Pinacoteca Cívica 
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CAP. 1 • 4.4. RliPRKSUNTAÇAO IX) ANJO GABRIEL 

Fig. 369. Anjo Gabriel 
CosmèTura(1469) 
Ferrara, Galleria Nazionale 

Fig. 370. Anunciação (porm.) 
Benvenuto di Giovanni (1470) 
Sinalunga, San Bernardino 

Fig. 37 \. Anunciação (porm.) 
Piero delia Francesca (1470) 
Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria 
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CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO DO ANJO GABRIEL 

Fig. 373. Anunciação (porm.) 
Marco Palmezzano (c. 1493-1495) 
Forlí, Pinacoteca Civica 

Fig. 374. Anunciação (porm.) 
Mestre do Mónaco (finais see. XV) 
Zurich, Kunsthaus 
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CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO IX) ANJO GABRIEL 

III- Anjo Gabriel é representado em voo 

A representação do Anjo, em pleno voo, ou simplesmente pairando sobre um cirro de 
nuvens, diante de Maria, não é muito frequente, quer no Medievo, quer na época Renascentista. 
Ainda assim deparamos com algumas pinturas que apresentam o Anjo nessa atitude. A intenção 
dos pintores parece aludir ao carácter sobrenatural do mensageiro, reforçando a sua origem e 
salientando a diferença de natureza entre as duas personagens do diálogo. A noção do voo é, 
por vezes, sugerida pela agitação do panejamento, bem como pela posição das asas. O Quadro 
XXIX apresenta algumas situações em que o Anjo Gabriel é figurado em voo ou pairando. 

QUADRO XXIX 

Mão Direita Mão Esquerda Olhar Asas Vestes Locali
zação 

Atitude 
de Maria 

Fig. 
n° 

Abertas em saudação Para Maria Abertas Túnica Esquerda 
(em voo) 

Sentada 375 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura ramo de 
palmeira 

Para Maria Abertas Túnica Direita 
(em voo) 

De pé 376 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura ramo de 
palmeira 

Para Maria Erguidas Túnica e 
estola 

Esquerda 
(em voo) 

Sentada 377 

Erguida em 
saudação 

Em baixo 
(desaparecida) 

Para Maria Erguidas 
(policroma) 

T- Branca 
com ornatos 

Esquerda 
(em voo) 

Sentada 378 

Cruzadas sobre o peito Para baixo Baixas 
(policromas) 

T - Vermelha Esquerda 
(paira sobre 

nuvens) 
Sentada 379 

Segura ramo de 
açucenas 

Sobre o peito Para baixo Baixas 
(policromas) 

T - Cinzenta 
M- Vermelho 

Esquerda 
(paira sobre 

nuvens) 

Sentada 380 

Aponta para 
Deus Pai 

Sobre o peito Para o alto Erguidas 
(rosadas) 

ST-Azul 
T - Rosada 

Direita 
(paira sobre 

nuvens) 
Sentada 381 

Erguida em 
saudação 

Segura ramo de 
açucenas 

Para Maria Erguidas 
(brancas) 

T - Branca 
E - Preta 

Esquerda 
(em voo) 

De pé 382 

Aponta para o 
alto 

Segura o ceptro Para Maria Erguidas 
(escuras) 

T - Ocre 
C - Vermelha 

Direita 
(paira no ar) 

Sentada 383 

Levemente 
erquida-saudação 

Segura o ceptro Para Maria Erguidas 
(2 cores) 

T - Branca 
M- Policromo 

Esquerda 
(paira no ar) 

De joelhos 384 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura o ceptro Para Maria Semierguidas 
(2 cores) 

T - Amarela 
M- Vermelho 

Direita 
(toca o chão) 

De joelhos 385 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura ramo de 
açucenas e 
filactéria 

Para Maria Baixas Túnica 
Esquerda 
(em voo) 

Sentada 386 

Gesto de benção 
(latino) 

Segura o ceptro Para a 
pomba 

Erguidas 
(policromas) 

T - Rosada 
C- Asperges 

Esquerda 
(em voo) 

De joelhos 387 

Legenda: C - Capa; E = Estola; D = Dálmática; M = Manto; ST - Subtúnica; T = Túnica 

Atitudes do Anjo Gabriel, quando representado em voo nas pinturas da Anunciação 

620 



CAP. I - 4.4. REPRESENTAÇÃO IX) ANJO GABRIEL 

Fig. 375. Anunciação 
Livro das Homilias do Monge Tiago (séc. X) 
Paris, Bibliothèque Nationale 

Fig. 376. Anunciação (porm.) 
Livro das Homilias do Monge Tiago (séc. X) 
Paris, Bibliothèque Nationale 

Fig. 377. Anunciação (porm.) 
Ferrer Bassa (c. 1345-1346) 
Pedralbes, Capilla de San Miguel 

Fig. 378. Anjo Gabriel 
Biagio di Goro Ghezzi (1368) 
Paganico, San Michèle Arcangelo 
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Fig. 379. Anunciação (porm.) 
Lorenzo Monaco (c. 1410) 
Firenze, Galleria dell'Accademia 

Fig. 380. Anunciação (porm.) 
Giovanni di Marco (c. 1430) 
Pratovecchio, Sta Maria a Proppiena 

Fig. 381. Anunciação (porm.) 
Fra Angélico - iluminura (c. 1430) 
Firenze, Biblioteca Nazionale 
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Fig. 382. Anunciação (porm.) 
Carlo Braccesco (c. 1494) 
Paris, Musée du Louvre 

Fig. 383. Anunciação (porm.) 
Josse Lieferinxe (c. 1497) 
Avignon, Musée du Petit-Palais 

Fig. 384. Anunciação (porm.). 
Gérard David (c. 1515-1520). 
Detroit, Detroit Institute of Arts 
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Fig. 385. Anunciação (poim.) 
Matthias Griinewald (1515) 
Colmar, Musée d'Unterlinden 

Fig. 386. Anjo Gabriel 
Girolamo dei Pacchia (1518) 
Siena, San Bernardino 

Fig. 387. Anunciação (porm.) 
Gerard Horenbout (c. 1519-1520) 
London, British Library 
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No termo deste estudo e à semelhança da análise efectuada sobre a figura de Maria, 
impõe-se, também aqui, a formulação de algumas conclusões equacionadas a partir dos quadros 
e das respectivas pinturas, que permitam observar, em síntese, os principais aspectos 
relacionados com as posturas e atitudes do Anjo Gabriel. Destacamos as seguintes: 

1- O Anjo encontra-se, na maioria das pinturas, representado do lado esquerdo do espaço 
pictórico, sendo pouco frequente a sua figuração no lado direito; 

2- A postura habitual é de pé (estático, caminhando ou fazendo uma leve genuflexão), 
evidenciando a sua dignidade de mensageiro celeste, ou de joelhos (colocando no chão um 
ou os dois joelhos), demonstrando a sua veneração perante o Verbo Divino que Encarnou no 
seio de Maria. Por vezes, encontra-se também representado em voo, ou pairando (no ar ou 
sobre nuvens), embora esta não constitua a representação mais adoptada pelos pintores du
rante o Gótico e o Renascimento; 

3- Os gestos do Anjo encontram-se em conformidade com o momento do Colóquio que 
os pintores pretendem ilustrar. Os mais frequentes são o gesto oratório, indicando que se 
encontra na posse da palavra dirigindo a Maria a saudação inicial ou a segunda parte do seu 
anúncio, bem como o de apontar para o alto com o indicador, em direcção à pomba do Espírito 
Santo ou à figura do Pai Eterno; outras vezes apresenta as mãos cruzadas sobre o peito em 
sinal de veneração, podendo esta mesma atitude ser reforçada por uma inclinação reverente e 
submissa; 

4- Os atributos mais frequentes são o ramo de açucenas ou de oliveira (o qual pode 
também formar uma espécie de coroa sobre a sua cabeça), o ceptro ou o bastão de peregrino 
e a filactéria que se desenrola para nela se inscrever parte da saudação dirigida a Maria; 

5- As vestes são compostas, na maioria das pinturas, por túnica, manto, capa ou dalmática, 
sendo a primeira predominantemente de cor branca, enquanto o manto podem ser colorido de 
azul, vermelho ou dourado. A capa e a dalmática, apresentam-se, frequentemente, com 
brocados, cravejadas com jóias ou historiadas. A indumentária do Anjo apresenta uma maior 
variedade de cores do que no caso da Virgem onde predominava o azul do manto e o vermelho 
da túnica; 

6- O olhar está orientado quase sempre em direcção da jovem Anunciada, encontrando-
-se, muito raramente, dirigido para a pomba do Espírito Santo, ou para o chão; 

7- As asas do Anjo apresentam-se erguidas, semierguidas, ou então baixas. Mostram-
se, por vezes, extremamente coloridas de maneira fantasiada, ou de forma realista. Destacam-
se as asas com penas de pavão. 
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V E S T E S E FISIONOMIA 

A partir do momento em que os artistas do Renascimento se esforçam por compreender 
o mundo que os rodeia e por representá-lo de uma forma o mais fiel possível, graças ao 
domínio dos segredos da perspectiva, os anjos tornam-se seres tri-dimensionais, existentes 
num espaço de representação «real» onde predomina e ganha importância o mais ínfimo 
detalhe. Assim, o Anjo anunciador do Medievo, construído por traços largos e sem abundância 
de pormenores, vai dando lugar, à medida que se adentra a época Renascentista, a um Anjo 
mais consistente, corpóreo, representado em todos os seus pormenores respeitantes às suas 
vestes, fisionomia e atributos. 

Atendendo ao Quadro XXVI, reparamos que o maior número de passagens bíblicas e 
extra-bíblicas, referentes aos anjos, os apresentam como seres com aparência humana, vestidos 
de branco, ou então rodeados de resplendor. Estas referências constituíram, certamente, 
indicações concretas e de grande utilidade que serviram de fundamento para as representações 
dos anjos, designadamente no episódio da Anunciação. Deste modo, ao longo dos séculos e 
mesmo perante o aumento ou diminuição do fervor religioso e das crenças que os fiéis 
dedicavam aos anjos, de acordo com as mudanças de mentalidade, aqueles seres celestiais 
não deixaram de ser representados, em termos artísticos, de maneira fiel às primeiras figurações. 

Importa, pois, analisar, com particular atenção e realçar a importância iconográfica da 
fisionomia e das vestes do Arcanjo Gabriel, figurado nas pinturas da Anunciação. 

Vestes 

Sob influência dos inúmeros textos que descrevem os seres angélicos como criaturas 
resplendorosas e vestidas de branco, não é de estranhar, que as primeiras figurações dos anjos 
sejam feitas apresentando-os com vestes brancas. Louis Réau confirma este dado ao referir 
que, pelo facto de irradiarem luz divina e de possuírem uma pureza imaculada, a arte dos 
primórdios do cristianismo representa os anjos com uma larga túnica branca, que possui o 
mesmo significado da veste branca dos catecúmenos e da alba dos sacerdotes l9. Esta mesma 
indumentária é utilizada no tratamento dado ao Anjo Gabriel desde as representações mais 
antigas do episódio da Anunciação, como se pode constatar no mosaico do arco triunfal da 
igreja de Santa Maria Maior, em Roma [2], onde não só o Anjo anunciador, como também os 
seus acompanhanhantes vestem túnica e manto branco, dispostos à maneira da toga dos 

19 Cf. RÉAU, Louis — Iconografia del arte Cristiano. Antiguo testamento, p. 58. 
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Fig. 388. Anjo Gabriel e Virgem da Anunciação 
Mosaico (século XI) 
Kiev, Santa Sofia 

filósofos gregos, ou dos senadores romanos, 
opção artística destinada a fazer sobressair a sua 
dignidade 20. A arte bizantina continuará esta 
representação dos anjos, figurados mediante 
vestes brancas, mas acrescenta roupas mais 
faustosas, próprias do rigor das cerimónias da 
corte imperial21. 

Esta forma de trajar não se extingue com a 
evolução sofrida ao longo das épocas, como se 
pode constatar pela figura 388 que ilustra um 
mosaico do século XI, onde o traje do Arcanjo é 
muito semelhante ao do que ostenta Gabriel nos 
mosaicos de Santa Maria Maior ilustrados na 
figura 2. Em épocas posteriores, certos artistas 
continuam a optar pela simples túnica branca 

como se pode observar, por exemplo, no Anjo do fresco da Anunciação do baptistério da 
catedral de Pádua [389], onde as vestes são de uma extrema brancura. 

Na pintura da Idade Média ligada à Igreja Ocidental, tornou-se prática comum a 
representação do Anjo com túnica e manto, cujas cores vão 
alterando amiudadamente (embora no caso da túnica o branco 
seja a cor mais utilizada), ao invés do verificado com as vestes 
da Virgem Maria, nas quais predominava o manto azul e a túnica 
vermelha. O vestuário do Arcanjo Gabriel vai evoluindo sob 
influxo dos costumes, mas, principalmente, devido à influência 
do teatro religioso, onde o seu papel era representado por 
diáconos 22. Assim, a partir do século XIII, graças a esta 
convergência de influências, as vestes do Anjo Gabriel quer na 
presentação dos Mistérios, que na pintura, tornam-se mais ricas 
e complexas: da simples túnica passa a envergar, também, estola 
e capa de asperges, por vezes ricamente adornada com jóias ou 
então com sebasto historiado, o que o distinguia de imediato 
dos outros anjos, sendo, assim, mais facilmente reconhecido. 

Fig. 389. Anunciação (porm.) 
Giusto De' Menabuoi (1376-1378) 
Padova, Battistero 

Cf. REAU, Loius — Iconografia del arte Cristiano. Antiguo testamento, p. 58. 20 

21 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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Revela-se, pois, uma tendência crescente para dotar o Anjo Gabriel com trajes eclesiásticos, 

os quais se generalizam com o decorrer do tempo, substituindo lentamente o costume de o 

revestir com roupas inspiradas na corte bizantina. A influência do teatro religioso sobre a arte 

é demonstrada por Émile Mâle numa das suas obras e partilhada por outros autores 23. Um 

resumo bastante esclarecedor sobre a importância da representação dos Mistérios e a sua 

influência sobre a indumentária dos anjos, pode ser visto na Storía deli'arte Cristiana de Jan 

van Laarhoven, da qual extraímos o seguinte excerto: 

"I Misteri costituiscono uno dei fenomeni più importanti a l'interno delle pratiche religi
ose e devozionali dei tardo Medioevo e dei Renascimento. Oltre a queste rappresentazioni 
vi erano anche i miracoli, che avevano come soggetto fatti e avvenimenti miracolosi. I 
misteri e i miracoli sono derivati dal dramma litúrgico sviluppatosi ampiamente nel corso 
dei Medioevo. Gli autori di questa forma di teatro utilizzavano a piene mano i dettagli 
realistici provenienti dalla letteratura devozionale; próprio questi miracoli quotidiani 
potevano infatti trovare nel teatro la dimensione realística ottimale. I registi dovevano 
rendere riconoscibili le numerose nuove figure introdotte e risolsero il problema facendo 
degli abiti un segno distintivo: gli angeli vennero rivestiti di un bianco camice {alba) con 
faseia e stola, e Dio Padre ricevette una sontuosa cappa rossa simile a quella indossata 
dai preti nelle festività religiose. Anche gli scenari acquisironoun'importanza sempre 
maggiore, e l'azione non si svolse più in chiesa, ma ali'esterno. [...] I misteri ebbero 
tanta influenza sulla connoscenza degli avvenimenti biblici da parte delia massa che 
ogni autore di rappresentazioni religiose era obbligato a usare queste immaginiper poter 
essere comprensibile. Del resto difficilmente avrebbe potuto fare in modo diverso, poiché, 
in ultima istanza, il suo immaginario figurativo era cresciuto anche attraverso queste 
rappresentazioni. In questo modo, più o meno coscientemente, gli autori prelevavano 
dal teatro le trovate e gli espedienti riguardo ai costumi e agli scenari. Troviamo qui una 
spiegazione dal fatto che, a partire dal 1300 circa, gli angeli non venissero più raffigurati 
con una veste bianca ma, come avveniva nei misteri, con un camice bianco e una stola. 
Gli angeli che appartenevano a una gerarchia più alta portavano anche una cappa come 
quelle indossate dai preti nelle processioni (piviale)."24 

Temos, portanto, uma explicação bastante clara sobre os motivos pelos quais o Anjo 
Gabriel passa a ser representado, nas pinturas da Anunciação, envergando vestes eclesiásticas. 
Estas rapidamente se generalizaram adquirindo sucessivos complementos, que podem ir desde 
um simples amicto, passando por uma estola, cruzada sobre o peito ou em diagonal, por 
vezes com as pontas esvoaçantes, como pode também ser constituída por uma dalmática ou, 
então, uma imponente capa de asperges ricamente bordada e cravejada de pedras preciosas e 
segura no peito por um esplêndido firmai. 

23 Sobre a influência do Teatro sobre a arte, entre outros, veja-se MÂLE, Émile — L'Art Religieux de la 
fin du Moyen Âge en France, pp. 35-84; a obra citada de Loius Réau e ainda, em particular sobre o Mistério da 
Anunciação; MIGNE, J.-P. — Dictionnaire des Mystères. Turnholt: Brepols, 1989, pp. 143-144. 

24 LAARHOVEN, Jan van — Storía deli 'arte Cristiana. Milano: Bruno Mondadori, 1999, pp. 184-185. 
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Fig. 390. Anunciação 
Dierick Bouts (c. 1445-1450) 
Madrid, Museo del Prado 

Fig. 391. Anjo Gabriel 
Gérard David (c. 1506) 
New York, Metropolitan Museum of Art 

As figuras 390 e 391 apresentam-nos dois exemplos, 
entre outros já referidos, onde podemos observar a 

imponência, o cuidadoso tratamento dado às vestes eclesiásticas do Anjo anunciador. 

Importa ter presente que a figuração do Anjo Gabriel revestido com vestes sacerdotais, 
embora influenciada pela representação dos Mistérios, foi empregue devido à sua profunda 
simbologia directamente associada com a Anunciação. De facto, além do significado próprio 
das principais vestes, objecto de análise anterior, também podem contribuir para dar um 
ambiente de maior misticismo à cena ou, ainda, serem uma forma de simbolizar e fazer 
sobressair o carácter sagrado do anúncio da Encarnação do Verbo25. Para Pseudo Dionísio o 
uso deste vestuário significa a disponibilidade para se encaminharem espiritualmente para a 
divina e misteriosa visão consagrando a ela toda a vida26. 

Por outro lado, reforçando o significado transmitido pelo uso das vestes brancas e 
radiantes, constata-se, em algumas pinturas, um outro pormenor muito importante: o Arcanjo 
Gabriel aparece rodeado de uma auréola formada por numeroso conjunto de raios de luz, pois 

25 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 54; BUGHETTI, 
Angelo — Ipittori dell'Annunciazione, p. 19. 

26 Cf. A Hierarquia Celeste, 15, 4. 
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o Anjo anunciador, tal como os demais coros celestes, participa do resplendor da glória divina 
a que já fizemos referência. E, de acordo com os conceitos apresentados, a glória faz parte 
dos seres angélicos, aspecto que tem expressão, também na sua iconografia. Fizeram uso 
frequente desta particularidade iconográfica pintores como Fra Angélico o qual nas pinturas 
da Anunciação, designadamente, nas que se encontram no Museu do Prado, em Madrid, no 
Museo di Santa Maria delle Grazie, em San Giovanni Valdarno e no Museo diocesano de 
Cortona. Em qualquer um destes casos, o Anjo encontra-se envolvido por uma auréola formada 
por múltiplos raios dourados como se pode comprovar, por exemplo, pelo pormenor da 
Anunciação de Fra Angélico em Cortona [31] e que se ilustra na figura 392. Ainda antes de 
Fra Angélico este mesmo recurso era já utilizado pelos pintores, como forma de salientar o 
carácter resplendoroso e sobrenatural do Anjo Gabriel, criatura irradiante de luz que, segundo 
o texto apócrifo extraído do Livro sobre a Natividade de Maria, ao entrar onde ela se encontrava 
inundou o aposento com um fulgor extraordinário27. Isto mesmo podemos constatar através 
das pinturas ilustradas nas figuras 169, e 393. Para Dionísio Aeropagita, o significado desta 
aparência conferida pelas vestes luminosas e incandescentes está em conformidade com o 
simbolismo do fogo e com o seu carácter de seres 
próximos da divindade 28. 

Fig. 392. Anunciação (porm.) 
Fra Angélico (c. 1432) 
Cortona, Museo diocesano 

Fig. 393. Anunciação (porm.) 
Anónimo Floretino (c. 1400) 
Firenze, Santa Maria Novella 

27 Cf. Livro sobre a Natividade de Maria, IX, 1. 
28 Cf. A Hierarquia Celeste, 15,4. 
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Por vezes, o traje do Anjo anunciador pode 
apresentar influências do luxo e do fausto da vida 
cortesã e, assim, surgir representado com 
indumentária principesca. Ao analisarmos as 
pinturas da Anunciação, reunidas no Capítulo II, 
teremos oportunidade de verificar que também 
os artistas portugueses foram influenciados pelo 
ambiente da corte transpondo para o Anjo 
oornamento e a sumptuosidade dos trajes da 
nobreza. Importa recordar que os Arcanjos, tal 
como vimos, são considerados Anjos príncipes, 
motivo pelo qual são representados com trajes 
requintados, dignos de um príncipe e reveladores 
da dignidade do mensageiro celeste. Isto mesmo 
pode ser confirmado em diversas pinturas das 
quais apresentamos, como exemplo, o pormenor 
da Anunciação de Cario Criveli [394], onde o Anjo Gabriel revela a magnificência e o requinte 
do seu traje. 

Quanto ao que se refere ao amplo panejamento que o Anjo apresenta tanto na pintura 
flamenga como portuguesa, parece-nos importante atender à opinião de Maria José Palia: 

"O corpo sobrenatural exprime-se em termos de imponderabilidade. O traje sobrenatural 
ou celeste, intermediário entre o céu e a terra, parece animado por um sopro aéreo e 
imaterial. [...] Uma roupa longa, ampla e volumosa, revolta em drapeados e ondulações, 
cobre o corpo até aos pés, situando a figura num espaço específico - o espaço sagrado. 
[...] É o traje que espiritualiza o corpo e de certo modo o elimina: o de Deus, o de Cristo, 
o da Virgem e o dos anjos." 29 

Fig. 394. Anunciação (porm.) 
Cario Crivelli (1486) 
London, National Gallery 

Fisionomia 

Em todas as pinturas da Anunciação, o Anjo Gabriel é representado sob forma humana. 
O evangelho de São Lucas é omisso quanto ao modo como o Anjo anunciador se tornou 
visível diante da Virgem Maria. Todavia, após a análise efectuada respeitante ao modo como 
os anjos se manifestam junto dos homens, é fácil concluir que, para os pintores, o enviado de 

29 PALLA, Maria José 
Estampa, 1999, p. 36. 

Traje e pintura. Grão Vasco e o Retábulo da Sé de Viseu. Lisboa: Editorial 
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Deus não poderia ser entendido na sua missão de mensageiro com outra aparência a não ser 
a humana. Se subsistissem dúvidas quanto a esta figuração, o Evangelho Arménio da Infância 
mostra-se esclarecedor ao referir expressamente: "Eis que o anjo do Senhor entrou e 
aproximou-se dela estando as portas fechadas. O ser incorpóreo apresentou-se sob a forma de 
ser corpóreo" 30. Porém, sob esta fisionomia humana, os conceitos vigentes associados à 
criatividade artística do pintor darão lugar a variantes iconográficas dignas de serem destacadas. 

Já fizemos referência à inutilidade em procurar, nos textos bíblicos, referências sobre o 
sexo dos anjos. Quanto ao seu carácter assexuado, afirma Angelo Amato: 

"A primitiva iconografia cristã sublinha o carácter andrógino na representação dos anjos. 
A arte cristã antiga parece nunca ter representado os anjos nus. O facto de às vezes os 
anjos serem representados com grandes vestes sacerdotais, levou a que fossem 
representados, sobretudo no tardo medievo e no renascimento com formas graciosas, 
quase femininas. A partir do Quattrocento foram representados como meninos nus." 31 

Os anjos representados em pintura permanecem sempre identificados como homens 
jovens, imberbes e de grande beleza, até finais da Idade Média32. 

Em concordância com a opinião manifestada por Angelo Amato, Réau alega que os 
anjos representados como figuras femininas surgem a partir do século XV, aduzindo dois 
possíveis motivos: o facto de vestirem túnica branca, evocadora de vestuário feminino e, 
também, pela procura de uma beleza mais perfeita 33. Não se deverá estranhar este anseio 
manifestado por parte dos pintores tendo em conta o relato da Anunciação feito pelo Evangelho 
do Pseudo-Mateus, ao indicar que o Anjo anunciador era "de beleza indescritível" 34. De 
facto, a beleza humana surge mais frequentemente associada ao sexo feminino que ao 
masculino. Por isso, o Anjo Gabriel é representado, por vezes, com expressões femininas, 
reforçadas por um rosto sereno e doce. 

Como exemplo, selecionámos duas pinturas: a. Anunciação de Benvenutto di Giovanni 
[395] e o reverso do volante direito do Tríptico de Santiago Menor e São Filipe, atribuído a 

30 Cf. Evangelho Arménio da Infância, V, 3. O sublinhado a negro é nosso. 
31 Cf. AMATO, Angelo — L'angelologia nella tradizione delia Chiesa, p. 116, nota 49. 
32 Cf. RÉAU, Loius — Iconografia dei arte Cristiano. Antiguo testamento, p. 57. Réau confirma, por 

outro lado, algo que já esclarecemos: a influência dos deuses e génios alados pagãos sobre as representações de 
anjos efectuadas pelos primeiros cristãos não deverá ser entendida como uma transposição directa dado que as 
Niké, são figuras femininas, enquanto os anjos foram representados, desde a arte paleocristã até ao fim do 
Medievo, como seres masculinos. 

33 Ibidem. 
34 Cf. Evangelho do Pseudo-Mateus, EX, 2. 
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Pieter Coerk Van Aelst 
[396]. Na primeira, o 
desenho e os gestos das 
mãos, associados ao 
longo cabelo louro e aos 
traços do rosto, fazem 
sobressair, sem dúvida, 

E f r >j, uma aparência mais 

'■> â 1 V '"6 feminina que masculina. 
kfá% ^*^^ £, No segundo caso, a 

atitude e a fisionomia do 
Anjo Gabriel conduzem

nos a idêntica conclusão. 
Remetemos a observação 
de casos semelhantes 
para outras pinturas 
ilustradas, por exemplo, 

nas figuras 306, 340, 370, entre outras. 

Fig. 395. Anunciação (porm.) 
Benvenutto di Giovanni (1466) 
Vblterra, Museo d'arte sacra 

Fig. 396. Anjo Gabriel (porm.) 
Pieter Coeck V. Aelst (atr.) (c. 15271531 ) 
Funchal, Museu de Arte Sacra 

ANJOS ACOMPANHANTES DE GABRIEL 

"«Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.» E o anjo retirou-se 
de junto dela" (Lc 1,38). Assim termina a perícopa da Anunciação, de uma forma sintética e 
sem mais detalhes. O Verbo Divino encarnou. E permanece o silêncio. Nada se refere quanto 
à presença de outros anjos, durante ou após o anúncio feito pelo Arcanjo Gabriel. 
Contrariamente ao que sucedeu na noite de Natal quando, logo após o anúncio do nascimento 
de Jesus aos pastores, uma multidão dos coros celestes se associa ao anjo anunciador, enchendo 
os céus com os seus cânticos de louvor, agora, no momento da Encarnação, o céu não se 
manifesta ou, pelo menos o evangelista, nada refere sobre o assunto e, por isso, desconhecemos 
os pormenores quanto à presença de outros anjos na embaixada conduzida por Gabriel. 

Para J.C. Broussolle, porém, é certo que os coros celestes acompanhavam Gabriel, 
mas à maneira de espíritos permanecem em silêncio, sem revelarem a sua presença 35. 

Cf. BROUSSOLLE, J.C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation angélique, p. 292. 
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De modo análogo interpretaram alguns pintores quando registam a presença de um ou 
mais anjos junto ao mensageiro divino no momento da Saudação Angélica. Não nos referimos 
aos coros celestes que se encontram em redor do Pai Eterno, mas aos anjos próximos de 
Gabriel e da Virgem Maria. Para justificar este facto encontramos duas possíveis explicações: 
trata-se de uma influência dos livros de oração, ou então da própria iconografia da Anunciação 
associada ao papel de Maria. Émile Mâle, defende a primeira hipótese, esclarecendo a presença 
dos anjos acompanhantes do seguinte modo: 

"Os livros de devoção assinalam frequentemente a presença de anjos na cena da 
Anunciação. O anjo Gabriel, diz Richeome, foi acompanhado de vários anjos que são 
testemunhas desta embaixada cuja importância era tão grande que era necessário que o 
céu inteiro participasse nela." 36 

Defendendo a segunda teoria, outros autores procuram justificar tais representações 
estabelecendo uma analogia com a figura de Maria: tal como a arte deu companheiras à 
Virgem, da mesma forma os pintores quiseram que o Anjo Gabriel não fosse deixado sozinho 
durante a sua embaixada e assim representam um ou mais anjos para o acompanhar37. 

Associa-se à Idade Média a presença de anjos junto de Gabriel no momento da 
Anunciação. Muito embora, nessa época, comece realmente a ser mais frequente, prolongando-
se pelo Renascimento e sendo profusamente utilizada no Maneirismo e no Barroco, de facto, 
regista-se uma representação mais antiga de várias criaturas angélicas, no episódio da 
Anunciação dos mosaicos do arco triunfal da basílica de Santa Maria Maior, em Roma [2], 
(c. 432-440). É certo que este mosaico constitui um unicum a vários níveis e, como tal, no 
aspecto particular da representação dos anjos «acompanhantes», não pode ser tomado ainda 
como um dado adquirido, pois, irão decorrer muitos séculos até se estabelecer, entre os pintores, 
o costume de representar outros seres angélicos junto de Gabriel. 

Ao analisarmos as várias pinturas, concluímos que os anjos que acompanham Gabriel 
são mais característicos da arte italiana e a sua presença junto do Arcanjo Gabriel pode ser 
reduzida apenas a um só anjo, a dois, a três, ou então constituir uma multidão incontável da 
milícia celeste que desce do céu para testemunhar e glorificar, com a sua presença, este 
momento único. 

No caso de Gabriel se encontrar acompanhado apenas por um outro anjo, tal como 

36 Émile MÂLE cita RICHEOME —Le pèlerin de Lorette, p. 85,481, apud LÉPICIER, Augustin-Marie 
— L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 79-80. 

37 Cf. BROUSSOLLE, J.-C. — De la Conception Immaculée à l'Annonciation angélique, p. 338. 
38 Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, p. 88. 
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Fig. 397. Anunciação. 
Bernardo Daddi (c. 1350). 
Paris, Musée du Louvre. 

acontece na pintura de Bernardo Daddi [397], 
Lépicier, levanta a hipótese de se tratar do anjo 
custódio de Maria 38. Já anteriormente nos 
referimos ao incremento dado à devoção do 
anjo custódio durante o Medievo e que encontra 
um sinal claro nas representações deste anjo 
nas pinturas da Anunciação. Somos então 
levados a concluir que a sua presença não se 
destina a um mero papel decorativo, como um 
figurante secundário numa peça teatral, mas ao 
acompanharem o anjo anunciador na 
embaixada celeste, participam do anúncio da Encarnação do Verbo, o que os torna verdadeiros 
acólitos desta missão de carácter sobrenatural. 

Quando se regista a presença de dois 
anjos, como acontece, entre muitas outras, 

na na composição de Biagio di Antonio 
[398], na pintura de Filippo Lippi da 

igreja de S. Lourenço em Florença 
\ [170, 484], da qual se apresenta um 

detalhe na figura 399, ou na de Andrea 
del Sarto [422], pertencente ao 

Fig. 398. Anunciação 
Biagio di António (1483) 
Faenza, Pinacoteca 

Palácio Pitti em Florença, verificase que os anjos formam 
um grupo um pouco distante da cena principal parecendo, 
inclusivamente, ausentes do Colóquio que se desenvolve 
entre o Anjo Gabriel e a Virgem Maria. 

Entre os exemplos assinalados, não podemos deixar 
de sublinhar a importância da referida pintura de Filippo 
Lippi. Como se pode observar pelo pormenor da figura 
399, os anjos acompanhantes são representados com asas 
de cores diferentes: verde, no que se situa no primeiro 
plano e fixa atentamente o espectador, convidandoo, com 
o gesto da mão direita e o olhar, a contemplar e entrar 
dentro da cena; vermelha, no segundo anjo. As cores 
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Fig. 399. Anunciação (porm.) 
Filippo Lippi (14381440) 
Firenze, San Lorenzo 
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assumem, neste contexto, um significado muito particular encontrando-se directamente 
associadas com o momento da Anunciação-Encarnação plasmado pelo pintor: o vermelho 
simboliza o martírio, e o verde o triunfo da vida sobre a morte39. 

Encontramos assim, uma vez mais, mediante um recurso diferente, uma nova alusão ao 
facto deste anúncio não ser somente um mistério de alegria, mas também de dor e sofrimento, 
pois nele se incluem referências ao sacrifício de Jesus sobre o Calvário. Porém, como o 
epílogo do Mistério da Paixão não é a Morte, mas a Ressurreição, então o verde, recorda-nos 
a vitória sobre a morte descrita por São Paulo: "A morte foi tragada pela vitória. Onde está, 
ó morte, a tua vitória" (1 Cor 15, 54-55). De facto, os fiéis têm motivos para se alegrarem 
pois, ao ressuscitar, Jesus venceu a morte, de igual modo também os que morrem com Cristo 
ressuscitarão com Ele para a vida eterna (Rm 6, 8-10). Existe, pois, também, neste caso, 
uma relação entre o Mistério da Anunciação e o Mistério da Paixão de Cristo, embora se 
apresente segundo uma simbologia mais subtil da que 
tem sido analisada até ao momento. 

Segundo uma iconografia bastante invulgar para 
o tema da Anunciação, o painel de Hans Memling, 
ilustrado na figura 400, regista a presença de dois anjos. 
A sua figuração neste caso, identifica-os não como 
acólitos de Gabriel, mas como auxiliadores da Virgem, 
pois, de facto, os anjos associam-se, de forma directa, à 
figura de Maria, prestando-lhe ajuda e amparando-a 40. 

Para ilustrar o caso de uma Anunciação onde conste 
a presença de três anjos como companheiros de Gabriel, 
selecionámos, em primeiro lugar, a pintura de Frei Carlos, 
a qual constitui um precioso exemplo desta tipologia, 
tanto mais que este painel é o único caso, entre as pinturas 
portuguesas, constantes do Repertório, onde se verifica 

Fig. 400. Anunciação 
Hans Memling (c. 1482) 
New York, Metropolitan! Museum of Art 

39 Cf. LANGMUIR, Erika — Angels, p. 11. 
40 Parece-nos não ser este o momento apropriado para interpretar a atitude dos dois anjos e de Maria. 

Para a analisar teríamos de procurar saber qual o momento do Colóquio Angélico que o pintor procurou representar 
e de que modo o gesto da Virgem se encontra ou não adequado ao momento. Além disso seria necessário 
compreender a verdadeira finalidade dos anjos e saber se encontraria, ou não, fundamento em alguma passagem 
bíblica. Este trabalho levar-nos-ia demasiado longe para ser feito neste momento em que apenas procuramos 
ilustrar a presença de anjos acompanhantes de Gabriel. 
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Fig. 401. Anunciação (porm.) 
Frei Carlos (1523) 
Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga 

a presença de outros anjos [401]. 

Também, aqui, como em casos anteriores, 
os acólitos celestes encontram-se reunidos no 
espaço exterior formando um conjunto à parte e 
deixando para Gabriel a tarefa de proceder ao 
anúncio. Esta separação entre o grupo dos três anjos 
músicos e os dois principais protagonistas da cena 
é reforçada pelo facto de se situarem em locais 
diferenciados, resultantes da compartimentação do 
espaço concretizada pela inclusão de alguns 
elementos arquitectónicos. Esta situação será 
devidamente esclarecida ao procedermos à análise 
iconográfica deste painel, no Capítulo IV. 

Outro exemplo seleccionado reporta-se à 
Anunciação de pintura de Antonio e Piero Pollaiuolo [449], na qual os três anjos, músicos e 
cantores se encontram, também, num espaço anexo àquele onde decorre a cena principal e 
mais retirado que o da pintura de Frei Carlos, sendo, ainda, representados em dimensões 
bastante reduzidas, como se pode verificar pelo pormenor ilustrado na figura 402. 

E, por vezes, estabelecida uma associação entre esta 
iconografia que contempla a presença de três anjos junto de 
Gabriel e as representações dos três visitantes misteriosos que 
aparecem a Abraão e a Sara, sua mulher, junto do carvalho de 
Mambré (Filoxena, ou Epifania de Mambré), anunciando o 
nascimento de Isaac, apesar da idade avançada de Abraão e de 
Sara e da esterilidade desta tal como é referido no Livro do 
Génesis (Gn 18, 1-16) 41. Neste episódio, o autor sagrado 
evidencia a aparência humana das três personagens e, de facto, 
algumas representações fazem alusão a tal característica [268], 
embora, outras as representem como anjos [403]. Recorda-se 
que a semelhança entre o relato veterotestamentário referido e 

Fig. 402. Anunciação (porm.) 
a perícopa da Anunciação se processa, também, ao nível da Antonio e Piero Pollaiuolo (1470) 

Berlin, Gemaldegalerie 

41 Cf. SAVIOZ, Cathy; BAUD, Philippe — Voici que tu enfanteras un fils. Quelques parallèles bibliques. 
Fêtes & Saisons. 539 (1999) 6-7. 
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/U3fVAtyt,M I mSTlV&P 

Fig. 403. Três anjos aparecem a Abraão 
Mosaico (see. XII) 
Monreale, Sicília 

própria estrutura literária, como tivemos oportunidade 
de referir anteriormente, o que reforça a legitimidade 
em estabelecer o paralelo supracitado. 

Fig. 404. Anunciação (porm.). 
Mestre flamengo desconhecido (séc. XV). 
Lyon, Musée des Beaux-Arts. Da presença de um, dois, ou três anjos, os pintores 

facilmente evoluem para a representação de um número 
mais elevado das hostes angélicas presentes no momento da Saudação Angélica, acolitando o 
Arcanjo anunciador na sua missão. Assim, nas figuras 404 a 406, constata-se um número 
variável de anjos que seguem imediatamente atrás de Gabriel. No caso da pintura ilustrada na 
figura 404, vemos, inclusivamente, um dos anjos que, como um pajem, segura a capa do 
embaixador celeste. Nas figuras 405 e 406, os anjos mantêm-se a uma certa distância e, nesta 
última imagem, a diferença dada ao tratamento das vestes de Gabriel e dos restantes anjos é 
evidente. 

Em determinadas 
composições, a milícia 
celeste não se limita a uma 
presença passiva, mas 
participa activamente na 
construção do anúncio 
concretizado pelo arcanjo 
Gabriel. É a situação com 
que deparamos na figura 
407 na qual parece, 
efectivamente, que todos 
os coros celestes descendo Fig. 405. Anunciação (porm.) 

Tapeçaria (1530) 
Reims, Cathédrale Notre-Dame 

Fig. 406. Anunciação (porm.) 
Gerard Horenbout (c. 1519-1520) 
London, British Library 
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do céu e, por entre melodias e cânticos, se associam 
aos patriarcas e profetas do AT, dispostos lateralmente, 
de modo a contribuirem para transformar a Encarnação 
do Filho de Deus num momento de festa universal, 
celebrado no céu e na terra, pois era ardentemente 
aguardado como o culminar de um longo período com 
origem nos tempos da antiga Aliança. 

A justificação para a presença destes anjos 
músicos e cantores nos casos referidos deve ser 
procurada quer nos textos bíblicos quer nos apócrifos. 
Em relação aos primeiros, já fizemos alusão a diversas 
passagens onde são apresentados proclamando a glória 
de Deus (Quadro XVIII). Contudo uma fonte mais 
concreta pode ser encontrada no Livro dos Segredos de 
Henoc, um Apócrifo do AT a que já fizemos referência Rg. 407. Anunciação (porm.) 

, c , . j i ^ - i Livro de Horas de Charles de França (1465) 
e no qual Se faz O relato de Um Concerto Celestial New York, Metropolitan Museum of Art 
testemunhado pelo próprio autor: 

"No meio dos céus eu vi soldados armados que serviam o Senhor, com tímpanos e 
instrumentos musicais e cantavam interruptamente uma agradável melodia, causando-
me um grande deleite em escutá-los" 42 

Após a reforma tridentina o número de anjos figurado nas pinturas da Anunciação 
aumenta consideravelmente: o Anjo Gabriel passa a ser representado sobre uma nuvem e a 
composição povoa-se de anjos, de amorzinhos ou, simplesmente, de cabeças de crianças 
aladas, tornando o espaço de representação mais associado a um ambiente espiritual e etéreo. 
O período artístico que então se vive extravasa já os objectivos e os limites temporais do 
nosso estudo, pelo que não constituirá objecto de análise. 

* * * 

Uma vez concluída estas explicações, impõe-se proceder a uma síntese respeitante à 
presença da corte de anjos e do Arcanjo Gabriel nas pinturas da Anunciação. Podemos afirmar 

42 Livro dos Segredos de Henoc 6, 27. Outra tradução transcreve de um modo mais completo a mesma 
passagem: "No meio dos céus eu vi guerreiros armados que honravam o Senhor, com tímpanos e órgãos, com 
cânticos variados de voz doce e incessante, que é impossível de descrever e que enchiam o espírito de admiração. 
Era tão extraordinário e maravilhoso o canto dos anjos que eu me deleitei em escutá-lo". Citado a partir de 
GRUBB, Nancy — Figure d'Anjes, p. 49. 
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que a figuração das milícias celestes se pode organizar em cinco tipos: 

1- O Anjo Gabriel apresenta-se de modo individualizado; 
2- O Anjo Gabriel é seguido por um ou mais anjos «acompanhantes»; 
3- Estão presentes coros de anjos músicos; 
4- Coros celestes que se multiplicam formando um aglomerado, mais ou menos denso; 
5- Representa-se corte celeste em geral. 

Relativamente ao primeiro tipo, já procedemos a uma análise detalhada ao longo de 
todo este item. Este grupo comporta uma variedade imensa de situações, encontrando-se o 
Anjo Gabriel figurado em três atitudes básicas: de pé, ajoelhado, ou então em voo. 

Quanto aos anjos acompanhantes que fazem parte do segundo conjunto, tal como tivemos 
oportunidade de constatar mediante os exemplos apresentados, observa-se a figuração de 
um, dois, três ou mais anjos, os quais se distinguem do Anjo anunciador, quer pela sua posição 
em planos recuados, quer pelo tamanho mais reduzido, ou ainda pelas vestes mais modestas 
devido à sua categoria. 

A terceira situação considerada diz respeito a um grupo especializado destas hostes 
celestes: os anjos músicos. São, por isso, figurados tangendo instrumentos musicais, 
acompanhando anjos cantores que, por vezes, seguram nas suas mãos uma partitura. Fazem 
parte dos que nos céus glorificam o acontecimento que ocorre na terra: a Encarnação do Filho 
de Deus e voltam a estar presentes na noite de Natal, onde, após o anuncio do nascimento de 
Jesus feito aos pastores, enchem os céus com seus cantos de louvor (Lc 2, 13-14). 

Os coros celestes podem ser compostos por uma teoria de anjos, amorzinhos, com 
pequenos corpos de crianças, ou, simplesmente, cabeças aladas, normalmente situados em 
redor da figura do Pai Eterno, sem se confundirem com os seres da primeira hierarquia. Por 
fim, a presença da corte celeste forma a milícia angélica onde se reúnem os Serafins, Querubins 
e outras ordens as quais se encontram habitualmente junto da figura do Pai Eterno, recordando 
toda a corte que na sua morada celeste rodeia a Santíssima Trindade. 

Nem sempre se assiste a uma representação «pura» de uma destas tipologias, dado que 
a situação mais frequente é existir uma conjugação simultânea de dois ou mais destes grupos, 
que se dispõem, na composição, de acordo com o artificiosismo técnico e a criatividade dos 
pintores. 
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MBORA o título que atribuímos a este item pareça sugerir a elaboração de um 
estudo teórico sobre a relação entre a forma e a sua representação, nos moldes 
em que foi tratado por Henri Focillon ou A. von Hildebrand ', recorda-se que 
no horizonte desta tese está, fundamentalmente, um objectivo prático e muito 
bem definido: efectuar a análise geométrica e iconográfica das pinturas 

portuguesas respeitantes ao tema da Anunciação. Nesse sentido, as considerações teóricas 
serão as mínimas indispensáveis para contextualizar e explicar as opções iconográficas dos 
artistas. Tratar, pois, do espaço de representação e da representação do espaço não significa, 
necessariamente, uma intenção teorizante, mas, antes, desenvolver um aspecto concreto e 
essencial do presente trabalho, tendo como objectivo a sua aplicação prática na análise das 
pinturas. Pretendemos efectuar a classificação do contexto espacial escolhido pelos pintores 
para enquadrarem o Mistério da Encarnação e a forma como esses mesmos locais foram 
representados no espaço pictórico. Teremos oportunidade de observar que, apesar da escolha 
do espaço de representação dar a entender, à primeira vista, tratar-se de uma atitude quase 
ocasional ou o resultado de uma escolha aleatória, constituindo, portanto, uma faceta secundária 
em todo o processo de elaboração da pintura, reveste-se, pelo contrário, de aspectos bastante 
complexos dado o carácter altamente simbólico de que se encontra impregnado o elemento 
espaço. Da percepção desta realidade decorre o facto de que no estudo da mensagem 
iconográfica, logo após o destaque dado às figuras da Santíssima Trindade, da Virgem Maria 
e do Arcanjo Gabriel, estejamos a dar prioridade à construção e definição do espaço envolvente. 
Em nossa opinião, este constitui um dos elementos mais importantes, não só para o objectivo 
devocional, como doutrinal, da pinturas da Anunciação da época histórica considerada. 

Entendemos, pois, que a análise iconográfica efectuada até ao momento não ficará 
concluida sem a realização de um estudo complementar orientado segundo três vectores: por 
um lado, as características e o simbolismo do espaço escolhido pelos pintores como «cenário» 
do episódio bíblico da Saudação Angélica, por outro, o modo como esse mesmo espaço foi 
plasmado em termos plásticos e, finalmente, a relação estabelecida entre o Anjo anunciador e 
a jovem Anunciada, condicionada pela representação do espaço. 

1 Referimo-nos às seguintes publicações: FOCILLON, Henri — O Mundo das Formas. Porto: Edições 
Sousa & Almeida, [s.d.]; HILDEBRAND, Adolf von — El problema de la forma en la obra de arte. [S.l.]: 
Visor, [s.d.]. 
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O objectivo deste estudo resulta da importância que assumem as circunstâncias 
escolhidas pelos artistas para servirem de enquadramento à representação do Mistério. O 
local de eleição possui, nestas pinturas, um significado muito peculiar, pois descreve o ambiente 
de encontro de duas criaturas pertencentes a mundos diferentes, o que coloca, logo à partida, 
algumas dificuldades. 

Nesse sentido podemos afirmar, como Georges Didi-Huberman num magnífico estudo 
efectuado sobre a pintura de Fra Angélico, que a representação pictórica da Anunciação 
coloca deforma exemplar o problema da relação entre afigura e o lugar. O autor justifica a 
sua afirmação da seguinte forma: 

"La représentation picturale de l'Annonciation pose exemplairement ce problème du 
rapport entre la figure et le lieu. Dans la mesure où l'Annonciation est pensée comme un 
épisode précis du récit évangélique, sa représentation en peintura sera dès lors suscep
tible de manifester, à travers l'organisation même du tableau, une veritable mise en œuvre 
de Vistoria: c'est ainsi que l'on pourra tenter d'inférer, selon les positions ou les gestes 
respectifs del'ange et de la Vierge, quel moment de l'épisode ce tableau représente, et, 
partant, quelles paroles les «figures» sont «en tain» d'échanger. [...] Ensuite parce que 
l'Annonciation n'est pas seulement histoire, mais encore —et surtout— lieu et temps 
d'un mystère: en ce sens, elle ne requiert pas seulement les figures albertiennes et leur 
point de vue narratif, mais elle requiert aussi des figures au sens exégétique. C'est à cette 
seul condition qu'un tableau pourra accéder au statut d'un art de la «mémoire du mystère 
de l'Incarnation». [...] À ce titre, c'est un tableau qui ne se contente pas d'illustrer, mais 
qui produit le théologique, dans la mesure même où son lieu produit de la figure. Et il 
serait encore plus juste de dire que le lieu, tel qu'il est agencé, se destine lui-même à une 
fonction figurale, tandis que les «figures» (au sens des protagonistes de Vistoria) tendent, 
elles, à s'abstraire de leur simple fonction narrative pour accéder à l'étrange, à la structurale 
dignité de lieux théologiques." 2 

Estamos, pois, diante de um tipo de representações onde as figuras e o lugar se relacionam 
de uma forma única porque a Anunciação não é somente história, mas, sobretudo «lugar e 
tempo de um mistério» segundo a expressão de Didi-Huberman. As personagens não são 
simples agentes da narração, nem o espaço mera ilustração, ambos concorrem para fazerem 
teologia. Como veremos ao longo do nosso trabalho, o lugar de representação contribui, de 
forma ímpar, para promover a mensagem subjacente ao encontro de Maria com o Anjo Gabriel, 
constituindo uma unidade coerente e indissociável do episódio representado. Por isso achamos 
perfeitamente justificada a inclusão deste item que analisa, de forma sumária, as características 
«físicas» do espaço onde se representa o episódio da Anunciação e o modo como é figurado. 

2 DIDI-HUBERMAN, Georges — Fra Angélico. Dissemblance et figuration. Paris: Flammarion, 1995, 
pp. 108-109. 
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Também Louis Réau adverte para a especificidade das representações da Anunciação 
ao considerar que tais pinturas colocam problemas complexos do ponto de vista espacial, 
dinâmico e psicológico, pois a Anunciação é ao mesmo tempo geometria no espaço, conflito 
de forças e descida da graça divina sobre uma criatura humana. O mesmo autor alude, 
ainda, à origem dos dois intervenientes: o primeiro é um ser celestial, portanto, espiritual e 
incorpóreo, o outro é uma criatura humana, como tal, sujeita às leis da natureza3. Efectivamente, 
as pinturas da Anunciação colocam em confronto duas criaturas de dois universos radicalmente 
diferentes: o humano e o divino. Devido a este factor, absolutamente incontornável, os pintores 
da Anunciação, estabelecem a necessária diferença, não só por uma iconografia que identifica 
o Anjo como uma criatura celeste e Maria como um ser humano, mas, também, recorrendo a 
uma articulação cuidada do espaço de representação e à presença de diversos elementos 
simbólicos. Consequentemente, as duas figuras sofrem um tratamento diferenciado, do qual 
resultam obras com dissimetrias assinaláveis ao nível da distribuição espacial contribuindo, 
deste modo, para a existência de um dinamismo muito próprio. Na organização deste espaço 
assimétrico, não está alheio o papel atribuído às duas personagens principais, que se apresentam 
como dois pólos opostos de uma «carga dinâmica»: o Anjo irrompe através do espaço onde 
se encontra a Virgem e transmite a mensagem; Maria recebe o anúncio. Enquanto que o 
primeiro é um agente activo, a jovem escuta, acolhe, reflecte e, por fim, responde, desempenha 
um papel mais passivo. 

Como corolário das diversificações assinaladas, ocorre, como veremos, uma 
diferenciação e divisão espacial não apenas com o objectivo de separar os dois protagonistas, 
mas, também, para estabelecer a diferença entre os dois mundos: o mundo exterior da natureza 
e o interior da graça divina4, o mundo sujeito à Lei Antiga (ante legem e sub lege) e o mundo 
sujeito à Nova Lei (sub gratia). Parece-nos, pois, suficientemente clara a importância de que 
se reveste o estudo subsequente para a compreensão global da iconografia da Anunciação. 

3 Cf. REAU, Loius — Iconografia dei arte Cristiano. Nuevo Testamento, pp. 184-185. 
4 Cf. L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada: Lieux autres. 
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4.5.1. Lugares e espaços da Anunciação 

A construção do espaço «real» onde decorre o episódio da Saudação Angélica e a 
correspondente representação em pintura não foram pensados como cenário neutro, onde 
duas personagens agem como simples «actores» de uma história. Bem pelo contrário, 
assistimos a uma interacção entre os protagonistas e as circunstâncias envolventes, de tal 
forma dinâmica e abrangente, que o espaço sustenta e dá sentido às figuras e estas, por sua 
vez, originam e conferem significado ao contexto espacial onde se situam. Estes factores 
são indissociáveis e estão estreitamente relacionados entre si colaborando na elaboração e 
transmissão da mensagem doutrinal. 

É altamente elucidativo experimentar a observação de uma pintura da Anunciação no 
seu enquadramento original e uma montagem na qual as mesmas figuras são retiradas do seu 
contexto e colocadas segundo uma relação análoga. Fizemos a experiência com as figuras 
408 e 409. A primeira ilustra um pormenor da Anunciação de Melchior Broederlam. Na 
imagem seguinte as figuras de Maria e do Anjo Gabriel foram colocadas segundo a mesma 
relação, mas isoladas do contexto espacial original. É fácil concluir que, apesar de se tratarem 
dos mesmos «actores», não se pode efectuar a mesma leitura em ambas as imagens. A 
arquitectura e todo um conjunto de pormenores, constroem um espaço significante que 
contextualizam e ampliam o conteúdo simbólico e a mensagem do que parece ser um simples 

Melchior Broederlam ( 1395-1399) isolados do contexto espacial da imagem anterior 
Dijon, Musée des Beaux-Arts 
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encontro entre a figura da Virgem e do Anjo anunciador quando isoladas do seu contexto. 
Pode, portanto, dizer-se que as particularidades específicas de um determinado local contribuem 
não só para situar no espaço o episódio da Anunciação como para determinar a importância 
hierárquica de cada personagem ou, ainda, como forma de reforçar a simbologia e o objectivo 
doutrinal de determinados elementos construídos em função da mensagem global. 

Porém, se realizarmos a operação em sentido inverso, ou seja, se numa representação 
do Colóquio Angélico como, por exemplo, a que se ilustra na figura 410, retirarmos as duas 
personagens e o atril, o lugar do encontro possuirá um sentido completamente diferente. O 
resultado obtido pode ser observado na figura 411 e temos a noção de estarmos perante um 

Fig. 410. Anunciação 
Lorenzo di Credi, atr. (c. 1475) 
Paris, Musée du Louvre 

pequeno jardim murado em redor de uma casa, com vistas para o monte, sem qualquer 
significado simbólico apreciável. 

Podemos concluir que a presença de Maria e do Anjo Gabriel gera o espaço na medida 
em que, com a sua figuração, por exemplo, o muro circundante deixa de ser um simples 
limite de um espaço físico, o jardim, para fazer deste o hortus conclusus e ao mesmo tempo 
uma alusão ao jardim do Éden, ao Paraíso perdido para a humanidade por Eva e recuperado 
por Maria. Sem estas figuras o espaço encontrar-se-ia esvaziado de conteúdo simbólico. 

Fig. 411.0 lugar da Anunciação da figura anterior sem a presença das personagens e do atril 
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Antes de prosseguirmos, importa clarificar: apesar dos termos «lugar» e «espaço» 
poderem ser entendidos como sinónimos, pretendemos estabelecer, no presente contexto, 
uma distinção entre eles, se não em termos conceptuais, pelo menos no campo da sua aplicação 
prática, de modo a servirem como auxiliares na qualificação de duas realidades distintas. O 
«lugar» da Anunciação é entendido em sentido mais abrangente, como posição geográfica, 
ou topográfica, onde decorre o encontro entre o Anjo e a Virgem. Por sua vez, o termo «espaço» 
será interpretado enquanto ambiente envolvente, circunstante, definidor das características 
particulares de um determinado «lugar». Deste modo, quando nos referirmos ao «lugar» 
fazêmo-lo, num sentido mais amplo, podendo num mesmo «lugar» existirem «espaços» 
diferenciados. Assim, classificamos um determinado lugar, por exemplo, como «interior», 
designação geral que não qualifica o «espaço» particular, podendo este ser um espaço 
habitacional (privado), religioso (público), unificado ou compartimentado, caracterizado por 
uma geometrização específica ou marcado pela presença de pequenos elementos simbólicos 
que contribuem para fazer sobressair as virtudes de Maria, a correspondência entre passagens 
do AT e do NT, ou qualquer outro aspecto da mensagem que o pintor pretende transmitir. 

Feito este esclarecimento, cumpre-nos, ainda, referir que as possibilidades compositivas 
resultantes da organização das duas variáveis consideradas, o lugar e o espaço, são imensas e 
não está nos nossos objectivos efectuar um estudo pormenorizado de cada uma das hipóteses 
possíveis. Procederemos somente a uma classificação de três grandes grupos, apontando, 
apenas, as diversas variantes, reservando uma análise mais detalhada para o caso da arquitectura 
representada nas pinturas, pois, desde os primeiros séculos constituiu um problema a que os 
pintores procuraram dar resposta. Tendo em conta as evoluções registadas e o significado de 
determinados elementos arquitectónicos optámos por realizar um estudo mais detalhado. 
Alguns dos elementos simbólicos que contribuem para uma caracterização do lugar e do 
espaço serão tratados de modo individual no item 3.2, dedicado à simbólica da Anunciação. 

* * * 

A localização e o enquadramento da Anunciação são referidos no evangelho de São 
Lucas mediante três indicações: duas de carácter geográfico: uma cidade da Galileia, designada 
por Nazaré; e outra referente ao espaço: o anjo entrou onde ela estava. Expressão demasiado 
vaga, como já tivemos ocasião de explicar e que proporcionou as mais variadas interpretações, 
quer em termos plásticos, quer, também, em termos literários. 

No campo literário, já aludimos ao sermão de São Bernardo de Claraval onde o 
predicador refere ter o Anjo encontrado Maria recolhida em oração, o que faz supor a sua 
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permanência num espaço interior, provavelmente, a sua habitação '. Cerca de dois séculos 
mais tarde, Joannes de Caulibus, na referida obra Meditationes Vitae Christi, concretiza o 
lugar de encontro na domuncula da Virgem: "Surgens igitur Gabriel iucundus et gaudens 
uolitauit ab alto, et in humana specie in momento fuit coram uirgine, in thalamo domuncule 
sue manente." 2. A progresiva divulgação das Meditationes conduziu a que os pintores, a 
partir de finais do séc. XIV, recorressem, de modo cada vez mais frequente, à representação 
do quarto de Maria como contexto espacial privilegiado, para o encontro da jovem de Nazaré 
com o Anjo3. 

Numa atitude, mais fiel ao relato bíblico, que situa a Anunciação num lugar interior, 
muitos artistas optam por representar a Virgem não apenas no seu quarto ou na antecâmara do 
mesmo, como, igualmente, na sala, no vestíbulo, no interior de um palácio ou de uma igreja 
ou mesmo num espaço interno indeterminado. Outros preferem um espaço semiaberto como 
um pórtico, o alpendre de um pátio, um claustro, uma edícula ou loggia onde, muitas vezes, 
é possível observar o interior do quarto da jovem. Por fim, a cena pode ser transportada para 
um lugar exterior, o ar livre. Segundo esta opção, sobretudo nos ícones, Maria é representada 
tendo como pano de fundo uma paisagem urbana onde se distinguem vários edifícios, entre 
os quais o templo, ou então encontra-se no espaço simbólico de um jardim, que, muitas 
vezes, está limitado por uma sebe ou um pequeno muro. Existem, ainda, pinturas onde se 
justapõem algumas das situações supracitadas, ou nas quais o fundo é simplesmente a cor 
dourada onde se regista uma ausência total de decoração. Salvo nesta última ocorrência, 
observa-se, quase sempre, a presença de elementos arquitectónicos, variando do mais simples 
ao mais elaborado, que efectuam uma divisão ou compartimentação espacial e introduzem 
nova simbologia. Tais elementos, em conjunto com a própria perspectiva, utilizada nas 
representações de finais do século XIV, inícios do séc. XV, contribuem para conceber e 
comunicar um espaço que, muito embora convencional, se encaminha, de forma progressiva, 
para um espaço cada vez mais «real», no qual se penetra através da superfície da pintura4. 

Para efectuar a classificação dos vários cenários possíveis recorremos ao estudo de 
Lucien Rudrauf, no qual são consideradas as principais variantes no que respeita aos lugares 

1 Em louvor da Virgem Maria Horn. Ill, 2. Cf. OBRAS COMPLETAS de San Bernardo, p. 641. 
2 IOHANNIS DE CAVLIBVS — Meditationes Vite Christi, p. 20. 
3 Naturalmente que as situações diferem entre, por exemplo, a Itália e os Países Baixos meridionais. 

Mesmo no caso italiano as cenas da Anunciação no interior ou espaços mistos são as mais frequentes. No caso 
português, as pinturas representam sempre o Colóquio Angélico no interior da habitação de Maria, salvo uma 
única excepção que situa o encontro num espaço misto (pintura MD-5) 

4 CAPRETTINI, Ave Apiano — Leitura dellAnninciazionefra semiótica e iconografia, p. 115. 
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e espaços onde se registam a maior parte das representações da Saudação Angélica. O seu 
esquema é, basicamente, o seguinte5: 

A — O local do encontro entre as duas personagens: 
I — Um espaço indiviso; 

II — Um espaço compartimentado. 

B — Segundo outro ponto de vista, teríamos: 
I — Um espaço aberto; 
II — Um espaço fechado; 

III — Um espaço parcialmente aberto. 

No caso do espaço ser indiviso, quer aberto ou fechado: 
I — Nivelado; 
II — Desnivelado lateralmente ou em profundidade; 

III — Articulado em «gaveta», ou seja em profundidade desigual; 
IV — Fechado ou parcialmente fechado, pode variar de amplitude segundo as 

três dimensões. 

Quando o espaço é compartimentado pode ser: 
I — Lateralmente; 
II — Em profundidade; 

III — Em altura. 

Quando os dois compartimentos são justapostos podem ocorrer as seguintes combinações: 
I — Os dois compartimentos são fechados; 

a) Com amplitude igual ou sensivelmente igual; 
b) Com amplitude desigual. 

II — Um compartimento fechado, o outro parcialmente aberto; 
III — Um compartimento fechado, o outro aberto; 
IV — Dois compartimentos parcialmente abertos. 

Se considerarmos a multiplicidade das «invenções» registadas, resultantes das 
possibilidades compositivas, permitidas pelas diversas combinações entre os «lugares» e os 
«espaços», verifica-se que estamos perante um número de variáveis praticamente impossível 
de ser inventariado exaustivamente. Deste modo, vamos equacionar o problema de uma forma 

5 RUDRAUF, Lucien — L'Annonciation. Étude d'un thème plastique et de ses variations en peiture et 
sculpture. Paris: Grou-Radenez, 1943, pp. 24-25. 
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mais simplificada a partir das três categorias de «lugares» na medida em que, por meio delas, 
é possível abranger a totalidade dos espaços de representação: 

1- Anunciação em lugares exteriores; 
2- Anunciação em lugares interiores; 
3- Anunciação em lugares mistos (compostos com elementos dos dois anteriores). 

V 

A primeira categoria pertencem as pinturas onde o Colóquio Angélico decorre em 
espaços abertos; da segunda, fazem parte as representações que contemplam os espaços 
fechados, privados e domésticos (igreja, casa, quarto, etc); a última engloba as pinturas onde 
o espaço de representação se encontra limitado por elementos arquitectónicos que estabelecem 
uma compartimentação espacial de tal modo que coexiste o espaço aberto e o espaço fechado. 

O Quadro XXX proporciona-nos uma visão, de conjunto, sobre os vários cenários que 
iremos considerar. 

QUADRO XXX 

LUGARES EXTERIORES LUGARES INTERIORES LUGARES MISTOS 

Poço Quarto Loggia 

Fonte Antecâmara do quarto Na entrada da habitação 

Contexto urbano Vestíbulo Edícula (Domuncula) 

Jardim Sala Alpendre 

Claustro/Pátio Igreja Pórtico 

Palácio Portal de templo 

Indeterminado 

Fundo dourado 

Classificação dos vários lugares e espaços de representação onde decorre a Anunciação 

Em qualquer uma destas categorias, os pintores podem recorrer a diversos artifícios, 
para efectuarem uma divisão espacial, com o objectivo de repartir, sobre o painel, os lugares 
atribuídos aos principais intervenientes no episódio da Anunciação: o Pai Eterno, Maria de 
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Nazaré, o Anjo Gabriel e, eventualmente, outro elemento simbólico que pode surgir em função 
do espaço de representação escolhido como suporte da cena6. Estas personagens, tal como 
os actores num espectáculo, são detentoras de um espaço próprio, quase sempre dividido do 
espaço contíguo ocupado pela outra personagem, quer esta divisão se faça de um modo explícito 
ou mais velado 7. 

O episódio da Anunciação presta-se, mais que outros temas, a esta distribuição espacial, 
mais acentuada, na medida em que os «actores» pertencem a mundos diferentes e possuem, 
igualmente, naturezas diversificadas 8. 

LUGARES EXTERIORES 

Já vimos como, a partir do relato de S. Lucas, não é possível obter uma indicação clara 
sobre o local onde o Anjo Gabriel encontrou a jovem Maria quando a ela se dirigiu. Esta 
situação permitiu aos pintores criar composições cujos limites eram estabelecidos, unicamente, 
pelos padrões culturais e religiosos de cada época e a sua própria imaginação e criatividade. 
Os Evangelhos Apócrifos exerceram, neste aspecto particular, uma grande influência, 
designadamente sobre a arte bizantina, como já tivemos oportunidade de constatar, a qual 
veio, por sua vez, a ter repercussões nas pinturas ocidentais. 

Assim, entre os vários espaços de representação, utilizados pelos pintores, como cenário 
para as suas composições, deparamos com os «lugares exteriores». Vamos considerar 
especificamente enquadrados dentro desta categoria todas as pinturas nas quais as duas 
personagens estão situadas não só em pleno ar livre, como ainda quando se encontram em 
espaços delimitados por elementos arquitectónico, sem qualquer cobertura, ou seja, os 
protagonistas encontram-se no exterior de um edifício. Teremos em conta as seguintes 
variantes: junto do poço ou da fonte, no contexto urbano, num jardim, e no claustro/pátio. 

6 Cf. L'ANNONCIATION de la Renaissance à nos jours. Entrada: Lieux autres. 
7 Como paradigma da representação de um espaço que se encontra dividido de uma forma explícita 

podemos apresentar a Anunciação de Piero delia Francesca (Arezzo, fig. 489), enquanto um espaço 
compartimentado de modo velado pode ser observado na pintura de Leonardo de Vinci (fig. 420). 

8 Sobre a natureza das personagens e a respectiva distribuição espacial nas pinturas da Anunciação ver 
o capítulo final de CALABRESE, Ornar Calabresse — Como se lê uma obra de arte. Lisboa: Edições 70,1997. 
Arte e Comunicação, 64. Ver também a análise que dedicamos ao assunto mais adiante. 
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I-Anunciação junto à fonte/poço 

Esta foi uma das representações que marcaram os primeiros séculos das pinturas 
bizantinas. A fonte escrita primitiva para esta tipologia reside nos Evangelhos Apócrifos, 
como já esclarecemos. O relato da Anunciação do Proto-Evangelho de Tiago, afirma que 
Maria tomou o cântaro e foi enchê-lo de água; o Evangelho do Pseudo-Mateus, especifica o 
local onde Maria foi encher o cântaro: a fonte. Em ambos os relatos, Maria ouve uma primeira 
saudação, sem nada ter visto quando se dirigia à fonte buscar água9. 

Em termos iconográficos, os artistas 
interpretam literalmente tais passagens e 
representam Maria com o cântaro na mão junto 
da fonte, tal como se pode observar na figura 412. 
Maria é surpreendida pelo Anjo no momento em 
que se preparava para recolher a água com um 
cântaro. Esboça um gesto de surpresa e volta a 
cabeça para ver quem pronunciou a saudação que 
escutou. 

Fig. 412. Anunciação na fonte/poço 
Mosaico (séc. XIV) 
Istanbul, Kariye Djamie 

Trata-se de uma interpretação que ultrapassa 
o relato dos Apócrifos nos quais se diz, 
expressamente, que Maria, nessa ocasião, apenas 
ouviu a saudação, não tendo visto o Anjo nem dialogado com ele. Este diálogo viria a ocorrer, 
em sua casa, passados três dias (segundo relata o Evangelho do Pseudo-Mateus IX, 2), quando 
se dedicava ao trabalho da púrpura. Por isso, a representação deste episódio junto à fonte, ou 
poço, reveste-se de um simbolismo particular: Maria é este poço de águas vivas, puteus 
aquarum viventium de que se fala no Cântico dos Cânticos (Ct 4, 15)10. 

A figura 413 ilustra uma nova pintura da Anunciação revestida de um significado 
semelhante à anterior, mas tão simplificada nos seus elementos, que ficam reduzidos, 
unicamente, à presença dos três intervenientes: o Anjo Gabriel, a Virgem e a pomba do Espírito 
Santo. Assim, não se pode precisar se o anúncio ocorre junto ao poço ou à fonte ou, ainda, 
durante o trajecto para ir buscar água. 

9 Vd. Proto-Evangelho de Tiago XI, 1 -2, Evangelho de Pseudo-Mateus IX, 1. 
10 Surge, assim, associado ao poço o tema da água viva. Cf. MUJZ, Maria Giovanna — L'Iconografia 

dell'Annunciazione. Theotokos. IV: 2 (1996) 484. Veja-se também a figura 1. 
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Maria segura, na mão esquerda, o cântaro que leva 
para ir buscar água (a sua forma assemelha-se mais a uma 
ânfora), enquanto com a mão direita exibe o «gesto 
oratório», está, portanto, em posse da palavra. Por outro 
lado, a presença da pomba do Espírito Santo, junto à sua 
cabeça, alude claramente, à conceptio per aurem, por isso, 
em nossa opinião, o instante captado pelo iluminador é, 
sem dúvida, o momento em que a jovem Anunciada dá a 
sua resposta ao Anjo, que se encontra planando e segurando 
nas mãos um rolo de pergaminho fechado, símbolo da 
mensagem de que é portador. 

Importa salientar estas duas últimas figurações pela 
influência que, eventualmente, tenham exercido sobre a Fig. 413. Anunciação 

Manuscrito arménio (c. 1330) 

pintura portuguesa. Com efeito, o cântaro surge como um Erevan 
utensílio ao qual é atribuído, por vezes, um grande relevo 
na composição. Este facto parece-nos evidenciar um influxo da pintura da Igreja Oriental 
sobre a pintura portuguesa por vias ainda pouco clarificadas. 

//- Anunciação no contexto urbano 

Nesta variante, o «espaço de representação» tem como pano de fundo um ou mais 
edifícios com o intuito de representar uma cidade. Aspecto que não deixa margem para dúvidas 
considerando a figura 414, na qual sobre o aglomerado urbano o iluminador inscreveu a 

palavra Nazareth. Entre os vários edifícios 
representados surge, por vezes, um que se 
destaca pela sua cúpula e que poderá fazer 
referência ao templo. A figura 415 ilustra esta 
situação e não deixa de pôr em destaque dois 
aspectos relacionados com o templo: o primeiro 
é o facto de Maria se encontrar ocupada no 
trabalho de fiar a cortina para o templo; o 
segundo é a presença desta mesma cortina, de 
cor púrpura, estar colocada à entrada do mesmo 

Fig. 414. Anunciação 
Iluminura (c. 983) edifício. 
Treves, Staatsbibliothek 
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Impõe-se, neste momento, 
equacionarmos as seguintes questões: a 
presença destas construções arquitectónicas 
terá, apenas, como objectivo aludir à cidade 
onde residia Maria, tal como é referida nos 
textos? Ou existirá subjacente uma intenção 
simbólica e não tanto descritiva? Em nossa 
opinião, os pintores, ao imaginarem e 

Fig. 415. Anunciação 
Livro das Homilias do monge Tiago (séc. xii) adoptarem este «espaço de representação» 
Paris, Bibliothèque nationale . . . . . . ._. , 

procuraram ímpnmir-lhe outro significado: 
mais do que uma ilustração de Nazaré, esta cidade é símbolo de outra cidade, a cidade santa, 
a «Nova Jerusalém», referida com muita frequência, ao longo de diversas passagens bíblicas 
e na qual se reconhece a figura de Maria ". Importa, pois, considerar mais do que a imagem 
em si, aquilo que ela sugere. 

Dentro desta tipologia, Maria pode encontrar-se de pé ou sentada. O cadeiral, nas suas 
primitivas representações, apresenta-se modesto, sem nenhum significado especial e sem 
possuir nenhuma relação directa com a arquitectura circundante [415,416] embora constitua 
um dos acessórios mais utilizados nas representações bizantinas ou nas dos primitivos italianos, 
sujeitos aos influxos daquela época. Na evolução artística ligada a estas duas grandes áreas 
de influência, o assento da Virgem vai adquirindo cada vez maior importância, tomando a 
forma de um trono, por vezes, sobrepujado por um dossel [417], ganhando progressivamente, 
nos seus elementos constituintes, não só formas de índole arquitectónica, como vai estabelecer 
uma ligação muito forte com a própria arquitectura, a ponto de se integrar e identificar com 
ela, o que se verifica na arte italiana já nos finais do século XIII [418]. 

11 Encontram-se frequentes alusões à «Nova Jerusalém» ou «Jerusalém Celeste», tanto no AT como no 
NT. Citamos, a título de exemplo, o livro de Ben Sira:"Na cidade amada Ele me fez repousar, e em Jerusalém 
está o meu poder" (Sir 24, 11); o Salmo 87 que canta as glórias de Jerusalém: "Fundada por Ele sobre o monte 
santo, o Senhor ama a cidade de Sião mais que todas as moradas de Jacob" (SI 87, 1-2); e ainda os Salmos 122 
e 147 recitados na oração de Vésperas de festas marianas. Cf. FOURNÉE, Jean — Commentaires sur 
l'iconographie de l'Annonciation. Paris: [s.n.], 1954, p. 5. Em perfeita conformidade com o que acabamos de 
referir, importa chamar a atenção para a figura 463 que reproduz a Anunciação de Cario Crivelli. Apenas o facto 
de Maria se encontar num espaço «interior» nos leva a não a incluir no âmbito da tipologia que analisamos, pois, 
efectivamente o «pano de fundo» do cenário criado é uma vista sobre a cidade de Ascoli. Além disso a alusão à 
«Nova Jerusalém» não podia ser mais directa: nas mãos do Bispo e Santo patrono, Emidius, está a maqueta da 
cidade que é, ao mesmo tempo, um símbolo da «Jerusalém Celeste». Assim, na complexidade desta pintura, 
Crivelli reuniu, numa só imagem, os dois conceitos. Daremos mais pormenores sobre a pintura, nomeadamente 
quanto ao tipo de espaço construído, ao desenvolvermos o tema dos «Espaços mistos». 
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Fig. 416. Anunciação Fig. 417. Anunciação 
Iluminura (séc. XI-XII) ícone (séc. XII) 
Paris, Sacramentaire de Saint Géréon Ohrid, Galeria dos ícones 

Sem abandonarmos as fronteiras de Itália, verifica-se, de facto, que a relação entre o 
trono e a arquitectura conhece um desenvolvimento importante, na pintura dos séculos XIV e 
XV, transformando-o de tal modo e aumentando as suas dimensões que, tendo começado por 
ser um simples assento para a futura Mãe de Deus, acaba por tornar-se um importante elemento 
arquitectónico, normalmente fazendo parte integrante de um portal, mas onde se conjuga o 
conceito de trono e casa [419]. O trono deixa, assim, de ser um elemento autónomo do «espaço 
de representação», para passar a ser visto inserido num complexo cénico como trono-edifício, 
alterando e condicionando, fortemente, a «representação do espaço» anteriormente 
considerado n. 

O modo como os artistas imaginaram este cenário ao ar livre e a importância progressiva 
dada ao trono, significa que não podemos vê-lo simplesmente como um objecto decorativo, o 
que seria contrário ao espírito do artista do medievo, pois, como salientou Emile Mâle: "os 
artistas nada inventam, tudo o que representam tem a sua explicação num livro" 13. 

12 Sobre este assunto ver o desenvolvimento dado ao tema pelos autores ALMEIDA, Carlos Alberto 
Ferreira de —A Anunciação na Arte Medieval em Portugal, p. 4; CAPRETTINI, Ave Appiano — Leitura 
deli'Annunciazione. Fra semiótica e iconografia, pp. 14-16; FOURNÉE, Jean — Commentaires sur 
l'iconographie de l'Annonciation, pp. 3-4. 

13 Cf. MÂLE, Emile — L'Art religieux de la fin du Moyen Âge en France, p. IL 
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trono. Todavia, no presente contexto não se trata de TaddeoGaddi (1340) 
Fiesole, Museo Bandini 

um trono vulgar, mas sim, do trono do grande rei 
Salomão, construído em marfim e revestido de ouro, segundo a descrição feita no primeiro 
Livro dos Reis: "O rei mandou fazer também um trono de marfim, revestido de ouro fino. 
Esse trono tinha seis degraus; a parte superior, o dossel, era redondo; de cada lado do 
assento havia dois braços; ao lado dos braços dois leões" (1 Rs 10, 18-19). Deste modo, o 
trono de dimensões exageradas, que ocupa um lugar de destaque quer nos ícones, quer na 
pintura dos primitivos italianos representa o trono real, o «trono de Salomão», como é designada 
Maria 14. Na Igreja Oriental, mais que na Ocidental, persiste uma grande ligação entre a 
liturgia e a arte 15. A liturgia da vigília da festa da Anunciação faz referência ao trono real; o 
trono do grande rei de que nos fala outra importantíssima fonte escrita já referida anteriormente, 
o hino de louvor a Maria, Akathistos, que, na primeira estrofe, proclama 16: 

"Salve, tú eres de veras 
el trono dei Rey; 
Salve tú llevas en ti 
ai que todo sostiene." 

14 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de —A Anunciação na Arte Medieval em Portugal, p. 4; 
FOURNÉE, Jean — Commentaires sur l'iconographie de l'Annonciation, p. 4. 

15 Cf. FOURNÉE, Jean — Commentaires sur l'iconographie de l'Annonciation, p. 4. Sobre a relação da 
liturgia sobre a arte, nomeadamente na Igreja Oriental ver supra o item 1.7. onde se trata do tema. 

16 Cf. PONS, Guillermo — Textos Marianos de los primeros siglos, p. 175. 
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De facto, o trono onde Maria, como uma soberana da corte bizantina recebe o Anjo, 
possui uma carga simbólica relevante como acabámos de comprovar ao analisarmos a evolução 
que foi registando. 

III-Anunciação num jardim 

Nas pinturas alusivas ao tema em estudo, a existência de um espaço totalmente aberto 
sem qualquer cobertura arquitectónica sob a qual Maria se encontre não é muito frequente. A 
maioria das pinturas onde se regista a presença de tal lugar inclui uma compartimentação 
espacial onde se pretende estabelecer uma separação entre o espaço aberto e o espaço fechado, 
entre o interior e o exterior. Trata-se, pois, de um lugar misto, pelo que será tratado no respectivo 
item. No entanto, há exemplos de pinturas da Anunciação que testemunham a característica 
de serem representadas, ao ar livre, sem qualquer cobertura arquitectónica onde Maria se 
possa recolher. Veja-se, por exemplo, a pintura atribuída a Lorenzo di Credi [410], ou a de 
Leonardo de Vinci [420]. Em ambas as situações a Virgem apresenta-se em pleno ar livre 
tendo atrás de si a entrada da habitação. Nesta pintura de Leonardo, ilustra-se, ao centro, em 
último plano, aquela que é considerada a primeira representação florentina de uma vista 
sobre a cidade portuária num painel da Anunciação 17. 

O espaço atribuído às duas personagens, encontra-se devidamente delimitado, possuindo 
como elementos de separação, não só a diferenciação do piso onde cada um se situa, como 
também a estante, de grande porte, interposta entre o Anjo e a Virgem. 

Fig. 420. Anunciação 
Leonardo da Vinci (c. 1472) 
Firenze, Galleria degli Uffizi 

17 Cf. ARASSE, Daniel —Léonardde Vinci. Paris: Hazan, 1997, p. 342. 
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Deparamos com uma 
situação semelhante na 
pintura de Filippo Lippi, da 
National Gallery [421]. O 
local é idêntico, e a 
separação entre os dois 
protagonistas bastante 
acentuada: a Virgem 
encontrase num local 
reservado diante da entrada 

Fig. 421. Anunciação 
Filippo Lippi (c. 14551460) 
London, National Gallery 

da sua habitação, enquanto o Anjo permanece no jardim exterior, sem ousar «invadir» o 
espaço destinado a Maria. Por outro lado, a diferenciação do pavimento, o pequeno muro e a 
elegante jarra de açucenas contribuem para delimitar, ainda mais, o espaço que lhes é atribuído, 
assinalando, deste modo, a diferença entre os mundos tão diferentes a que cada um pertence. 

Algumas variantes destes mesmos lugares podemos encontrálas nas pinturas de An

drea del Sarto [422] e na de Francesco Franciabigio [423]. O episódio decorre ao ar livre, 
onde se faz sentir a presença do jardim e, portanto, estão impregnadas do respectivo significado 
simbólico. Em segundo plano, uma figuração mais precisa da habitação da Virgem: um palácio 
de características marcadamente renascentistas. Entre o Anjo Gabriel e Maria, interpõese, 
nas duas pinturas, um elemento de separação destinado a demarcar os respectivos espaços. 

khk 7 
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Fig. 422. Anunciação 
Andrea del Sarto (1512) 
Firenze, Palazzo Pitti 

Fig. 423. Anunciação 
Francesco Franciabigio (c. 1515) 
Turino, Galleria Sabauda 
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IV- Anunciação no claustro/pátio 

Outro espaço aberto que os artistas utilizaram para a representação deste mistério 
relaciona-se com o claustro e o pátio. Trata-se, efectivamente, de um espaço ao ar livre, sem 
cobertura, embora possa estar cercado por muros altos ou edifícios onde, eventualmente, se 
inclui uma colunata ou parte de um jardim. Esta opção foi utilizada, de preferência, na pintura 
italiana, como as que apresentamos nas figuras seguintes [424, 425, 426, 427]. 

t 
Fig. 424. Anunciação 
Fra Angélico (c. 1451) 
Firenze, Museo di San Marco Fig. 425. Anunciação 

Mestre dos painéis de Barberini (1448) 
Washington, National Gallery 

Nos casos citados, o artista, além da representação 
do Mistério da Anunciação, não abdica de enquadrar a cena num contexto arquitectónico, 
aproveitando o ensejo para exemplificar a utilização correcta das leis da perspectiva linear. 

Toda a arquitectura, dos embasamentos aos entablamentos, passando pelas colunas e 

Fig. 426. Anunciação 
Domenico Veneziano (c. 1445) 
Cambrige, Fitzwilliam Museum 
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Fig. 427. Anunciação 
Bartolomeo delia Gatta (c. 1500) 
Avignon, Musée du Petit-Palais 

colunelos, arcos, pavimentos, superfícies murarias, com os respectivos vãos de portas e janelas, 
contribuem para a organização do espaço, que se abre lateralmente ou em profundidade, para 
a separação das personagens, atribuindo-lhes um lugar bem assinalado, como também definem 
o ponto de fuga das linhas perspéticas e conduzem o olhar para um elemento iconográfico 
altamente simbólico, que se encontrava ausente nas composições representadas no jardim: a 
porta ou o arco que dá para o exterior. 

Ao introduzir o pátio ou o claustro nas pinturas da Anunciação, os pintores, pretendem, 
naturalmente, ampliar o simbolismo do lugar onde decorre o Colóquio Angélico mediante o 
significado próprio deste elemento arquitectónico ao qual era dado tanta importância nas 
construções monásticas medievais. Com efeito, o claustro é concebido como um «microcos
mos», ou seja, um espaço sacralizado. Trata-se de um «centro sagrado» lugar apropriado para 
a comunicação entre a terra e o céu, para a contemplação e do qual também não se pode 
afastar a noção de jardim e, por inerência, o jardim do Paraíso 18. Por sua vez, a planta qua
drangular remete para a cidade santa, a Jerusalém Celeste, de que fala o livro do Apocalipse 
no capítulo XXI, a qual está prometida para o fim dos tempos 19. 

Deste modo, os pintores voltam a estabelecer uma relação simbólica entre o início da 
Redenção, que tem lugar com o Mistério da Anunciação-Encarnação, com os frutos da Obra 
da Salvação: o regresso ao Paraíso e à felicidade vivida no Jardim do Éden. 

18 Cf. REVILLA, Federico —Diccionario de iconografia y simbologia, p. 103. 
19 Cf. SEBASTIAN, Santiago — Messaje Simbólico del Arte Medieval, pp.294-295. 
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LUGARES INTERIORES 

Até ao século XIII, por influência da arte bizantina, a fórmula narrativa das pinturas da 
Anunciação permanece secundarizada, face à ideia predominante, o dogma, que tende a 
valorizar o conceito espiritual e, diminuir, por conseguinte, os acessórios. Quando o episódio 
da Anunciação se começa a libertar das influências dos apócrifos, procura-se, então, valorizar 
não só o estado psicológico das personagens, como já tivemos oportunidade de referir, mas 
também os objectos e acessórios, que fazem parte do ambiente envolvente, atendendo ao seu 
carácter simbólico. Para esta mudança, contribuiu, também, a crescente divulgação das 
Meditationes Vitae Christi de Pseudo-Boaventura, que conduziu os artistas a uma crescente 
preocupação com o meio ambiente onde decorria a cena20. 

As representações da Anunciação que reproduzem o interior de um edifício revelam-se 
de uma riqueza iconográfica inesgotável, atendendo aos diversos elementos simbólicos 
componentes dos variados espaços. Não só no que concerne à variedade dos locais 
considerados, todos eles impregnados de um forte simbolismo, como também pelo carácter 
íntimo dos pormenores do interior da habitação da Virgem, aspecto mais desenvolvido pelos 
pintores da Europa Setentrional, assistimos a uma inflação decorativa, da qual não se pode 
separar o inerente significado simbólico, presente em cada objecto, por pequeno que seja. 

Nos lugares que definimos como «interiores» pretendemos enquadrar todas as 
representações da Anunciação em que as duas personagens principais, a Virgem Maria e o 
Anjo Gabriel, se encontram no interior de um determinado habitáculo, ainda que este possa 
incluir qualquer tipo de vedutta. 

Não sendo o nosso objectivo efectuar uma análise exaustiva dos pormenores 
circunstanciais associados a cada um dos espaços concebidos, não podemos deixar de referir 
dois aspectos essenciais: em primeiro lugar, a consideração dos elementos físicos construtores 
e reguladores do espaço interior, graças aos quais os pintores subdividem o espaço, atribuindo, 
assim, uma localização específica e devidamente ponderada a cada uma das personagens e, 
em segundo lugar, o contributo da perspectiva e da geometrização do espaço para reforçar o 
aspecto anterior. Dentro desta categoria, examinaremos a representação dos seguintes espaços: 
a Anunciação no interior do próprio quarto da Virgem, no vestíbulo da sua casa, na sala, no 
interior de uma igreja, de um palácio, em lugar indeterminado de uma habitação e as pinturas 
realizadas sobre um fundo dourado. 

Cf. LÉPICIER, Augustin-Marie — L'Annonciation. Essai d'Iconographie Mariale, pp. 48-58 

660 



CAP. I - 4.5. ESPAÇO DE RBPRESENTAÇÀO E REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO 

/- Anunciação na câmara 

O quarto da Virgem é, entre os diferentes espaços aqui considerados, aquele que reúne 
o número mais significativo de representações. Esta preferência dos pintores ficará, muito 
provavelmente, a dever-se ao facto de ganhar cada vez mais consistência a ideia de Maria 
estar, no momento da Anunciação, recolhida em oração, conforme testemunham os sermões, 
a Legenda Áurea de Iacoppo da Varazze, as Meditationes de Pseudo-Boaventura, a Vitae 
Christi de Ludolfo Cartusiano, entre outros escritos. Deste modo, o quarto de Maria, espaço 
privilegiado para a oração, recolheu a preferência dos pintores que representam a jovem, 
junto do seu tálamo, absorvida, quase sempre, na leitura de um livro. 

Assim é figurada nas imagens 428 a 429. Na primeira, o interior do quarto da Virgem é 
um espaço indiviso, usando a terminologia de Lucien Rudrauf, povoado de múltiplos objectos 
característicos das pinturas flamengas. Maria encontra-se sentada ao fundo do seu leito, diante 
de uma estante onde se encontra o livro. A jarra de açucenas colocada, no chão, em primeiro 
plano estabelece a separação entre as duas personagens. Trata-se da representação do ambiente 
íntimo do quarto de Maria, no qual o pintor esteve atento aos mínimos pormenores, onde não 
falta o candelabro com uma só vela, como sucede na representação dos Esposos Arnolfini de 

Jan Van Eyck, os recipientes, ordenadamente 
dispostos numa prateleira, a estante com o livro 
de orações, o do nó formado com a cortina do 
dossel, o tálamo assente sobre um estrado e 
coluna do lado esquerdo servindo para estabecer 
a demarcação da casa da jovem de Nazaré. 

O pavimento, rigorosamente construído 
segundo as leis da perspectiva linear, contribui, 
de modo decisivo, para a organização deste 
espaço «real» do qual nos encontramos 
separados, apenas, por uma imperceptível 
fronteira. 

Uma atmosfera um pouco diferente pode 
ser captada na pintura de Andrea Solário [429], 
pois nela se verifica a ausência de objectos de 

Fig. 428. Anunciação uso pessoal, com excepção do livro. Além disso, 
Pedro Berruguete (oficina) (see. XV-XVI) 
Madrid, Cajá de Madrid assiste-se, aparentemente, a uma certa 
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Fig. 429. Anunciação 
Andrea Solário (1506) 
Paris, Musée du Louvre 

«desacralização» do espaço do encontro ao ser 
incluída uma veduta. Porém, o simbolismo dos 
elementos da paisagem, que nos são dados 
observar, permitem ampliar a mensagem 
própria da Anunciação. 

Registase a presença três colunas 
coríntias nos extremos do dossel que sobrepuja 
o tálamo, o que envolve a cena num ambiente 
mais austero e menos familiar, contrariamente 
ao que se verificava no caso da pintura da 
oficina de Pedro Berruguete. Por outro lado, 
estas mesmas colunas contribuem para uma 
subdivisão espacial dentro do próprio quarto 
da Virgem, que já se encontrava dividido, do exterior, pela abertura da janela rasgada na 
parede de fundo. 

Nesta pintura não se acentua demasiadamente o traçado perspético do pavimento, embora 
ele exista e esteja correctamente assinalado. 

Voltamos a encontrar um ambiente de maior intimidade e recolhimento na pintura de 
Rogier Van der Weiden, representada na figura 430.0 local povoase, novamente, com objectos 
simbólicos muito frequentes noutras representações flamengas. O espaço destinado a cada 
uma das personagens não se apresenta limitado com o rigor de outras composições. Estabelece

se, todavia uma perfeita separação entre 
o Anjo Gabriel e a Virgem Maria, 
sobretudo, pela presença da cortina do 
dossel que pende numa das 
extremidades. A relação entre ambos 
apresenta um carácter algo insólito 
devido à tradição flamenga de apresentar 
o Anjo por trás da Virgem o que 
inviabiliza uma reciprocidade de olhares, 
pois a Virgem, na sua posição frontal, 
está impedida de fixar directamente o 

Fig. 430. Anunciação A n j °  Maria colocase, assim, numa 
Rogier van der Weyden (c. 1435) postura, a que aludimos anteriormente, 
Pans, Musée du Louvre r ^ 
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e que se caracteriza por se encontrar, ao mesmo tempo, voltada para o observador não deixando 
de estar atenta ao Anjo Gabriel. 

A janela rasgada na parede de fundo permite captar uma parcela do espaço exterior. 
Esta janela constitui uma fonte de luz que penetra pelo lado esquerdo do quadro e, juntamente 
com a que envolve Maria, proveniente de uma outra janela colocada diante dela contribuem 
para uma iluminação muito suave que modela com delicado sfumato o rosto e as vestes das 
duas personagens. Entre os diversos objectos, que compõem o interior doméstico, destacamos 
a jarra onde sobressaem três açucenas, o candelabro com uma só vela e um recipiente de 
vidro com formas esguias e delicadas, acompanhado de dois frutos: uma romã e uma maçã, 
também eles revestidos de uma simbologia particular apropriada ao tema da Anunciação l9. 

Na figura 431, as personagens situam-se numa posição semelhante à da pintura ante
rior. O encontro entre o mensageiro divino e a jovem 
Anunciada tem lugar num espaço indiviso constituído 
pela câmara de Maria. Os pormenores dos diversos 
elementos, a qualidade da luz que inunda a cena e a 
maior proximidade entre o Anjo e a Virgem, contribuem 
para tornar este lugar do encontro num espaço íntimo 
e acolhedor. 

Gabriel enverga túnica e manto de uma brancura 
difícil de superar. Surge representado por detrás da 
Virgem que se volta na sua direcção embora não chegue 
a olhá-lo directamente. As palavras da saudação do 
mensageiro divino encontram-se inscritas no espaço 
que medeia entre as duas personagens e dirigidas em 
direcção a Maria. Alguns elementos estabelecem uma 
separação velada entre os dois protagonistas: por um 
lado, a jarra com o ramo de açucenas, por outro, o tecido 
do dossel, onde se forma a tradicional bolsa, pendendo, 
na vertical, sobre o eixo de simetria. Deparamos com 
uma iluminação suave e homogénea, muito semelhante 
à da pintura anterior, sem causar contrastes lumínicos 
violentos. 

Fig. 431. Anunciação 
Rogier Van der Weyden (1450) 
Miinchen, Alte Pinakothek 

19 Em particular o simbolismo da maçã, que surge, também, nas pinturas portuguesas, foi devidamente 
esclarecido no item 3.2. 
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//- Anunciação na antecâmara 

Em alternativa às pinturas anteriores, 
assistimos à representação, não do quarto da 
Virgem, mas de uma dependência que lhe dá 
acesso: a antecâmara. Na primeira pintura desta 
modalidade [432], deparamos com um espaço 
necessariamente compartimentado, o qual, em 
primeiro plano, mostra uma divisão onde Maria se 
dedica aos lavores e à leitura das Sagradas 
Escrituras. Uma abertura em arco, rasgada na 
parede separadora, permite observar o quarto de 
Maria, onde se destaca o seu tálamo e uma cadeira 
de alto espaldar. A distância entre os dois «actores» 
é relativamente pequena e atenuada pelas 
respectivas vestes que se tocam, criando a 

Fig. 433. Anunciação 
Vrancke Van der Stockt (c. 1495) 
Dijon, Musée des Beaux-Arts 

Fig. 432. Anunciação 
in te r l igação Mestre flamengo desconhecido ( 1520) 

Bruges, Capela do Santo Sangue 
de espaços. 

A Virgem, de mãos postas e olhar fito no chão, 
dá o seu consentimento, no preciso momento em que, 
do alto, um feixe de luz, oriundo do bico da pomba do 
Espírito Santo toca discretamente a sua cabeça. Como 
objectos simbólicos salientamos a jarra de cristal, que 
sustenta o tradicional ramo de açucenas e, em primeiro 
plano, o cesto de costura, numa referência aos trabalhos 
de lavores, com origem nos Evangelhos Apócrifos. 

Por sua vez, na pintura de Vrancke Van der Stockt 
[433], os espaços destinados à Virgem e ao Anjo Gabriel 
estão divididos por meio de um arco duplo que assenta 
no ábaco de uma coluna, que serve de suporte ao 
enrolamento da filactéria. A coluna, cuja base ática, se 
eleva sobre um pequeno pedestal, dotada de um belo 
fuste marmoreado e de capitel coríntio, desempenha 
uma dupla função: separadora entre as duas figuras e 
os respectivos espaços, mas, simultaneamente, ao 
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suportar os dois arcos permite a união espacial do conjunto. No primeiro plano, posiciona-se 
a Virgem enquanto o segundo é ocupado pelo mensageiro divino. Desta forma, deparamos 
com uma situação invulgar, pois Maria está na antecâmara e Gabriel à entrada do quarto onde 
se vislumbra o leito com o respectivo dossel. Salientamos, novamente, o facto do Anjo surgir 
detrás de Maria. 

Situação menos frequente é aquela 
com que deparamos na figura 434. Trata-se 
de um espaço completamente fechado, sem 
qualquer comunicação com o exterior e 
onde se verifica uma total economia de 
elementos decorativos. É uma representação 
muito sóbria, quase reduzida às duas 
principais personagens: Maria ajoelhada em 
oração, com as mãos apoiadas sobre uma 
mesa-estante, onde figura um livro aberto e £ t r e t t 7 h t í £ Fresco (sé. XV) 
Gabriel representado, apenas, em bustO Lanslevillard, Chapelle Saint Sébastien 

numa pequena janela aberta na parede diante 
da Virgem, com o tamanho necessário para que o Anjo possa aparecer e desenrolar a longa 
filactéria. No muro do lado direito, um arco de reduzidas dimensões permite observar um 
espaço contíguo onde se representou o tálamo da Virgem, sem qualquer preocupação pelo 
tratamento perspético do espaço. A varanda com o alpendre situada no lado direito permite 
juntar ao ambiente íntimo do cubículo, uma referência a um espaço exterior. O acrescento 
deste elemento arquitectónico veio criar uma nova divisão espacial no espaço de representação. 

/ / /- Anunciação no vestíbulo 

A representação do Mistério da Anunciação diante da porta de entrada da casa de Maria, 
foi muito utilizado pelos pintores para figurarem o encontro do Anjo com a jovem de Nazaré. 
O vestíbulo, ou átrio de entrada, é um lugar interior, mas onde, pela sua própria definição, se 
rasga, habitualmente, uma abertura para o exterior constituída por uma porta de grandes 
dimensões. As imagens seguintes testemunham alguns casos, entre muitos, relacionados com 
esta situação e categoria espacial. 

Da pintura de Lorenzo de Credi, da Gallería degli Uffizi, em Florença [435], recolhemos 
o primeiro exemplo. O espaço está articulado em profundidade e as figuras apresentam-se 
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recortadas contra o fundo escuro da parede com 
diversos vãos rectangulares e circulares. A 
iluminação do aposento realiza-se gradualmente, 
quer através da luz ambiental quer através da que 
penetra pelos vãos invisíveis, do lado esquerdo, 
criando, assim, forte contraste entre as duas 
personagens e o fundo arquitectónico. O Anjo e 
a Virgem estão situados nos extremos laterais do 
painel, tendo a separá-los, não só a distância, 
como, também, o contraste claro-escuro e o jogo 
de simetria provocado pelo ritmo da arcada que Fig. 435. Anunciação 
_ j , Lorenzo di Credi (c. 1477-1480) 
funciona como um dos elementos F j r e n z e , Gaiíeria degii uffizi 
compartimentadores do espaço. A subdivisão 
espacial efectua-se em profundidade, a vários níveis pela interposição de sucessivos elementos 
arquitectónicos. 

Uma situação algo diferente, mas onde se verifica, ainda, algum grau de complexidade 
na fragmentação do espaço, pode ser observada na figura 436, cuja autoria não se encontra 
perfeitamente esclarecida. Nesta pintura a perspectiva desempenha um papel muito importante 
na definição da «profundidade» do espaço e, consequentemente, na respectiva organização 
em sucessivos planos. A progressão, ritmada, de arcos torais e formeiros e de abóbadas de 
lunetas criam uma sucessão de compartimentos cada um deles ocupado pelas personagens ou 
elementos simbólicos: no primeiro plano a Virgem e o Anjo anunciador, a que se segue o 

jardim, o pórtico e a vista para a cidade. O 
arco, formado entre os dois intervenientes, 
emoldura o centro perspético do painel e abre 
o espaço para o exterior, funcionando, assim, 
como o principal elemento separador das duas 
personagens. Nesta composição, importa, 
ainda, salientar que Maria, ao receber a visita 
inesperada do Anjo, não abandonou a leitura 
do pequeno livro de orações que sustenta na 
mão esquerda. A sua mão direita esboça um 
gesto pouco frequente: apoia-se no braço 
esquerdo, enquanto a atitude geral transmite 
um intenso momento de interiorização e 
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Fig. 437. Anunciação 
Sandro Botticelli (1489) 
Firenze, Galleria degli Uffizi 

reflexão. Provavelmente, o pintor procurou dar ênfase ao momento em que Maria confronta 
o a mensagem transmitida da parte de Deus com as professias alusivas ao mistério que lhe é 
anunciado. 

Pelo contrário, a composição da pintura de 
Botticelli [437] foi simplificada relativamente à 
representação do espaço de encontro, o átrio de 
entrada. A parede, com a grande abertura, 
desenhada atrás do Anjo, estabelece a separação 
entre o lugar interior e o exterior no qual se 
representa uma vista sobre o rio e a cidade, mas 
onde não falta uma referência ao jardim e o 
destaque à presença simbólica da árvore, alta e 
esguia, recortada contra o céu de tonalidades 
esverdeadas. Há, pois, uma fragmentação do 
espaço, apenas, em duas partes, ao invés do 
verificado nas duas pinturas anteriores. As 
figuras encontram-se no interior da habitação e ocupam posições extremas no espaço pictórico. 
Porém, a distância que as separa é, em determinado momento, drasticamente reduzida devido 
aos gestos das suas mãos, que quase se tocam, segundo uma linha, oblíqua, descrita pelos 
antebraços e desenhada paralelamente à diagonal ascentente da esquerda para a direita. 

Outra pintura cujo espaço de representação se torna ambíguo e mostra bem a diferença 
entre a «arquitectura pintada» e a «arquitectura real» é ilustrada na figura 438. Estamos, 

indiscutivelmente, diante de um espaço in
terior, visivelmente compartimentado, não 
só em direcção ao último plano, mas 
também lateralmente. As duas colunas 
pertencentes ao «arco de entrada» da cena, 
fragmentam o espaço pictórico em três zo
nas, como se se tratasse de um triplico, em 
que, cada uma delas, possui diferentes tipos 
de abertura em profundidade. A do lado 
esquerdo, demarcada por um pilar e uma 
coluna esguia em cujo capitel se apoia o 

Fig. 438. Anunciação arranque de um arco conopial que enquadra 
Giusto d'Alemanha (c. 1451) 
Génova, Santa Maria di Casteiio uma abertura quadrangular que identifica 
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o local por onde o Anjo entrou; a área central na qual Gabriel se situa e a do lado direito, que 
constitui o espaço destinado a Maria. O espaço central é o maior e abre-se, através do vão de 
um grande arco abatido, em profundidade, para lá da superfície muraria definida por um 
triplo arco de volta perfeita. No interior desta zona, verifica-se, a presença dos vários objectos 
de caracter simbólico, já frequentes nestas representações. Por sua vez, na zona do lado direito, 
configurada por meio de um arco conopial aviajado, deparamos com uma nova 
compartimentação espacial desta vez originada pelo cubículo onde se representa o tálamo da 
Virgem. O espaço de representação, imaginado como cenário, apesar de registar a presença 
discreta do tálamo de Maria é, essencialmente, idêntico aos anteriores, pelo que o incluímos 
dentro da categoria aqui definida. 

IV- Anunciação na sala 

O espaço acolhedor de uma sala é um dos possíveis cenários utilizados pelos pintores 
para neles representarem o Anjo e a Virgem da Anunciação. Porém, não é dos mais frequentes, 
nem obteve a preferência dos pintores italianos. A Anunciação ilustrada na figura 439-A, 
constitui um exemplo paradigmático desta tipologia. Trata-se do que parece ser uma primeira 
versão do tema que Robert Campin voltará a reproduzir anos mais tarde [439-B]. Nesta pintura, 
o Anjo apresenta-se diante da Virgem que se encontra ocupada na leitura do livro pousado 
sobre o regaço. O mensageiro faz uma ligeira genuflexão, olha directamente para a jovem, 
que, todavia, mantém o olhar baixo. O interior apresenta-se com uma luz suave e uniforme, 
mas pouco intensa apesar das duas janelas rasgadas na parede de fundo se apresentarem com 
os postigos abertos. Ao centro da composição situa-se uma mesa de tampo poligonal que 
recebe uma jarra de faiança com açucenas, um castiçal onde reside uma única vela e um livro 
com o respectivo estojo. A presença da mesa, apesar de se encontrar num plano mais recuado, 
impõe uma grande distância entre os dois protagonistas que, assim, constitui o principal 
elemento de separação entre o Anjo e Maria. 

A versão mais tardia, ilustrada na figura 439-B, pertence ao painel central do célebre 
retábulo de Mérode. Introduz novos detalhes, tratados com todo o pormenor, que contribuem 
para a decoração do interior da sala, mas que se mostram sobretudo relevantes, pelo seu 
carácter altamente simbólico. As soluções compositivas são muito semelhantes embora o 
espaço interior registe algumas alterações, bem como a postura da Virgem que se apresenta 
de frente para o observador, quando o Anjo conserva exactamente a mesma atitude. Esta 
posição, não permite estabelecer um contacto visual entre os dois intervenientes do episódio, 
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Fig. 439-A. Anunciação Fig. 439-B. Anunciação 
Robert Campin (c. 1420) Robert Campin (c. 1425) 
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts New York, Metropolitan Museum of Art 

o que aumenta o sentimento de distanciação causado pela aparente indiferença de Maria que 
continua absorvida pela leitura dos textos sagrados, como se ainda não se tivesse apercebido 
da chegada do mensageiro divino. As alterações do interior verificam-se na parede da esquerda 
onde foram rasgados dois óculos, sendo o primeiro atravessado pelos raios de luz a que já nos 
referimos e que apoiam o Menino Jesus na sua descida do alto em direcção a Maria. Por outro 
lado, a janela esquerda, da parede fundeira, deu lugar a um nicho, rematado por um arco 
apontado, trilobado, onde se encontra a tina metálica que constitui uma referência simbólica 
ao «poço de águas vivas». Também neste caso a mesa colocada no centro da sala funciona 
como elemento de separação das figuras da Virgem e do Anjo Gabriel. Separação esta que é 
reforçada pelo contraste formado pelas cores das vestes: a Virgem enverga túnica e manto de 
um avermelhado vivo, enquanto o Anjo ostenta, apenas, uma túnica de intensa cor branca, o 
que já se verificava na pintura anterior. Todavia, o espaço mantêm-se unificado devido a uma 
criteriosa disposição dos diversos elementos compositivos, entre os quais há que salientar a 
justaposição das vestes das duas personagens e também pela perspectiva que se acentua pela 
introdução lateral do grande banco junto ao fogão de sala, bem como pelo vigamento ortogonal 
de madeira existente no tecto. Sobre a mesa mantêm-se os mesmos objectos com uma diferença 
simbólica: nesta segunda pintura o castiçal metálico contém uma vela ainda fumegante, acaba 
de ser apagada. Apesar da existência de uma só janela, a intensidade da luz que banha a cena 
é maior no caso do Retábulo de Mérode, embora continue a ser uma luz uniforme. 

Estes dois exemplos constituem casos excepcionais de representações onde a Anunciação 
tem lugar na sala, tema pouco utilizado pelos pintores. 
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V- Anunciação no interior de uma igreja 

Do interior dos espaços domésticos 
passamos aos locais públicos e, entre eles, 
consideraremos, primeiramente, o interior de 
uma igreja. Ao selecionarem este lugar como 
cenário da Anunciação, os pintores estavam 
longe de pretender reproduzir o verdadeiro 
ambiente onde decorrera a Saudação do Anjo e 
tinham plena consciência disso. Este 
anacronismo, tal como aconteceu na 
representação da casa de Maria, destinava-se a 
salientar uma determinada mensagem a qual, de 
outro modo seria mais difícil, quiçá impossível, 
de ser transmitida. Atente-se por exemplo na 
carga simbólica presente numa das 
representações da Anunciação, dentro do espaço 
sagrado de uma igreja, a iluminura de Jean 
Fouquet, pintada para o Livro de Horas de Fig. 440. Anunciação 

Jean Fouquet, iluminura (c. 
Etienne Chevalier [440]. Chantilly, Musée Condé 

HE n i m wmi os w nmm 
1452) 

A Virgem e o Anjo anunciador encontram-se situados à entrada do templo que permanece 
vazio. Gabriel, colocando um joelho no chão, anuncia a Maria o Mistério da Encarnação. A 
jovem recolhida, em seu interior, junta as mãos, enquanto parece reflectir. Alinhadas ao longo 
das paredes estão as estátuas dos profetas, apoiadas em colunas de fuste torso e sobrepujadas 
pelo correspondente baldaquino 20. 

O espaço, indiviso e construído em perspectiva, de nave única, ritmada pelos tramos 
com vitrais e abóbada de nervuras, desemboca no altar coberto com a toalha branca, dando 
assim a entender que se encontra preparado para a realização da cerimónia central da fé 
cristã: o sacramento da Eucaristia. Na parede de fundo ergue-se, ao centro, a imagem de 
Moisés, sob um baldaquino ricamente decorado, com o respectivo atributo: as Tábuas da Lei. 
Tendo em linha de conta estes elementos, poderemos fazer a leitura simbólica deste espaço: 
os tempos da Antiga Lei simbolizada por Moisés e pelos profetas terminaram. A eles vai 

20 As estátuas poderiam ser identificadas como símbolo dos Apóstolos, porém o número de imagens não 
corresponde ao dos Apóstolos. Por outro lado a presença de Moisés confirma tratar-se de profetas do Antigo 
Testamento. Cf. FOURNÉE, Jean — Commentaires sur l'Iconographie de l'Annonciation, pp. 7-8. 
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suceder Cristo, o Novo Moisés, cujo nascimento é anunciado em primeiro plano. Sobre o 
altar já preparado será celebrado o memorial da Paixão e Morte de Cristo, ou seja vai ser 
oferecido em sacrifício aquele que agora encarna pois a Encarnação precede a Redenção 21. 
Deste modo constatamos a riqueza da simbologia resultante do facto de ser considerado o 
interior de uma igreja como espaço de representação, algo que dificilmente seria alcançado 
por outros meios. 

A figura 441 oferece-nos uma uma nova imagem do episódio da Anunciação que tem 
lugar no interior de uma igreja. Trata-se do painel central do Tríptico da Anunciação de Aix-
en-Provence. Nesta pintura, enquanto se processa o diálogo entre o Anjo e a Virgem, decorre, 
em último plano, a celebração da Eucaristia. 

Situamo-nos perante um 
espaço interior muito complexo 
derivado da grande fragmentação 
espacial que se processa em 
profundidade e lateralmente. Para 
esta compartimentação concorre, 
uma vez mais, a aplicação da 
perspectiva fortemente assinalada 
pela presença dos pilares e da 
sucessão dos arcos quebrados, 
torais e formeiros. O espaço deixa 
antever grosso modo duas zonas 
bem demarcadas: a primeira 
corresponde a um nartex, 
possivelmente tripartido, do qual se 

divisa, apenas, a zona lateral esquerda que alberga a figura do Anjo e outra mais alargada, 
correspondente ao espaço de duas naves, onde se situa a Virgem, de joelhos, diante de uma 
estante com um livro aberto. Não podemos deixar de anotar as diferenças que advêm do 
enquadramento arquitectónico: o Anjo situa-se num vão lateral, trilobado, ladeado por dois 
pilares encimados por figuras de duas personagens veterotestamentárias, enquanto que a 

Fig. 441. Anunciação 
Barthélémy d'Eyck (atr.) (c. 1442-1445) 
Aix-en-Provence, Église de Sainte Marie Madeleine 

21 Por meio desta simbologia vemos como, uma vez mais, se assinala a ligação indissociável existente 
entre o Mistério da Encarnação e o da Redenção. Para um maior aprofundamento da simbologia da representação 
da Anunciação no interior de uma igreja ver FOURNÉE, Jean — Commentaires sur l'Iconographie de 
l'Annonciation, pp. 7-8; NISHINO Yoshiaki — Le Triptyque de l'Annonciation d'Aix et son Programme 
iconographique. Artibus et Historiae. 39 (1999) 55-71. 
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Virgem ocupa a zona nobre das naves, cuja ponta do seu manto nos conduz, através do 
movimento linear dos pilares e arcos de abóbada da nave central, até ao fundo do edifício, em 
direcção ao altar-mor, onde se celebra a Eucaristia. 

Nesta complexidade arquitectónica, impõe-se destacar um aspecto importante: o vão 
onde se posiciona o Anjo é delimitado por arcos de volta perfeita, enquanto aqueles que 
enquadram o espaço da Virgem, no início das duas naves, são arcos apontados. Esta conjugação 
de arcos característicos de épocas distantes no tempo, coloca, de início, problemas de coerência 
entre estilos arquitectónicos diferenciados. Porém, o significado subjacente a esta gramática 
decorativa, mostrar-nos-à que não estamos perante uma figuração despropositada ou 
incoerente, mas, sim, diante de uma atitude intencional e altamente sombólica, como iremos 
esclarecer. 

Para podermos avançar com uma explicação deveremos atender a outros motivos 
pictóricos que parecem secundários, mas nos fornecem a chave da interpretação procurada. 
De facto se atendermos às imagens representadas nas estátuas colocadas sobre o capitel das 
duas colunas do primeiro plano, poderemos ser levados a identificá-las como figuras do profeta 
Isaías e Jeremias. Porém, o Tríptico da Anunciação de Aix-en-Provence, nos volantes laterais, 
que se encontram dispersos por museus diferentes, possui precisamente estes dois profetas 
do Antigo Testamento: Isaías no lado esquerdo e Jeremias no direito, pelo que as duas estátuas, 
ladeando o Anjo, deverão representar, forçosamente, outras personagens. 

No estudo efectuado 
sobre este tríptico, 
Yoshiaki Nishino, 
interpreta as duas figuras 
em questão com base 
numa gravura do episódio 
da Anunciação pertencente 
a uma Bíblia Pauperum 
[442]. Nesta figuração, a 
que já anteriormente 
fizemos referência, 
observamos o episódio 
central da Anunciação, 
rodeado não só pelos 
profetas Isaías e Jeremias, 
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Fig. 442. Anunciação rodeada de episódios e personagens do AT 
Bíblia Pauperum. Gravura (c. 1310) 
Sankt Florian, Biblioteca dos Augustinier-Chorherrestifts (cod. Ill, 207) 
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como ainda o rei David e o profeta Ezequiel, todos eles associados com o anúncio do vinda 
do Messias 22. Assim, na opinião daquele autor, as duas estátuas colocadas sobre as colunas 
que demarcam o vão onde se situa o Anjo, representam as figuras do Rei David, do lado 
esquerdo do arco, e do profeta Ezequiel, no lado direito. O primeiro, está voltado para a 
paisagem exterior situada detrás do Anjo, a qual é interpretada como símbolo da aspiração da 
vinda do Salvador, enquanto o proteta Ezequiel se situa no limiar da «porta» de acesso ao 
espaço onde se encontra a Virgem, o que se enquadra com o aspecto simbólico da «porta 
fechada» da profecia de Ezequiel (Ez. 44, 2). Com estes dados, Yoshiaki Nishino, interpreta 
as incoerências arquitectónicas dos arcos como símbolo da relação entre o AT e o NT, ou, 
ainda, da oposição entre o mundo sub lege e o mundo sub gratia. Isto é, tanto os arcos de 
volta perfeita, como o próprio profeta Ezequiel são identificados com o mundo sujeito à 
antiga lei, o tempo da velha aliança, enquanto, por sua vez, os arcos apontados e o Rei David 
são sinais do mundo sob influência da graça, que será alcançado pela Encarnação de Cristo 
anunciada pelo Anjo 23. Desta forma a ideia antitética entre o AT e o NT surge associada à 
representação arquitectónica, aspectos que voltaremos a encontrar noutras representações 
para as quais chamaremos a atenção. 

Podemos encontrar, ainda, nas palavras de São Tomás de Aquino, um reforço desta 
interpretação : "A Virgem pertence à Antiga Aliança pelo seu nascimento e pelo matrimónio, 
enquanto que pela sua maternidade e virgindade ela faz parte da Nova Aliança" 24. Desta 
forma, o interior de uma igreja, utilizado como espaço de representação, não pretende 
representar uma construção material específica, mas sim a Igreja, pois Maria, desde os tempos 
da Patrística, foi vista como figura da Igreja de Cristo {Figura Ecclesiae), ou Templo de Deus 
(Templum Dei), dois títulos que lhe advêm, precisamente, pela Anunciação e Encarnação 25. 

Podemos, ainda, referir outras representações da Anunciação que ocorrem no interior 
de uma igreja, como a que se ilustra na figura 443, anteriormente referida e aqui retomada 
para podermos apreciar a monumentalidade da arquitectura que constitui este imponente 
edifício. Como se pode observar, atrás de Maria, no plano do fundo deparamos com a figura 

22 Cf. NISHINO Yoshiaki — Le Triptyque de l'Annonciation d'Aix, pp. 61-64. A explicação destas e de 
outras personagens do AT será efectuada na secção 3.1. dedicada à simbologia das figuras bíblicas. 

23 NISHINO Yoshiaki — Le Triptyque de l'Annonciation d'Aix, p. 65. 
24 Citámos a partir de NISHINO Yoshiaki — Le Triptyque de l'Annonciation d'Aix, p. 65. 
25 Cf. FOURNÉE, Jean — Commentaires sur l'Iconographie de l'Annonciation, pp. 6-8. Ver também: 

Pozo, CÂNDIDO, — Maria en la escritura y en lafe de la Iglesia. 4a edición. Madrid: BAC, 1988, p. 154; 
VOLLERT, Cyril — Maria y la Iglesia. In CAROL, Juniper B. (dir.) — Mariologia. Madrid: BAC, 1964, pp. 
921-966; PONS, Guillermo — Textos Marianos de los primeros siglos. 
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Fig. 443. Anunciação (porm.) 
Livro de Horas de Charles de França (c. 1465) 
New York, MMA (ms. 58, foi. 71) 

do sacerdote, voltado para o altar, indicando, 
portanto, que também neste caso, decorre a 
celebração eucarística no momento em que surge 
o Anjo Gabriel. Entre a profusão de imagens de 
vulto, salientam-se as quatro de maiores dimensões 
situadas ao centro, ladeando a figura de Maria e 
que certamente representam as mesmas 
personagens veterotestamentárias referidas na 
pintura anterior: os profetas Isaías, Jeremias e 
Ezequiel e, ainda, o rei David. Merece, ainda, o 
devido destaque a presença da pia baptismal, 
situada entre Maria e as figuras femininas que a 
acompanham, como alusão ao Baptismo. Baptismo 
entendido como a 
vida do Espírito 
que nasce e faz do 
baptizado uma 

nova criatura, simbolicamente associado ao momento da 
Encarnação, ou seja da Nova Criação a que já nos referimos. 

Mais conhecida é a pintura de Jan van Eyck pertencente 
à National Gallery of Art, de Washington onde voltamos a 
deparar com uma figuração do Colóquio Angélico no interior 
de uma igreja na qual se registam diversos elementos 
simbólicos [444]. Assim, verificamos, por exemplo, sete raios 
luminosos que atravessam os vitrais, simbolismo a que já 
fizemos referência. A pomba do Espírito Santo, apoia-se sobre 
o raio central, entre todos o de maior comprimento, que se 
prolonga até tocar a cabeça de Maria, cujo significado foi, 
também, por nós já esclarecido. Por outro lado, o Anjo Gabriel 
apresenta-se junto da Virgem ostentando vestes riquíssimas 
e uma coroa própria da realeza, enquanto no pavimento os 
ladrilhos representam diversos episódios bíblicos. O ambiente 
interior desta igreja, muito do agrado das composições 
flamengas, torna-se um local cheio de misticismo, propício 
para a representação do Mistério da Anunciação. 

Fig. 444. Anunciação 
Jan van Eyck (c. 1434-1436) 
Washington, National Gallery of Art 
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VI- Anunciação no interior de um palácio 

Já aludimos à forma como os pintores 
interpretam a «casa» de Maria. Originalmente 
seria, como todas as casas de Nazaré, pobre, 
humilde e despojada de luxos. Os pintores 
procuraram engrandecer a sua habitação, 
tornando-a digna daquela que seria a Mãe do 
Filho de Deus. Por isso, não se coibiram em 
representar a Anunciação no interior de um 
ambiente palaciano, onde não falta a nobre 
arquitectura e magnífica decoração, tal como 
podemos observar nos exemplos ilustrados nas 
figuras seguintes. 

Fig. 445. Anunciação 
Piero dei Donzello (c. 1490) 
Firenze, Santo Spirito Na pintura de Piero dei Donzello [445], a 

cena decorre num amplo cortile, articulado por 
pilares de secção quadrada, da ordem coríntia, inspirados no modelo, criado por Brunelleschi, 
para as colunas divisórias das naves das igrejas de São Lourenço e do Espírito Santo, que 
podemos observar, respectivamente, nas figuras 446 e 447. Na pintura, como nas igrejas, as 
colunas são rematadas com um duplo entablamento, a fim de conseguir a proporção dos 
elementos tectónicos, sobre os quais Donzello apoia os arcos de volta perfeita que configuram 
o espaço. As linhas do pavimento e os elementos arquitectónicos descritos foram objecto de 
uma aplicação rigorosa das leis da perspectiva que contribuem para que o espaço, assim 
construído, se aproxime de um verdadeiro espaço «real», aberto em profundidade, uma 

Fig. 446. Interior da igreja de San Lourenzo 
Filippo Brunelleschi 
Firenze 

Fig. 447. Interior da igreja do Santo Spirito 
Filippo Brunelleschi 
Firenze 
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autêntica «janela aberta para o mundo», segundo a expressão de Leon Battista Alberti26. 

O Anjo e a Virgem encontram-se separados não só pela posição central da jarra com 
lírios roxos, o que constitui uma representação muito rara desta variedade de lírios em pinturas 
da Anunciação, como pela enorme abertura central, que conduz o olhar para o infinito, através 
do jardim exterior. 

No segundo caso, estamos perante uma 
pintura onde se faz sentir, de modo análogo ao 
anterior, a riqueza e sumptuosidade da habitação 
da Virgem [448]. Filippo Lippi serve-se da 
arquitectura para enquadrar as personagens que 
compõem a cena, criando espaços diversificados. 
Um recinto, de menor dimensão, que acolhe os 
protagonistas, configurando através de uma 
arquitectura rigorosamente renascentista, 
composta por pilastras caneladas ao centro e 
semi-pilastras nos cantos, da ordem coríntia, com 
colunelos no intradorso, rematados com arcos de 
volta perfeita, sustentam um belíssimo 
entablamento, com arquitrave, e cornija coloridas 
a verde, que abrem para outro espaço exterior, 
mais profundo, de forma rectangular, em cujo centro se ergue uma coluna no ábaco da qual 
parece poisar a pomba do Espírito Santo. Contribui para criar esse ambiente, áulico, não só a 
nobreza dos elementos arquitectónicos e dos objectos presentes, como ainda as vestes dos 
dois principais protagonistas e também o facto das asas do Anjo serem de um grande realismo, 
reproduzindo as penas de pavão, com ocelos multicolores, ave que habitava nos palácios e 
muito representada em pinturas alusivas ao mesmo tema. 

Impõem-se salientar uma característica arquitectónica comum às pinturas de Filippo 
Lippi e de Piero dei Donzello: o ritmo ternário dos arcos que delimitam o espaço destinado ao 
Anjo e à jovem Anunciada. Em nossa opinião concretiza-se, deste modo, uma alusão directa 
à presença da Santíssima Trindade no momento da Encarnação do Verbo Divino, o que se 
verifica, de forma acentuada, entre outros pintores, particularmente, nas obras de Fra Angélico. 

Neste caso, a distância entre o Anjo e a Virgem não é tão significativa como na pintura 

Fig. 448. Anunciação 
Filippo Lippi (c. 1445) 
Munchen, Alte Pinakothek 

26 ALBERTI, Leon Battista —De la pintura y oiros escritos sobre arte. Madrid: Ed. Tecnos, 1999, p. 84. 
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anterior, mas a separação entre cada personagem é efectuada de um modo mais acentuado. 
Para tal efeito, contribui a presença da estante onde Maria coloca o livro, bem como a pilastra 
e o colunelo que se interpõem entre as duas figuras, apesar de se situarem num plano mais 
recuado, sugerido pela aplicação das leis da perspectiva. 

Como exemplo do exagero que pode 
atingir a representação luxuosa do interior 
de um palácio, tal como era entendido na 
época, apresentamos a pintura de Antonio 
e Piero Pollaiuolo [449]. De facto, a 
nobreza da habitação de Maria não podia 
ser mais contrastante com a sua humilde 
condição de mulher pobre e simples do 
povo de Nazaré. Atendendo às 
condicionantes culturais e religiosas, 
compreende-se, perfeitamente, que, para 
Maria, COmO para Seu Filho, OS fiéis Fig. 449. Anunciação 

, r Antonio e Piero Pollaiuolo (c. 1470) 
entregassem o que para eles fosse Berlin, Gemaidegaierie 
considerado o mais nobre. Assim se 
entende a riqueza das vestes do Anjo e da Virgem, o pavimento e as paredes marmoreadas e 
douradas, pilastras e frisos decorados igualmente a ouro, o tecto de caixotões, a cadeira 
cravejada de pedras preciosas, a cortina e a colcha do leito de riquíssimo tecido. Houve o 
cuidado de seleccionar e aplicar, na arquitectura, os materiais mais requintados da época. O 
ambiente destinado a receber o Filho de Deus deveria estar, em termos materiais, adequado à 
sua dignidade. Repete-se a representação das asas do Anjo formadas com penas de pavão, 
ave representada, igualmente, na varanda vista pela janela de duplo arco que se abre para a 
cidade de Florença. 

Nesta pintura o espaço interior prolonga-se em profundidade, relevando a colocação 
artificial da parede que forma um corredor em direcção à janela supracitada. Esta divisória 
tem como objectivo estabelecer a separação espacial de acordo com um esquema que coloca 
a Virgem à direita, num espaço arquitectural próprio e de maiores dimensões, daquele que é 
destinado ao mensageiro divino. Salienta-se, assim, a dignidade de Maria diante da qual 
Gabriel se apresenta em atitude submissa colocando o joelho direito no chão. Mantém-se 
também aqui e apesar da cesura estabelecida pela parede, um espaço de separação entre os 
dois intervenientes, devidamente assinalado. 

677 



CAP. I - 4.5. liSPAÇO DE! Rl-PRESENTAÇÃO R RI-PRI-SI-NTAÇAO DO ESPAÇO 

Fig. 450. Anunciação 
Lorenzo di Pietro, detto Vecchietta (1462) 
Pienza, Museo Vescovile 

Por sua vez, na pintura de Lorenzo di Pietro (dito Vecchietta) [450], encontramos uma 
situação muito mais complexa em relação às pinturas anteriores, no que respeita à fragmentação 
espacial. De facto, tanto segundo o eixo transversal como longitudinalmente, tem lugar uma 
enorme divisão do espaço estabelecida pelas colunas da ordem coríntia que sustentam uma 
abóbada de nervuras, criando um espaço fortemente perspectivado. 

Segundo o eixo transversal deparamos com cinco zonas distintas desde a situada mais 
à esquerda, por onde o Anjo entrou, até ao espaço representado atrás da Virgem, assinalando 
a localização do seu quarto. Em profundidade, a perspectiva desenvolve-se em direcção ao 
ponto de fuga situado no exterior do edifício, sobre o eixo vertical de simetria que atravessa 
a abertura do último plano. 

A figura do Anjo anunciador e da Virgem encontram-se colocadas em posições extremas 
da composição, o que permite estabelecer uma enorme zona de separação entre ambos, 
demarcada pela sucessão de colunas da «nave central», onde a jarra de açucenas, se destaca 
pela posição isolada em que se encontra. 

Repare-se na tentativa do pintor em reproduzir no pavimento uma grande quantidade 
de círculos desenhados em perspectiva, o que constitui um exercício de elementar representação 
geométrica, mas de difícil execução. Atendendo a estes elementos, bem como a todo o jogo 
perspéctico estabelecido por meio das colunas e das respectivas bases e capitéis, é fácil concluir 
que Lorenzo di Pietro utilizou este espaço pictórico, destinado, ao coroamento de uma pala 
de altar da igreja de Spedaletto, como uma forma de demonstrar as suas capacidades técnicas 
e o seu virtuosismo do domínio da perspectiva, no qual o tema da Anunciação surge apenas 
como um motivo para a execução de uma obra pictórica. 
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VII- Anunciação em local indeterminado 

No âmbito da categoria definida pelos 
«lugares interiores», verifica-se existirem 
determinadas representações onde ambos os 
protagonistas se encontram no interior de um 
edifício, sem que seja possível identificar o lo
cal. Por isso o classificámos como «lugar 
indeterminado» ou, pelo menos, não definido de 
modo explícito. Como exemplo desta situação, 
apresentam-se as pinturas 451 a 454. 

XT . . _ T . Fig. 451. Anunciação 

No primeiro caso, P. Lorenzetti optou por Pietro Lorenzetti ( 1320) 
um espaço bipartido, resultante da presença de Arezz0, Pieve 

um pilar, de secção quadrada, que configura uma estreita abertura de acesso ao cubículo onde 
se situa a Virgem. Repare-se na desproporção existente entre as dimensões das figuras e o 
local onde se situam, particularmente no que diz respeito à Virgem Maria, o que torna ainda 
mais difícil identificar a sua localização. 

O interior, representado na figura 452, evidencia uma maior correcção das proporções. 
É reconhecível, supostamente, tratar-se do interior da habitação da Virgem, num espaço único, 

no qual se abre, apenas, uma pequena janela, mas 
que não se revela determinante para a entrada de 
luz na cena. Decerto este ambiente interior teve 
como modelo uma verdadeira casa de habitação, 
eventualmente a do próprio pintor, cuja austeridade 
de linhas terá reproduzido fielmente, dado o carácter 
realista que assumem os pilares e as vigas de 
madeira. Contudo, a ausência de qualquer objecto 
levanta algumas dúvidas quanto à identificação 
correcta do local. 

Importa salientar dois aspectos relacionados 
com a figura do Anjo. Em primeiro lugar, o facto 
deste ter entrado, no interior do espaço com a porta 
fechada. Apesar do seu aspecto humano, o pintor 

Fig. 452. Anunciação evidencia, desse modo, o carácter espiritual do 
Konrad Witz (c. 1440) 
Numberg, Germanisches Nationaimuseum enviado celeste. Em segundo lugar, Gabriel, 
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posicionado atrás da Virgem, exibe um pergaminho com o texto da sua mensagem. A 
substituição da tradicional filactéria por um pergaminho representa uma opção muito rara por 
parte dos pintores, mas que poderá ter influenciado Vasco Fernandes na representação do 
Anjo anunciador no painel da Anunciação, elaborado para a Sé de Lamego, assunto que será 
desenvolvido no Capítulo IV ao procedermos à análise iconográfica desta pintura. 

No fresco de Giusto de Menabuoi [453], deparamos com um «espaço de representação» 
caracterizado por uma rigorosa simetria, onde, apesar do realismo dos elementos 
arquitectónicos, e da sua identificação, não é possível determinar a tipologia do edifício ou o 
local exacto onde decorre a Saudação Angélica. 

Por fim, apresentamos novo exemplo, dentro desta categoria, que levanta, ainda, maiores 
interrogações, dada a ambiguidade do local escolhido como cenário. Referimo-nos à 
Anunciação ilustrada na figura 454, que reproduz uma iluminura de Jean Fouquet. 

O Anjo e a Virgem encontram-se num espaço indiviso, de reduzidas dimensões e de 
planta circular. As paredes estão decoradas com arcos cegos e percebe-se a existência de um 
vão de acesso situado detrás do Anjo Gabriel. Ao cimo, na cúpula, abre-se um óculo que é 
atravessado pelos raios luminosos e pela pomba do Espírito Santo, provenientes do alto. 
Perante a ausência de outras indicações, torna-se evidente a dificuldade em classificar este 
espaço com exactidão. 

Fig. 453. Anunciação F i g 4 5 4 Anunciação 
Giusto de Menabuoi, fresco (1376-1378) j e a n p0Uquet, iluminura (c. 1450-1455) 
Padova, Battistero Paris, Bibliothèque Nationale 
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VIII- Anunciação sobre fundo dourado 

À semelhança do que verificámos no caso ante
rior, deparamos com representações da Anunciação que 
ocorrem num local indeterminado. No entanto, apesar 
de não ser possível definir, com precisão, este «espaço 
de representação», pensamos poder integrar este género 
de pinturas dentro da categoria onde se agrupam os 
demais «lugares interiores» devido ao facto de nelas 
aparecerem determinados objectos que, habitualmente, 
fazem parte do interior da habitação da Virgem. 
Deduzimos, portanto, tratar-se do interior de determinado 
habitáculo. 

Não obstante a ausência de muitos elementos 
simbólicos considerados na maioria das pinturas, o facto 
das personagens serem figuradas, neste caso, contra um Rg. 455. Anunciação 

Álvaro Pires de Évora (c. 1430-1444) 

fundo neutro, habitualmente pintado a amarelo ouro, não Kreuziingen, Colecção privada 
significa um esvaziamento do conteúdo doutrinal. 
Efectivamente, este «lugar» de encontro entre o divino e o humano é, em termos simbólicos, 
tão importante como os outros espaços onde a presença de objectos invade as pinturas e, nos 
quais se registam os mais diversos motivos arquitectónicos que lhes proporcionam um reforço 

da mensagem. 
O espaço, agora considerado, vê-se enriquecido 

pelo fundo dourado, já por si bastante significativo, 
enquanto cor da divindade, e concorre para salientar o 
carácter sagrado e de misticismo que impregna a cena. 

São Lucas, no seu Evangelho, não nos fornece 
indicações precisas sobre o local do encontro. Assim, a 
indefinição destas pinturas está, talvez, melhor 
adequada à representação do Mistério da Anunciação-
Encarnação, pois, não tenta traduzir de uma maneira 
artificial e com recurso a fontes escritas, que não deixam 
de ser suposições, as circunstâncias espaciais onde se 

Fig. 456. Anunciação 
Gonçai Pens Sarrià (atr.) (c. 1405-1410) deu o diálogo entre o Anjo anunciador e a Virgem. 
Valencia, Museo de Bellas Artes 
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À semelhança da perícopa da Anunciação 
que revela o essencial e omite pormenores 
circunstanciais, os artistas, ao optarem por tais 
figurações, evidenciam a intenção de não alterar, 
com elementos estranhos ao relato, a essência 
da mensagem contida no texto evangélico. Deste 
modo, centram a Anunciação no essencial e 
libertam-na do acessório, contribuindo para que 
este espaço «irreal» desperte no fiel que se 
aproximava destas pinturas uma certa 
predisposição interior para acolher o mistério 
representado, ainda que não o entendesse na 
totalidade. Fig. 457. Anunciação. 

Mestre de Bonastre (c. 1440-1450) 
Valencia, Museo de Bellas Artes 

As pinturas que seleccionámos como 
paradigma desta categoria, apesar da diversidade evidenciada, partilham do mesmo conceito 
[455,456 e 457]. 

No primeiro caso a pintura de Álvaro Pires de Évora mostra-nos uma grande parte da 
superfície do fundo oculta por uma cortina avermelhada que, em nossa opinião alude ao facto 
do Mistério da Encarnação ter permanecido oculto a Satanás, pormenor devidamente analisado. 
A superfície adicional encontra-se pintada em amarelo-ouro. Na zona superior deste espaço 
sobressai a «mão de Deus» que, em gesto de benção, envia a pomba do Espírito Santo em 
direcção à Virgem Maria. Chama-se a atenção para o facto de estarem representados dois 
livros, sem que reproduzam qualquer texto: um poderá aludir à profecia de Isaías enquanto o 
outro, provavelmente, regista a resposta de Maria ao Anjo. 

Por sua vez, na pintura atribuída a Gonçal Sarrià, continua a detectar-se a ambiguidade 
do espaço, para a qual contribui o mesmo fundo dourado que acentua a indefinição do local. 

Num ambiente interior onde se regista, unicamente, a presença da estante-genuflexório 
como único móvel, a pintura do Mestre de Bonastre apresenta-nos um espaço concretizado 
por um pavimento regular, apesar de continuar a usar como fundo a cor dourada. Nos dois 
casos anteriores parece-nos clara a intenção do pintor em captar a atenção do observador para 
o essencial da mensagem subjacente e para o ambiente impregnado de transcendência 
proporcionado pela utilização do ouro como cor de fundo. 
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LUGARES MISTOS 

Consideramos incluídas nesta categoria as representações da Anunciação onde se 
verifica, em simultâneo, a presença das características dos dois lugares anteriormente 
analisados. Ou seja, deparamos com a existência de um espaço ao ar livre, no qual, por norma, 
se encontra o Anjo e de uma área situada no interior da habitação, ou na galeria da entrada, 
uma zona coberta, quase sempre delimitada por colunas que qualificamos como lugar inte
rior, habitualmente destinado à Virgem. Como variante, pode dar-se o caso dos dois 
protagonistas se encontratem no mesmo espaço interior, continuando, porém, a verificar-se a 
existência de outro lugar exterior, cada um deles demarcado por elementos arquitectónicos, 
como acontece, por exemplo, em algumas pinturas de Fra Angélico. Deste modo, continua a 
manter-se válida a definição dada para este tipo de representações: a existência de um espaço 
ao ar livre e outro no interior ou, pelo menos, com cobertura. 

A semelhança dos estudos efectuados para as duas categorias anteriormente consideradas, 
não pretendemos apresentar um corpus exaustivo que englobe todas as possíveis representações 
de tal compartimentação espacial, mas, tão-só, analisar as situações que ocorrem com maior 
frequência. Assim, iremos expor, de forma sumária, as características das pinturas da 
Anunciação figuradas nos seguintes lugares mistos: a loggia, o compartimento da entrada da 
habitação, a domuncula (ou edícula), o alpendre, o pórtico e o portal (de um templo ou palácio). 

Tratando-se de um espaço sempre fraccionado, pelo menos em duas grandes zonas, 
existe um novo aspecto não só compositivo, mas também simbólico, resultante desta 
compartimentação espacial: a relação exterior-interior. Esta relação, pelas suas próprias 
características, incorpora um significado associado ao carácter transcendental do encontro 
entre duas criaturas de mundos distintos. Além dos diversos elementos já analisados e que 
contribuem para demarcar a necessária separação entre o Anjo e a Virgem, temos uma nova 
forma de relacionar os dois intervenientes, através de uma equação dicotómica que funciona 
como dois pólos de um sistema de forças, que teremos oportunidade de analisar. 

/- Anunciação na «loggia» 

Na pintura italiana esta galeria coberta, situada diante da casa de Maria de Nazaré, 
delimitada por muros, pilares ou colunas, e aberta pelo menos por um lado, recolheu a 
preferência de muitos pintores desde os alvores do Renascimento. Uma das pinturas que 
assinala claramente esta tipologia é a pintura de Duccio di Buoninsegna [458]. Neste caso 
não existe uma clara identificação do local do encontro, pois trata-se da representação de 
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uma arquitectura fictícia sem pretensões de 
representar um espaço concreto. Porém, 
enquadra-se perfeitamente no âmbito da 
definição específica de espaço misto, ou seja 
verifica-se a co-existência de dois lugares com 
características diferentes: um que podemos 
considerar exterior, onde se situa o Anjo, pois 
não possui cobertura, e outro, formado pela 
loggia junto da porta de entrada da habitação, a 
qual é visível atrás de Maria. 

O espaço foi fracionado lateralmente por 
Fig. 458. Anunciação 

meio de uma sucessão de arcos que se Duccio di Buoninsegna (c. 1310) 
. London, National Gallery 

apresentam, de novo, segundo uma incoerência 
estilística. Isto é, na mesma construção arquitectónica são representados, simultaneamente, 
arcos de volta perfeita e arcos quebrados. Contudo, a disposição destes dois elementos 
arquitectónicos mostra-se diferente da que analisámos no caso da Anunciação de Aix-en-
Provence. Duccio organiza os arcos quebrados segundo o eixo transversal que une o Anjo 
com Maria, enquanto o eixo perpendicular ao plano de representação reúne todos os arcos de 
volta inteira. A aparente construção em perspectiva, mostra que se trata de uma «perspectiva 
intuitiva». Repare-se, por exemplo no modo como se projectam de forma desconexa as linhas 
ortogonais, quer da loggia, quer da restante construção arquitectónica. Devido à colocação 
do pilar da loggia e em resultado da distância entre os dois «actores», existe uma forte separação 
entre ambos, acentuando, deste modo, a diferenciação entre o mundo celeste e o humano. 
Reforçando, ainda mais este efeito, o pintor coloca a jarra de flores entre as personagens e 
pinta de cor diferente a galeria da Virgem o que, por si só, contribui para estabelecer esta 
distanciação. Em consequência da divisão estabelecida, resulta um espaço exterior, destinado 
ao Anjo Gabriel, maior que o espaço interior reservado a Maria. 

Nas pinturas seguintes, deparamos com diversificadas composições, nas quais, porém, 
continua a manter-se válido o mesmo princípio de definição espacial baseado na existência 
dos dois lugares, um exterior e outro interior. Assim, na pintura de Giovanni del Biondo [459] 
são notórias algumas dificuldades em resolver os problemas colocados pela representação 
em perspectiva, mas verifica-se, uma vez mais, a importância da arquitectura na definição 
dos espaços atribuídos a cada um dos protagonistas. O Anjo permanece à distância, sem 
ousar invadir o espaço próprio da Virgem que se encontra demarcado do espaço do seu inter-
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locutor, não só pela diferença 
de pavimento, como também, 
pela existência dos dois 
colunelos que se interpõem en
tre as personagens e 
estabelecem a divisão espacial 
segundo o eixo transversal. 

Em profundidade, o 
Fig. 459. Anunciação 
Giovanni dei Biondo (c. 1370) fundo dourado diante do qual 
Lewisburg, Bucknell Art Gallery 

se recorta a figura do Anjo é 
interrompido pelo muro que permite ver as copas das árvores, aliás numa opção plástica 
utilizada mais tarde por Alessio Baldovinetti [176], entre outros, numa referência simbólica 
ao hortus conclusus, devidamente apropriada ao momento representado, como já tivemos 
oportunidade de esclarecer. Nesta pintura, como na anterior, a parede colocada detrás da 
Virgem, delimita outra zona espacial correspondente à porta de entrada da sua habitação, 
pormenor iconográfico que se irá manter ao longo das seguintes representações. Os dois 
colunelos que, em termos pictóricos, contribuem para a delimitação da área destinada a cada 
um dos intervenientes, numa arquitectura «real» não se encontrariam interpostos entre as 
duas personagens, ou seja, não funcionariam efectivamente como elemento separador de 
espaços. Todavia, na arquitectura «pintada» tais elementos estabelecem a distribuição da 
área atribuída ao Anjo que é substancialmente maior do que a destinada à Virgem. 

Na figura 460, deparamos com nova 
relação exterior-interior, que nos mostra uma 
compartimentação espacial oposta à verificada 
anteriormente para o caso das pinturas de Duccio 
e de Giovanni del Biondo. De facto, nesta 
representação o Anjo encontra-se num espaço 
restrito, enquanto o lugar onde se situa Maria é 
muito mais amplo. Por outro lado, enquanto na 
pintura ilustrada na figura 459 o pavimento era 
utilizado como elemento separador, neste caso 
é um elemento unificador do espaço pictórico. 
Porém, a distinção entre os dois universos é 

Fig. 460. Anunciação 
estabelecida, por meio de um colunelo da loggia Mestre desconhecido (c. 1390-1395) 

Firenze, Galleria dell'Accademia 

685 



CAP. I - 4.5. ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO IX) ESPAÇO 

que se interpõe entre o Anjo e Maria, levando o observador a imaginar a existência de dois 
lugares separados e diferenciados. Também aqui, se verifica estarmos diante não de uma 
arquitectura real, mas imaginária, ao comprovarmos como o óculo aberto na arquitrave situada 
sobre o Anjo Gabriel tem como finalidade, unicamente, permitir a passagem da pomba, figura 
do Espírito Santo, e dos raios de luz emanados por Deus Pai. Este artifício será uma solução 
muito comum nos pintores italianos. 

Ainda no âmbito desta mesma tipologia 
apresentamos outro exemplo a partir do fresco 
de Spinello Aretino [461]. O espaço é 
fracionado lateralmente mais que em 
profundidade, e nele a Virgem volta a estar 
situada numa área mais restrita. A arquitectura 
representada nesta obra pictórica é 
responsável pela compartimentação espacial, 
embora facilmente se conclua que se trata de 
uma arquitectura imaginária, pois não 
corresponde a nenhum edifício concreto. 
Contudo, apesar das variantes introduzidas nas Fig. 461. Anunciação 

, Spinello Aretino (c. 1390-1400) 

pinturas analisadas, o princípio geral que esta Arezzo, San Francesco 
por trás de todas estas configurações 
permanece o mesmo, bem como a relação dicotómica entre o espaço interior e exterior. 

O facto de nos termos alongado neste apontamento, evocando quatro exemplos para 
ilustrar a loggia como «espaço de representação», tem como finalidade chamar a atenção 
para um aspecto presente nestas arquitecturas e que merece um destaque particular devido ao 
seu carácter simbólico. A galeria construída de forma mais simples ou mais complexa, na 
qual os pintores posicionam Maria, tem uma configuração que se aproxima de um baldaquino. 
Esta estrutura está associada, inseparavelmente, à noção de altar, quer em termos formais 
quer em termos simbólicos, como já referimos. Isto não significa que o pintor procure 
estabelecer uma associação com o edifício da igreja pois trata-se, sem dúvida, da casa de 
Maria, mas constata-se que, por meio deste simbolismo arquitectónico, se alude à 
Encarnação do Verbo Divino27. A presença do baldaquino no momento em que é pronunciada 
a fórmula de aceitação pela qual Maria concebe Jesus, significa que, tal como aquele elemento 
arquitectónico delimita o espaço sagrado e protege o altar onde, durante a celebração 

27 Cf. MUJZ, Maria Giovanna — L'iconografia dell'Annunciazione, p. 497. 

686 



CAP. I - 4.5. KSI'AÇO DE REPRESENTAÇÃO fi REPRKSRNTAÇÃO DO ESPAÇO 

eucarística, pela consagração, Cristo se torna presente, também aqui a loggia, em forma de 
baldaquino, envolve o «altar» que é a Virgem, no seio da qual se torna presente, de forma 
real, o Filho de Deus. Existe, portanto, um forte simbolismo associado à presença deste 
elemento arquitectónico nas pinturas da Anunciação. Parece-nos ser desnecessário multiplicar 
os exemplos referentes a esta estrutura pois são imensos e chegaríamos às mesmas conclusões. 

Uma loggia de caraterísticas um pouco diferentes daquelas que analisámos é expressa 
no fresco de Fra Angélico do Convento de São Marcos, Florença [462]. Nesta pintura, quer o 

Anjo quer a Virgem encontram-se 
no mesmo espaço e sob a mesma 
cobertura, ao invés do verificado até 
ao momento. Esta é uma fórmula 
compositiva muito utilizada pelo 
frade dominicano, nomeadamente, 
nas pinturas da Anunciação que se 
encontram hoje em Madrid, em 
Cortona e em San Giovanni 
Valdarno. Nestes casos o pintor 
apresenta sempre uma parte do 
espaço pictórico situada do lado 
esquerdo a qual se encontra ocupada 
pelo jardim exterior, portanto um 

espaço aberto e ao ar livre, enquanto a cena do Colóquio Angélico decorre numa galeria 
coberta que envolve as duas personagens, o espaço «interior». 

Na pintura ilustrada na figura 462, estamos perante de um espaço fraccionado em 
profundidade por meio das colunas, arcos e iramos, mas também pela sebe do jardim e pela 
parede fundeira na qual se rasga a abertura para o interior da habitação da Virgem. Por outro 
lado, a compartimentação espacial processa-se transversalmente por meio dos mesmos 
elementos arquitectónicos. E nítido o ritmo ternário na parede lateral, enquanto na de primeiro 
plano, está apenas subentendido pois não se representa na totalidade o terceiro arco situado 
mais à direita. A figuração destes três arcos alude à Santíssima Trindade, presente e escondida, 
como referimos anteriormente. Esta divisão tripartida coloca efectivamente Maria como 
elemento nuclear da composição, pois não só se encontra situada no centro do espaço que lhe 
está destinado, como, por sua vez, está colocada sob o arco central dos três que compõem a 
parede frontal. Todavia, o espaço onde Maria se situa é mais reduzido que o do Anjo devido 

Fig. 462. Anunciação 
Fra Angélico (c. 1449-1450). 
Firenze, Convento di San Marco 

687 



CAP. I - 4.5. ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO IX) ESPAÇO 

ao avanço da construção efectuado com a finalidade de nele se abrir a porta de acesso ao 
interior da habitação. 

Apesar dos dois «actores» se encontrarem situados na mesma área e, de forma pouco 
comum, o Anjo ter «invadido» o espaço de Maria, continua a ser estabelecida a necessária 
separação entre os dois protagonistas, não em termos «reais», mas em termos pictóricos, 
devido ao registo da coluna pintada entre ambos, a qual, no espaço real não contribuiria para 
a respectiva separação. Esta disposição das personagens vem alterar a relação exterior-inte
rior mantida até ao momento uma vez que o Anjo se encontra no mesmo espaço físico de 
Maria, um espaço «interior». Por outro lado, a representação do exterior ilustra um jardim 
com a respectiva sebe, numa alusão ao jardim fechado referido no Cântico dos Cânticos, 
enquanto o arvoredo, figurado em último plano, pretende simbolizar o Jardim do Paraíso, 
presente, também, noutras obras do frade pintor, alusivas ao mesmo tema. Nesta composição 
Fra Angélico emprega na mesma arquitectura os dois tipos de arcos que temos vindo a fazer 
referência: o arco de volta perfeita e o arco quebrado, característica que, em nossa opinião, se 
reveste de idêntico significado ao já referido. 

//- Anunciação na entrada da habitação 

Neste exemplo de um lugar misto estamos perante uma figuração simultânea de um 
local exterior e de um outro formado pelo interior da própria habitação da Virgem. Não se 
trata já de colocar Maria numa galeria situada no limiar da entrada da sua casa, a qual nunca 
chegava efectivamente a ser representada, pois dela possuíamos apenas a indicação da porta, 
mas sim de posicionar a Mãe do Verbo Divino no interior da sua morada. 

No caso da loggia, como se tratava de uma zona anexa à casa, o espaço de representação 
encontrava-se desprovido de objectos de uso quotidiano. Ao situarem a Virgem Maria na 
dependência de entrada da sua habitação, os pintores, pelo contrário, podem já figurar os 
habituais acessórios pois a jovem encontra-se, efectivamente, num espaço habitacional e, 
deste modo, tem cabimento a presença dos tradicionais objectos de uso pessoal que povoam 
a representação deste tema. 

A primeira pintura com que ilustramos esta tipologia é da autoria de Cario Crivelli 
[463]. Este painel, de rara beleza, manifesta uma complexa compartimentação efectuada 
segundo as três dimensões, relevando, particularmente, a profundidade e a verticalidade. 
Concebido segundo um rigoroso esquema de composição simétrica, o lugar do encontro 
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comporta dois espaços claramente separados pela 
parede central submetida a forte perspectivação: 
do lado esquerdo, o Anjo Gabriel, acompanhado 
pelo bispo e mártir Emidius, Santo patrono da 
cidade de Ascoli e, do lado direito, a Virgem 
situada no interior do seu quarto e rodeada dos 
acessórios mais frequentes desta circunstância. 

A abertura em profundidade permite 
visualizar a animação da cidade, mas ao caminhar 
em direcção aos últimos planos, o espaço vai-se 
reduzindo em altura devido à existência de um 
patamar a que se acede por três degraus. A 
delimitação da zona seguinte, é feita por um 
passadiço cujo arco permite a introdução de uma 
veduta para uma zona fechada por uma muralha, 

. Fig. 463. Anunciação 

a qual permite, contudo, desenvolver ainda mais cario Crivem (i486) 
o espaço através de uma janela gradeada e das London"National Gallery 

árvores que se sobrepõem. Em altura, a divisão espacial apresenta-se invulgarmente 
fragmentada por diversos planos sobrepostos, não só na área do edifício da habitação da 
Virgem, como no lado esquerdo, com o qual o mesmo se liga através do referido passadiço 
que, por sua vez, fracciona o espaço, não só em profundidade como em altura. Como se 
comprova, estamos diante de uma pintura onde a compartimentação espacial é extremamente 
complexa nas três dimensões consideradas. 

Entre o Anjo e a Virgem, o artista cria uma separação enorme: uma sólida parede delimita, 
de forma imponente, os espaços dos dois principais intervenientes e estabelece uma invulgar 
relação exterior-interior pois, efectivamente, o Anjo e Maria apenas podem comunicar por 
uma janela com gradeamento de ferro rasgada na parede para o efeito. O pintor recorre, 
ainda, a um subtil artifício arquitectónico ao colocar um pequeno óculo sobre a janela, de 
modo a facilitar a passagem do raio luminoso, proveniente do alto, que conduz a pomba do 
Espírito Santo junto da jovem Anunciada. Tal detalhe mostra como estamos perante uma 
arquitectura fictícia, não obstante a aparência de uma arquitectura «real». 

Esta iconografia, que nos atrevemos a classificar como caso único nas pinturas da 
Anunciação, prende-se com a história da própria cidade de Ascoli Piceno nela figurada, 
simbolizada pela maquete colocada nas mãos do seu bispo e Santo patrono, Emidius. 
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Ascoli obtém, em 1482, do papa Sisto IV (1471-1484), o direito de dispor do seu próprio 
governo, ainda que sujeito a determinadas limitações. Esta disposição papal ocorreu, no dia 
25 de Março, dia em que a Igreja comemora a festividade da Anunciação, o que terá sido 
determinante para esta opção de Cario Crivelli. Em nossa opinião, a maqueta de cidade 
estabelece, igualmente, uma relação simbólica com a «Nova Jerusalém», a «Jerusalém 
Celeste», a cidade santa, a que já fizemos referência e que está prefigurada em Maria. 

Encontramos uma situação análoga, embora sem a complexidade da pintura de Crivelli, 
no painel de Vittore Carpaccio [464]. Trata-se de uma composição dividida em duas partes, 
sensivelmente idênticas, o que se traduz num equilíbrio entre o espaço exterior destinado ao 
Anjo e o interior, onde se situa a jovem de Nazaré. 

Do lado direito, deparamos com a entrada da habitação da Virgem formada por um 
amplo espaço compartimentado em profundidade por meio da parede onde se representa a 

porta de acesso ao seu quarto. A divisão 
estabelecida com o espaço exterior, representado 
do lado esquerdo e destinado ao Anjo, é feita 
através de uma arquitectura «fictícia» cuja 
compreensão resulta difícil pela ambiguidade da 
composição. De facto, o pintor estabeleceu, 
como elemento separador dos dois protagonistas, 
uma parede onde parece não ter reservado espaço 
para a necessária abertura por meio da qual o 
Anjo e a Virgem pudessem comunicar. A parede 
em questão constitui o único elemento divisor 

Fig. 464. Anunciação ^o espaço segundo o eixo transversal. A zona ao 
Vittore Carpaccio (1504) r * ° 

Venezia, Ca d'Oro ar livre encontra-se limitada em profundidade 
pelo muro, decorado com merlões, para lá do qual se representa o frondoso arvoredo imbuído 
do simbolismo ao qual, em diversas ocasiões, fizemos referência. 

Uma pintura onde a subdivisão espacial se torna ambígua e difícil de compreender, mas 
que ousamos classificar dentro desta mesma categoria, é a Anunciação da autoria de Francesco 
del Cossa [465]. O espaço de representação é simetricamente dividido nos primeiros planos, 
através de uma coluna, canelada e marmoreada, da ordem compósita, que serve como eixo de 
simetria e separa dois vãos enquadrados por pilares toscanos, rematados por arcos de volta 
perfeita e decorados com elementos de inspiração vegetalista. 
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O Anjo, representado num posição pouco 
frequente, a três quartos e quase de costas 
voltadas para o observador, pode ser entendido 
como estando situado num espaço aberto, sem 
cobertura, portanto, no exterior. Por sua vez, a 
jovem Anunciada encontra-se num plano mais 
recuado, sob um conjunto de dois arcos que, 
aparentemente sustentam um entablamento e uma 
abóbada. Na parte posterior, é visível o tálamo 
da Virgem, sobrepujado por um dossel, embora 
não seja perfeitamente compreensível a 
delimitação das áreas exteriores e interiores dos 
diversos planos de representação. Mesmo assim, 
consideramos Maria representada num espaço 
coberto na entrada do seu quarto, motivo pelo 
qual se trata, em nossa opinião, de um espaço 
misto. 

Como já referimos, a coluna central efectua uma separação do local destinado ao Anjo 
e à Virgem, pelo que resulta uma compartimentação espacial em duas partes, embora se 
admita o prolongamento do cenário para ambos os lados do espaço pictórico visível, após os 
fortes pilares colocados do lado esquerdo e direito do painel. Seguindo a orientação ortogonal 
ao plano de representação, percebe-se a sucessiva subdivisão espacial, mais acentuada do 
lado esquerdo que do direito, não só através dos pilares, como também pelos edifícios figurados. 
O pesado entablamento constitui, também, um modo de fragmentação do espaço em altura 
embora com fraca implementação. O espaço «divino» ocupado pelo Arcanjo e o «humano» 
destinado à Virgem, encontram na coluna central o seu maior elemento separador. Tal sucede, 
não só em termos pictóricos dada a forte presença da coluna, como em termos reais, já que o 
cenário construído para expressar o Mistério da Anunciação, possui «realmente» a coluna 
situada de tal modo entre os dois protagonistas que impede o Anjo de olhar, directamente, 
para Maria28. 

28 Ver sobre o assunto o estudo efectuado por ARASSE, Daniel — L'Annonciation italienne. Paris: 
Éditions Hazan, 1999, pp. 203-204. 
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///- Anunciação numa edícula (domuncula) 

A edícula, ou domuncula, isto é, a pequena casa da Virgem constitui outro cenário 
utilizados pelos pintores para a colocação das personagens. Não se trata já de uma dependência 
integrada na habitação, mas de uma construção que possui uma configuração arquitectónica 
que a aproxima de uma casa de dimensões reduzidas, daí a denominação de domuncula. 
Muito provavelmente, os pintores serviram-se, como fonte de inspiração, para esta iconografia, 
do texto das Meditationes Vitae Christi de Pseudo-Boaventura que, no capítulo IV, assinala 
ter o Anjo aparecido a Maria, sob forma humana, na sua domuncula, situação já analisada29. 

A pintura que apresentamos 
como paradigma desta tipologia é a 
Anunciação de Giovanni di Paolo 
[466], a qual nos coloca perante um 
espaço multifacetado onde cada 
subdivisão funciona quase de modo 
independente, com autonomia 
perfeita. A zona intermédia é ocupada 
pela edícula e constitui o local onde 
decorre o motivo principal da cena: 
o diálogo de Gabriel com a Virgem. 
O espaço do encontro está, pois, 
situado no interior onde se rasgam 

Fig. 466. Anunciação 
grandes aberturas quer lateralmente Giovanni di Paolo (c. 1445) 

Washington, National Gallery of Art 
para o exterior, quer em 
profundidade, em sucessivos planos. Trata-se, uma vez mais, da representação de uma 
arquitectura imaginária, onde se constata a presença simultânea dos dois tipos de arcos que 
temos vindo a analisar: sobre o Anjo desenvolve-se um arco de volta perfeita, enquanto no 
espaço destinado a Maria abre-se um arco quebrado e de menores dimensões. Na abertura 
frontal e entrada lateral esquerda, percebem-se formas lobuladas, características da época 
medieval. 

De novo está subjacente a esta figuração, arquitectonicamente incoerente, toda a carga 
simbólica anteriormente explicada, numa dialética que opõe o Antigo ao Novo Testamento. 

29 O texto em questão diz exactamente o seguinte: "Surgens igitur Gabriel iucundus et gaudens uolitauit 
ab alto, et in humana specie in momento fuit coram uirgine, in thalamo domuncule sua manente." IOHANNIS 
DE CAVLIBVS —Meditationes Vite Christi, p. 20. 
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Em conformidade com este simbolismo, a cena da expulsão de Adão e Eva do Jardim do 
Éden, contribui para uma leitura exterior-interior de temática coerente devido ao carácter 
altamente significativo das duas personagens veterotestamentárias representadas no lado 
esquerdo como esclarecemos no item 3.1. 

É, também, necessário salientar o modo como o espaço permite efectuar, com lógica 
perfeita, uma leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo segundo uma linha recta 
descendente que atravessa toda a composição iniciando na cabeça do anjo que expulsa Adão 
e Eva e termina no lado direito na cabeça de São José, como se ilustra na figura 466, por meio 
do traço interrompido amarelo. O espaço representado e devidamente distribuído por planos, 
cria um tempo de leitura, uma «duração», mediante uma série de coordenadas visuais que se 
formam entre os dois extremos, entre os pontos de vista externo e interno, entre o lugar 
distante da queda de Adão e Eva e o lugar já mais próximo figurado na edícula de Maria. 
Resulta, pois, uma evidente concatenação de acontecimentos desenrolados em momentos 
diferentes, suscitando as relações entre o tempo e o espaço do Mistério, contribuindo para 
uma leitura simbólica das cenas representadas e, com a integração dos motivos arquitectónicos, 
estabelecer a diferença entre os dois mundos: o mundo exterior da natureza e o interior da 
graça divina, o mundo anterior à existência da Lei (ante legem) e o mundo sujeito à Nova Lei 

(sub gratia). 

Jean Pucelle, numa iluminura, datada de 
cerca de 1325, utiliza a domuncula como espaço 
privilegiado para a representação da Anunciação 
[467]. De características mais modestas, esta 
pintura, não deixa, contudo, de poder enquadrar-
se dentro da mesma tipologia. É notória a 
dificuldade do pintor em trabalhar a perspectiva 
das formas arquitectónicas da edícula, bem como 
em estabelecer as correctas relações de 
proporcionalidade entre o edifício e os seus 
ocupantes. Estamos perante uma representação 
miniatural da casa de Maria a qual possui, apenas, 
as dimensões mínimas necessárias para nela serem 
representadas as principais personagens, que se 

, ., , encontram em estrita união com a arquitectura 
Pig. 467. Anunciação ± 

Jean Pucelle, iluminura (c. 1325) figurada. 
New York, Metropolitan Museum of Art 
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Na distribuição espacial permitida pelas formas arquitectónicas, deparamos com um 
espaço muito restrito destinado à figuração do mensageiro divino, ao invés do espaço atribuído 
à Virgem que ocupa a totalidade da divisão maior da casa. Segundo o eixo transversal, o 
espaço encontra-se subdividido em dois lugares exteriores, colocados de ambos os lados do 
edifício e outros dois no interior. Pese, embora, a presença de ligeiros apontamentos de 
perspectiva no pavimento e no tecto, não se percebe qualquer intenção de dotar o espaço de 
profundidade. Contudo, não podemos deixar de realçar o pormenor do plano superior da 
domuncula onde o iluminador rasgou cinco aberturas, em arco, colocando nelas outros tantos 
anjos, os quais tendo acompanhado Gabriel na sua embaixada tornam-se testemunhas da 
cena que decorre no andar inferior. Os arcos, onde se posicionam os pequenos anjos, são de 
volta perfeita, entrando, novamente, em contradição com os que delimitam o espaço do Arcanjo 
anunciador que são quebrados. 

Apesar da proximidade entre a Virgem Maria e Gabriel, a separação dos espaços que 
lhes são atribuídos permanece assinalada, tal como noutras pinturas, pela própria arquitectura. 
Esta serve de elemento divisório ao limitar o Anjo a um espaço separado do local onde se 
encontra Maria por meio de uma parede onde se abre um arco de forma a permitir a 
comunicação entre ambos. Além desse motivo, outros dois estabelecem a demarcação espacial: 
uma jarra colocada no solo e a filactéria que o Anjo desenrola e onde se inscrevem as palavras 
iniciais da Saudação Angélica: AVE MARIA. 

Jean Pucelle recorre a um artifício, sem consistência em termos de construção «real», 
de modo a permitir a passagem da pomba do Espírito Santo vinda do alto: no tecto do piso 
inferior desenha uma abertura quadrangular, pela qual tanto os raios luminosos, como a própria 
pomba efectuam a entrada no espaço ocupado pela Virgem. Refira-se, ainda, que esta iluminura 
constitui uma das primeiras representações da pintura francesa onde o Anjo adopta uma nova 
atitude de estar representado de joelhos diante de Maria. 

IV- Anunciação num alpendre 

Não é das representações mais frequentes aquela que ocorre no alpendre da casa de 
Maria. Contudo, alude a uma nova concepção do «espaço de representação», pois, neste 
caso, o espectador é convidado a visualizar o episódio da Saudação Angélica não de fora para 
dentro, como é a situação mais frequente, mas exactamente ao contrário: de dentro para fora, 
numa atitude que o coloca muito próximo da cena representada, como se ele próprio fosse 
convidado a tomar parte no desenvolvimento do episódio. O observador encontra-se, uma 

694 



CAP. I - 4.5. ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO 

vez mais, enquadrado na óptica de Alberti, quando 
este define a pintura como uma «janela aberta para 
o mundo» ou o rectângulo pelo qual ele observa a 
história, como veremos no Capítulo III. De facto, 
através da pintura de Cario Bracesco, utilizada 
como exemplo desta tipologia [468], vemos como 
o observador contempla a Anunciação a partir do 
interior da casa de Maria tendo, como pano de 
fundo, uma vista do exterior de acordo com a 
posição do espectador em relação à própria cena. 
Deste modo, verifica-se a existência dos dois tipos 
de lugares que caracterizam o espaço em análise: 
o interior onde o observador e a jovem Anunciada 
se posicionam e o exterior de onde surge o Anjo e 
para o qual se abre o «quadro». 

Nesta representação, na qual o espaço não Fig. 468. Anunciação 
. .~ . . j < r , Cario Braccesco (c. 1494) 

se mostra tao compartimentado como e frequente Paris Musée du [ouvre 

em composições vistas anteriormente, a Virgem 
encontra-se colocada em primeiro plano enquanto o Anjo surge em pleno voo, num plano 
ligeiramente mais recuado, atrás de Maria, mas já abrangido, pelo menos em parte, pelo 
espaço do alpendre. Um parapeito com decorações florais estabelece a separação com os 
planos secundários formados pela vista sobre o campo e a cidade representada ao fundo. 

Em termos da construção perspéctica do espaço chama-nos a atenção, sobretudo, o 
desenho dos ladrilhos do pavimento, que assinalam uma rigorosa perspectiva linear. Nos 
planos mais recuados, a gradação de cores e o esbater das tonalidades contribuem para assinalar 
a perspectiva aérea permitindo captar a interposição da «atmosfera» e fazendo «sentir» a 
distância a que se encontra a cidade, à medida que se progride em direcção ao espaço do 
último plano onde se encontra o ponto de fuga. 

V- Anunciação num pórtico 

O lugar agora considerado reúne as características de um espaço misto, na medida em 
que o encontro entre a Virgem e o Anjo Gabriel ocorre, não propriamente no interior de um 
edifício, mas sob um local coberto, rodeado por uma colunata, a qual possui sempre, neste 

695 



CAP. I - 4.5. ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO E RI-PRESI-NTAÇAO IX) liSPAÇO 

tipo de composições, um acesso directo e imediato ao exterior. Normalmente, trata-se de uma 
edificação indeterminada pois não se consegue identificar a tipologia do edifício, uma vez 
que, as características apresentadas, podem adaptar-se a um palácio, a um templo, ou a qualquer 
outra construção de dimensões sumptuosas. As pinturas que adoptam este modelo são muito 
frequentes, e todas elas possuem idêntica simbologia associada a esta estrutura espacial, quase 
sempre tripartida. 

O primeiro exemplo 
seleccionado para esta categoria é a 
pintura da Anunciação de Perugino 
ilustrada na figura 469. Nela se 
representa um amplo espaço coberto 
limitado por fortes pilares, de secção 
quadrada, os quais são decisivos quer 

Fig. 469. Anunciação. 
para estabelecer a compartimentação Perugino ( 1497) 

Fano, Santa Maria Nuova 
espacial quer para a construção 
perspética do lugar. A perspectiva linear conduz o olhar em direcção ao exterior, mas nesse 
percurso, deparamos com a figura de Maria que ocupa uma posição central na composição e 
de Deus Pai que, sobre ela envia a pomba do Espírito Santo. 

O espaço é extremamente fracionado em profundidade pela sucessiva colocação dos 
pilares que impedem a observação do espaço exterior, exceptuando a veduta central. Por sua 
vez, no sentido transversal, encontra-se uma divisão tripartida à semelhança das naves de um 
templo. O ritmo ternário do espaço intercolúnio mantém-se nas paredes laterais, mas é 
interrompido na «nave» central que se encontra dividida em quatro iramos. O lugar destinado 
à representação do Anjo Gabriel é substancialmente reduzido em relação ao da Virgem e a 
separação entre ambos efectua-se não só devido à forte implantação dos pilares como, também, 
através da pequena banqueta que se interpõe entre as personagens e que Maria utiliza como 
suporte do livro. Com esta construção arquitectónica, sóbria e demasiado pesada, o pintor 
consegue um espaço extremamente geometrizado e perspectivado, o qual se caracteriza ainda 
pela ausência de outros elementos decorativos. 

Outra pintura de Perugino coloca-nos diante um espaço de representação semelhante 
ao anterior, mas onde não se faz sentir uma tão forte pressão arquitectónica [470]. Nesta obra, 
o cenário é ainda um local abobadado, delimitado por pilares de secção quadrada, onde se 
verifica uma intensa relação com o exterior o que permite enquadrar esta pintura, com todo o 
rigor, dentro da categoria de espaço misto. 

696 



CAP. I - 4.5. ESPAÇO DB REPRESENTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO IX) ESPAÇO 

Fig. 470. Anunciação 
Perugino (c. 1490) 
Fano, Santa Maria Nuova 

A proximidade entre Gabriel e a jovem 
Maria é maior neste caso, todavia, a habitual 
separação entre ambos é estabelecida não só 
mediante uma banqueta semelhante à da pintura 
anterior, a qual mais se assemelha a um pedes
tal, utilizada como suporte do livro, mas também 
pela veduta central, emoldurada pelo último 
arco, e situada exactamente entre as duas 
personagens. 

O espaço localizado entre os pilares, é 
preponderante nesta pintura e nele se encontram 
posicionados os dois «actores» principais bem 
como a figura do Pai Eterno, rodeado de 
pequenas cabeças de anjos aladas, dispostas 
segundo um círculo perfeito em seu redor. Não 
deixa, porém, de se fazer sentir a presença dos 

dois espaços colocados nos extremos laterais dos pilares. As reduzidas dimensões destas 
zonas contribuem para que a fragmentação espacial 
seja mais perceptível e mais intensamente assinalada 
em profundidade e não segundo o sentido transver
sal. Continua a manter-se uma forte geometrização 
do espaço, bem como um pendor para a simetria o 
que proporciona um grande equilíbrio à pintura. 

Na pintura de Francesco di Giorgio ilustrada 
na figura 471, encontramos um espaço interior e outro 
exterior que se distribuem de uma forma mais 
equitativa quando comparados com os exemplos 
analisados até ao momento, onde predominava o 
espaço interior. Por outro lado, verifica-se, ainda, uma 
diferença digna de registo: o Anjo apresenta-se 
situado no lado de fora da construção, enquanto Maria 
se encontra no peristilo do que se supõe ser a sua 
habitação dado aparecer uma representação do quarto. 
A forma como foi utilizada a perspectiva do £* ^ S g £ ( c . 1472-1475) 

Sienna, Pinacoteca Nazionale 
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pavimento e das colunas, coloca o ponto de fuga do lado esquerdo da composição e fora dos 
limites físicos do espaço pictórico. Tal opção tem como resultado posicionar o observador 
não ao centro do espaço visual, mas deslocado para o lado esquerdo, dando assim maior 
dinamismo à composição e permitindo enquadrar sob outra perspectiva o modo de observar 
o episódio e a relação entre os espaços atribuídos ao Anjo e à Virgem. 

Estamos perante um espaço desnivelado lateralmente devido à inclusão dos degraus de 
acesso ao interior da habitação, e fraccionado em três áreas, correspondendo ao espaço exte
rior, ao do peristilo e ao que se visualiza por trás da Virgem. Em profundidade, o espaço 
fragmenta-se em duas partes, a primeira onde se situa o Anjo Gabriel e a segunda a que se 
prolonga para o infinito, para lá da divisão estabelecida pelo muro situado no fim do pavimento 
ladrilhado. 

A separação entre os dois protagonistas é estabelecida mediante as particularidades 
arquitectónicas referidas, ou seja, a presença das colunas e a elevação do pavimento onde se 
encontra Maria, mas também pelo pequeno ambão colocado na base dos degraus. Atendendo 
à colocação das figuras, a relação exterior-interior não é muito acentuada, pois a Virgem 
encontra-se no limiar do espaço ocupado pelo mensageiro divino, ainda que devidamente 
separado em termos pictóricos. A coluna colocada em primeiro plano forma um eixo de simetria 
que equilibra entre ambos os lados da composição. 

VI- Anunciação num portal 

Concluímos a análise dos lugares mistos considerando esta última categoria, 
caracterizada pela presença de um portal que, associado à distância existente entre Gabriel e 
Maria, estabelece a necessária separação entre dos dois intervenientes. Em nossa opinião, 
trata-se de um espaço misto na medida em que associa as categorias de exterior e interior: o 
Anjo posiciona-se no lado de fora, enquanto Maria se coloca sob o portal, no limiar de um 
espaço interior, ainda que este seja mais subentendido que visualizado. O edifício em questão 
poderá ser um templo ou a própria habitação de Maria. 

Como exemplo desta tipologia apresentamos, em primeiro lugar, a pintura atribuída a 
Petrus Christus [472] que concebe a Anunciação no portal de um templo. O lugar onde se 
posiciona o Arcanjo Gabriel é um amplo espaço ao ar livre, circundado por um muro em 
ruínas, uma densa vegetação e algumas árvores. Existiu, certamente, na intenção do artista, o 
propósito de procurar representar um jardim, numa alusão simbólica ao Jardim do Éden e ao 
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Fig. 472. Anunciação 
Petrus Christus (atr.) (c. 1425) 
New York, Metropolitan Museum of Art 

hortus conclusas. Por sua vez, Maria encontra-
-se sujeita a um espaço bastante restrito: a 
abertura do portal do templo, através do qual 
se vislumbra o vestíbulo de entrada. A 
localização de ambas as personagens permite 
justificar, de forma inequívoca, o 
enquadramento desta pintura no âmbito da 
categoria de lugares mistos. 

O ponto de vista do observador é 
invulgarmente elevado, o que permite 
visualizar grande parte do solo em primeiro 
plano, fazer uma leitura diferentes das 
personagens, bem como lançar uma nova 
perspectiva sobre o espaço dos últimos planos. 
Os lugares destinados aos protagonistas estão 
delimitados por motivos arquitectónicos, 
graças aos quais se assiste a uma divisão espacial muito simples quer lateralmente ou em 
profundidade. Estamos perante uma composição mais dinâmica, em termos das linhas 
estruturantes da pintura, atendendo não só à localização do ponto de vista, aspecto já referido, 
mas, sobretudo, devido à relação estabelecida entre o Anjo Gabriel e Maria. De facto, os dois 
«actores» encontram-se orientados segundo uma linha oblíqua ascendente, descrita pelos 
olhares de ambas as personagens, que intersecta, ortogonalmente, a linha descendente 
determinada pelo trajecto descrito pela pomba do Espírito Santo e não consoante um eixo 
paralelo ao plano de representação, como acontece mais frequentemente 30. De forma a 
conseguir este efeito, o pintor teve de proceder a um difícil exercício geométrico de composição 
utilizando dois pontos de fuga, o que evidencia uma certa familiaridade com os «segredos» 
da perspectiva. 

Nas pinturas seguintes, deparamos com um espaço de representação formado por um 
portal não já de um templo, mas do que se supõe ser a habitação de Maria. Assim, na pintura 
de Giovanni di Marco [473], o Anjo, planante, situa-se no exterior enquanto a Virgem 
permanece sentada sob as formas arquitectónicas, algo complexas, deste singular portal, 

30 No Capítulo IV ao procedermos à análise da estrutura interna de determinados rectângulos, teremos 
oportunidade de referir a importância das linhas estruturantes da composição que se intersectam 
perpendicularmente, como se verifica nesta pintura, nas linhas referidas. 
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*£U 
Fig. 473. Anunciação (porm.) 
Giovanni di Marco (c. 1430) 
Pratovecchio, Santa Maria a Poppiena 

projectadas obliquamente para a frente, de modo que a 
Virgem pareça ficar situada sob elas. Por este facto, 
consideramos que o espaço onde a jovem se posiciona 
é coberto, motivo pelo qual entendemos tratar-se de um 
lugar «interior», ficando, portanto, a composição 
devidamente enquadrada no âmbito dos espaços mistos. 
Os lugares destinados ao Anjo Gabriel e a Maria estão 
perfeitamente demarcados, não só pelo suporte de 
sustento de cada um —o pavimento para a Virgem e as 
nuvens para o Anjo— como também pelos elementos 
tectónicos do portal, os quais estabelecem, igualmente, 
uma subdivisão do espaço segundo a direcção trans
versal. Mais do que em profundidade ou lateralmente, 
o espaço encontra-se fraccionado em altura por 
sucessivas interposições de linhas horizontais 
correspondentes às formas arquitectónicas do edifício. 
Tanto nesta pintura como na de Taddeo Gaddi [474], o 
artista ainda não se libertou, totalmente, da figuração 
do assento da Virgem que continua a ser representado 

de modo semelhante a um trono, integrado na 
arquitectura, à maneira das composição bizantinas ou 
executadas sob a sua influência, como já tivemos ocasião 
de analisar. 

Na composição de Taddeo Gaddi [474], o espaço 
representado encontra-se mais simplificado pela 
adopção do fundo dourado como preenchimento do 
último plano. Contudo, a imponente construção 
arquitectónica correspondente ao portal de entrada, no 
qual se integra o trono da Virgem, estabelece a separação 
entre as duas personagens e coloca, novamente, a figura 
de Maria numa posição mais elevada e sob uma 
cobertura, à semelhança da pintura anterior. No entanto, 
nos dois casos a relação dialética entre os protagonistas 
estabelece-se de modo diverso, atendendo às posições 
relativas de Gabriel e da Virgem. 

Fig. 474. Anunciação 
Taddeo Gaddi (1340) 
Fiesole, Museo Bandini 
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Na pintura de Giovanni di Marco o mensageiro enviado pelo Pai Eterno encontra-se 
numa posição mais elevada e a jovem, representada em atitude de orante, demonstra a sua 
aceitação em acolher no seu seio o Filho de Deus que, de forma miniatural, desce do alto, 
imediatamente atrás da pomba do Espírito Santo. Por sua vez, na figura 474, Taddeo Gaddi, 
situa a Virgem num plano mais elevado em relação ao do Anjo que se ajoelha à sua frente. 
Com este procedimento, o pintor, de certo modo, inverte a relação entre Gabriel e Maria, não 
só em termos de composição, mas, também, no que se refere à importância hierárquica atribuída 
a cada um dos intervenientes do Colóquio Angélico. Em ambas as pinturas verifica-se uma 
compartimentação do espaço pouco significativa quer lateralmente quer em profundidade, 
ganhando uma maior expressão no fracionamento efectuado em altura. 

É importante chamar a atenção para um elemento sempre presente em todas estas 
pinturas, a porta, a qual, sobretudo no caso de se tratar de um templo, assume um significado 
muito particular. De facto, se a porta pode ser interpretada como um símbolo da virgindade 
de Maria, atendendo ao sentido da porta clausa do livro do profeta Ezequiel (Ez 44, 2), 
também pode revestir-se de um significado mais profundo, pois, sendo o templo uma 
representação do Corpo de Cristo e imagem da «Jerusalém celeste», a porta é símbolo de 
Cristo que afirmou sobre si próprio «Eu sou a porta» (Jo 10,7-9). É por este Cristo-Porta que 
é necessário passar para aceder ao Paraíso 31. Maria encontra-se no limiar dessa porta: sinal 
claro do seu papel de colaboradora na missão redentora de seu Filho. Por outro lado, o portal 
do templo efectua a concatenação de dois símbolos: o da «porta» e o de «nicho» que em si é 
uma figura do «Santo dos Santos», o lugar da epifania divina 32. Uma vez mais, estando a 
Mãe de Jesus posicionada sob esse lugar privilegiado, se mostra como, efectivamente, nela e 
por ela se manifesta a verdadeira presença de Deus, em seu Filho e, por isso, a Virgem torna-
se «Templo», «Arca da Aliança», «Santo dos Santos», espaços sagrados que assinalam a 
presença divina. 

31 Cf. HANI, Jean — O simbolismo do templo cristão. Lisboa: Edições 70, 1998, pp. 78-79. Para 
aprofundar o significado associado à porta ver, também, BURCKHARDT, Titus — Principes et méthodes de 
l'art sacré. Paris: Éditions Dervy, 1995, pp. 107-139. 

32 Cf. BURCKHARDT, Titus — Principes et méthodes de l'art sacré, pp. 107-108. 
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4.5.2. Contexto arquitectónico 

Após as considerações efectuadas sobre a diversidade de espaços, imaginados pelos 
pintores como cenários construídos para a figuração do episódio da Anunciação, e o modo 
como eram representados, entendemos salientar, de forma concisa, a importância dada à 
arquitectura que configura os lugares onde decorre a Saudação Angélica. 

Em todas as tipologias analisadas, a presença de motivos arquitectónicos, desde os 
mais simples aos mais complexos, é determinante para a criação e articulação do espaço, 
criando lugares demarcados e estabelecendo zonas de influência de cada personagem. Além 
dessa constatação, apresenta-se como um dos elementos fundamentais para a construção da 
mensagem que o pintor pretende transmitir. Deste modo, a arquitectura, por meio das suas 
potencialidades, associa-se a outros elementos possuidores de idêntica função simbólica. Isto 
não significa que o tema da Anunciação tenha constituído uma excepção em relação a outros, 
pois, os artistas desde muito cedo, mas, sobretudo a partir dos primórdios do Renascimento, 
vão atribuindo, de forma progressiva, um maior protagonismo aos aspectos arquitecturais 
presentes no espaço pictórico, os quais se revelam determinantes para a ordenação de lugares, 
separação de personagens, mas também de episódios que decorrem em tempos e lugares 
diferenciados daqueles outros representados, por norma, em primeiro plano. À medida que 
os conhecimentos e o domínio da perspectiva e de outros recursos técnicos se aperfeiçoam, 
os pintores vão construindo um espaço menos fictício, mais de acordo com a realidade humana, 
à medida do próprio homem, numa atitude em conformidade com os ideais do humanismo 
renascentista. Ao contrário do que sucedia na arte gótica, a figura humana, representada no 
Renascimento, não domina o edifício, em termos dimensionais, situando-se num espaço «real» 
que a acolhe e com o qual se relaciona segundo novas formulações '. Não se trata, todavia, de 
uma arquitectura remetida para último plano, destinada a um papel secundário, mas realçada 
de forma preponderante e numa estreita ligação com o tema ou o episódio que se representa. 

Em concreto, no tema da Anunciação, verifica-se que os motivos arquitectónicos 
possuem um papel bivalente: por um lado, tornam-se imprescindíveis para criar os diversos 
espaços onde se desenvolvem os episódios ou se enquadram as personagens que se pretendem 
demarcar, mas, por outro lado, a própria arquitectura intervém na representação da «estória» 

1 Para um aprofundamento das relações entre as personagens, a arquitectura envolvente e os temas 
representados, no tempo do Renascimento, veja-se, entre outros, ÁVILA, Ana — Imageries y símbolos en la 
arquitectura pintada espahola (1470-1560). Barcelona: Editorial Anthropos, 1993. WHITE, John — Nascimiento 
y renascimiento dei espacio pictórico. Madrid: Alianza Editorial, 1994. 
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e encontra-se estreitamente vinculada ao desenrolar do tema, contribuindo para um maior 
enriquecimento da dimensão simbólica das composições. Isto mesmo constatámos através, 
por exemplo, da utilização dos dois tipos de arcos na mesma edificação, o arco de volta 
perfeita, associado a uma época remota e um arco apontado relacionado com o presente ou 
com épocas mais avançadas. O recurso a tal artifício, actuando em conjunto com outros 
elementos simbólicos, tinha como finalidade despertar uma leitura dicotómica entre duas 
realidades, distantes no tempo e no espaço: a contraposição entre o mundo ante legem e sub 
lege da Antiga Aliança (simbolizado pelo arco de volta perfeita) e o mundo sub gratia da 
Nova Aliança (figurado pelo arco apontado)2. 

Para além do importante papel adoptado de modo insubstituível pelos diversos elementos 
arquitectónicos considerados até ao momento, existem outras facetas da arquitectura nas 
composições da Anunciação e que ainda não desenvolvemos suficientemente. O arco merece 
que lhe dediquemos particular relevo. Ana Ávila chama a atenção para esse elemento estrutural 
atribuindo-lhe, no âmbito das representações subordinadas ao tema em análise, um significado 
especial associando-o ao Arco do Triunfo da arquitectura romana recuperado e muito utilizado 
pelos artistas do Renascimento: representa o triunfo da Igreja, pela presença do Salvador e 
da Virgem 3. Efectivamente, algumas pinturas atribuem tal ênfase ao arco triunfal que não 
podemos deixar de efectuar tal leitura. Vejamos 
alguns exemplos. 

As pinturas de Filippino Lippi, Raffaelino 
dei Garbo [475], de Bernardino Pinturicchio 
[476] e, ainda, de Francesco Ferrarri [477], 
apresentam um certa semelhança entre si no que 
respeita à presença do arco triunfal. 
Estruturalmente semelhante ao Arco de Triunfo 
romano, erigido sob um espírito triunfalista, e 
com a finalidade de assinalar grandes façanhas 
dos chefes militares ou dos imperadores, a 
representação deste arco surge, também aqui, 
como símbolo do triunfo alcançado pela Fig 475 Anunciação 

Redenção de Cristo, iniciada com este primeiro Rlippú» Lippi e Raffaelino dei Garbo (c. 1504). 
Fiesole, San Francesco 

2 Embora nem sempre esteja presente uma indicação do mundo ante legem e sub lege em simultâneo e 
em oposição com o mundo sub gratia. 

3 Cf. ÁVILA, Ana — Imageries y símbolos, pp. 66, 75. 
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Fig. 476. Anunciação 
Bernardino Pinturicchio, (c. 1500-1501) 
Spello, Santa Maria Maggiore 

Fig. 477. Anunciação (porm.). 
Francesco Ferrari (c. 1510) 

momento da sua vida, o da Encarnação. A Modena-Galleria Estense 

semelhança entre estas figurações e os 
«verdadeiros» Arcos do Triunfo tornam-se particularmente evidentes não, apenas, em termos 
da sua estrutura, como também no seu aspecto decorativo: servindo-se de idêntica estrutura e 
utilizando os mesmos elementos tectónicos e decorativos. 

No primeiro exemplo [475], dois tondi, de grandes dimensões, representam dois profetas 
do AT: Isaías colocado do lado esquerdo e Jeremias, à direita. No segundo caso [476], observa-
se uma ornamentação com diversos motivos de grutescos nas pilastras, sem qualquer relação 
directa com o momento representado, enquanto a pintura de Francesco Ferrari [477] retoma 
a figuração dos medalhões, mas aproveita o tímpano dos arcos laterais, para neles representar 
diversas cenas do Livro dos Génesis, enquadradas no âmbito da Anunciação-Encarnação. 
Nestes três exemplos a abertura central do arco funciona como uma veduta sobre o espaço 
exterior, onde se representa uma paisagem urbana, ou se faz uma referência directa ao hortus 
conclusus [476]. 

Noutros casos, deparamos com uma representação do Arco do Triunfo concebida de 
um modo mais subtil e que constitui um meio termo entre esta estrutura arquitectónica e um 
tríptico. Referimo-nos, concretamente, à pintura de Neri di Bicci, ilustrada na figura 478. Um 
espaço subdividido em três áreas distintas corresponde, efectivamente, a uma estrutura existente 
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em muitos arcos de triunfo que possuem uma 
abertura central de maiores dimensões ladeada 
por duas outras mais baixas e mais estreitas4. 

Nesta pintura, o espaço central é utilizado 
para se representar o episódio e as personagens 
principais, enquanto nas aberturas laterais se 
representam dois santos: do lado esquerdo, São 
Jerónimo e do lado direito, São Francisco. Na 
zona superior, correspondendo também a áreas 
destinadas à narrativa histórica nos arcos do 
triunfo, deparamos com dois espaços 
quadrangulares, abertos em profundidade onde 

o pintor posiciona à esquerda o profeta Isaías e do lado oposto o rei David, cada um deles 
com as respectivas filactérias identificadoras. 

Fig. 478. Anunciação 
Neri di Bicci (c. 1450-1455) 
Arezzo, San Francesco 

Uma variante do Arco do Triunfo acontece quando os pintores representam 
estrutura tão imponente e de forma ostentatória, mas 
antes a tornam mais discreta aos olhos do observador. 
Neste caso, recorrem a um simples arco, colocado em 
primeiro plano, servindo de moldura à representação, 
como se se tratasse da abertura correspondente à parte 
anterior do «palco» onde decorre o episódio da 
Anunciação, a «boca de cena». 

É precisamente o que se pode observar nas 
figuras 479 e 480, nas quais, em primeiro plano e 
servindo de marco da pintura, o pintor posicionou um 
arco abatido, no primeiro caso, e um arco de volta 
perfeita, no caso da pintura de Masolino. Nas duas 
representações, constata-se, ainda, uma repetição do 
motivo do arco, criando um desenvolvimento 
perspectico que conduz o espectador para o centro do Fi 479 anunciação 
espaço pictórico, onde decorre a Anunciação. Por meio Mestre de Liesbom (c. 1470-1480) 

London, National Gallery 

nao uma 

4 É o caso verificado, por exemplo, no Arco de Triunfo de Orange, França (see. I), no Arco de Sétimo 
Severo (c. 203), no Foro Romano, e no Arco de Constantino, em Roma (séc. IV), entre muitos outros. 
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deste artifício, os pintores colocam o 
observador directamente em cena, envolvido 
no desenrolar do Mistério que decorre, assim, 
numa grande proximidade atendendo não só a 
este aspecto, mas, igualmente, aos recursos da 
composição, nomeadamente os permitidos pela 
perspectiva. Em nossa opinião, o significado 
do arco, figurado deste modo, partilha da 
mesma concepção simbólica do Arco de 
Triunfo representado, noutros painéis, de forma 
mais evidente. 

Além dos elementos arquitectónicos 
estruturais, presentes nas pinturas da 
Anunciação e que se mostram determinantes 
na tarefa de definir e organizar o espaço de 
representação e já anteriormente referidos a 
propósito das considerações tecidas sobre as diversas tipologias consideradas, devemos, ainda, 
mencionar outros motivos importantes não só para a estruturação do espaço, como também 
para reforço da simbólica presente. Referimo-nos ao muro, à coluna, à porta e à janela, objectos 
de utilização muito frequente. 

Fig. 480. Anunciação 
Masolino da Panicale (c. 1425-1430) 
Washington, National Gallery of Art 

Em síntese, pode dizer-se que, nas pinturas da Anunciação, quer se trate da representação 
de um espaço exterior, interior ou misto, onde quase sempre se impõem grandes moles 
arquitectónicas, quer, ainda, quando se verifica a presença discreta de elementos mais simples 
e que surgem de modo isolado, confirma-se a importância do papel atribuído à arquitectura 
como meio de criar, definir, organizar ou delimitar diferentes espaços aos quais se atribui um 
significado específico. A partir de tais recursos, a narrativa discorre e articula-se de uma 
figuração à outra, contribuindo para acentuar determinados aspectos simbólicos contidos na 
mensagem iconográfica. Naturalmente que a riqueza, a complexidade e o alcance deste tema 
nos levaria muito mais longe. Todavia, não sendo nossa intenção aprofundar o assunto 
limitamo-nos a estas breves considerações. 
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4.5.3. A Virgem e o Anjo: dois pólos da composição 

Concluímos o assunto relacionado com o «espaço de representação» referindo, de forma 
breve, um aspecto complementar e que diz respeito à relação existente entre as duas principais 
figuras das pinturas da Anunciação: Maria e o Anjo Gabriel. 

Pelo relato da Anunciação sabemos que o Anjo entra, saúda e explica o sentido da 
embaixada; Maria escuta as suas palavras e mostra-se disponível para dar cumprimento ao 
que lhe é anunciado da parte de Deus. No desenrolar da narrativa, Gabriel assume um papel 
activo, Maria tem um papel receptivo, portanto, mais passivo. Deste modo, o Arcanjo 
anunciador e a jovem Anunciada constituem, na opinião de Louis Réau, como que dois pólos 
de uma «carga dinâmica»: Gabriel, o pólo emissor, Maria o pólo receptor '. 

Nas pinturas esta relação de forças pode ser expressa de dois modos: 

1- Pelo domínio do Anjo, o embaixador celeste, revestido de poderes sobrenaturais 
irrompe em cena e, diante dele, Maria submete-se. Perante esta situação, a distribuição do 
espaço é forçosamente assimétrica: o Anjo necessita de maior espaço em relação ao que é 
atribuído a Maria. Para Réau, esta é uma relação polarizada2. 

2- A futura Deipara, do alto do seu trono, ou de pé em atitude hierática, recebe o Anjo 
que se apresenta, não com a solenidade de um poderoso mensageiro ao serviço de Deus, mas 
de forma humilde, ajoelhado diante da Virgem. Réau denomina esta composição como 
convergente, pois Maria torna-se, de facto, o centro de convergência da composição 3. Para 
tal contribui a presença da pomba do Espírito Santo e dos raios emanantes de Deus Pai que se 
dirigem para ela, bem como outros elementos apoiados pela perspectivação do espaço. Já 
anteriormente aludimos a uma progressiva alteração verificada nesta relação de forças, entre 
outros motivos, pela implementação do culto prestado a Maria4. 

Quer se trate de uma composição polarizada ou convergente, os pintores estabelecerem 
uma separação clara e intencional entre os dois protagonistas, como já analisámos, atribuindo-
-lhes espaços separados e diferenciados tal como separado e diferenciado é o mundo de cada 
personagem bem como o papel que lhes corresponde. 

1 Cf. REAU, Loius — Iconografia dei arte Cristiano. Nuevo Testamento, p. 185. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Veja-se supra a secção 2.1.2. Anúncio de nascimento ou de vocação? 
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Carlos Alberto Ferreira de Almeida resume da seguinte forma esse aspecto: 

"A iconografia vai responder a esta questão proporcionando uma dualidade de espaço, o 
do Anjo e o da Virgem, espaços que podem ser separados por luz, por arquitectura ou 
coluna, por vaso com flores, por genuflexório, por livro, por janela, colorido diferente 
etc." 5 

De facto, como tivemos oportunidade de observar, o espaço pictório destinado à figuração 
do Anjo está separado do que é atribuído à Virgem por um elemento interposto entre as duas 
personagens de modo a isolar minimamente as figuras e a delimitar a sua zona de influência 
deixando, assim, transparecer a diferença das respectivas naturezas e funções. Em determinadas 
composições, esta separação entre o Anjo anunciador e Maria é levada a tal extremo que, 
caso a representação do espaço correspondesse de modo fiel ao espaço de representação o 
Anjo Gabriel e a Virgem Maria estavam colocados de ambos os lados de uma verdadeira 
barreira física que tornaria impossível a comunicação directa ou contacto visual entre eles, 
como aconteceria, por exemplo, na pintura de Francesco del Cossa [465]. 

A presença constante desta partição espacial leva-nos a equacionar a relação entre os 
espaço de cada um dos intervenientes, atendendo ao modo como se articulam estre si, 
nomeadamente no respeitante à possibilidade de serem percorridos reciprocramente6. Assim, 
deparamos com três casos: 

1- Espaço de Separação; 
2- Espaço de Liminaridade; 
3- Espaço de Incorporação. 

A separação existe quando cada um dos espaços destinado às personagens não são 
intercomunicantes, ou seja, em termos pictóricos, não existe possibilidade dos espaços 
comunicarem entre si ou serem transitáveis, atravessando de um para outro. Este caso é o 
mais frequente em todo o Quattrocento italiano. Como exemplo desta primeira situação 
podemos referir a pintura da Anunciação de Fra Angélico, do Convento de S. Marcos [462], 
a de Cario Crivelli [463], a de Perugino [469], a de Masolino da Panicale [478], a de Sandro 
Botticelli [481] ou, ainda, a de Alessio Baldovinetti [482], entre muitas outras, nas quais está 

5 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de — A Anunciação na Arte Medieval em Portugal, p. 4. Em 
nota, este autor adverte para o facto deste problema ser de essencial importância para a composição da cena e, 
por isso apesar de ter sido referido em algumas obras merecia ser tratado com maior atenção. Ver nota 2, p. 17. 

6 O assunto é tratado por diversos autores e deles se apresenta uma síntese na seguinte obra: 
CALABRESE, Ornar — Como se lê uma obra de arte. Lisboa: Edições 70,1997, pp. 120-123, onde nos baseámos 
para tratar deste assunto. 
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Fig. 481. Anunciação 
Sandro Botticelli (c. 1490) 
New York, Metropolitan Museum of Art 

representado um determinado espaço que, apesar de 
Fig. 482. Anunciação (porm.) 

compartimentado, permite, em termos topológicos, ser Alessio Baidovinetti (c. 1440-1460) 
Firenze, Galleria degli Uffizi 

percorrido de um lado para o outro. Porem, em termos 
pictóricos, esse mesmo espaço está de tal modo fraccionado que as duas zonas se encontram 
num isolamento total a ponto de não existir uma única passagem entre os dois lados do 
cenário, nem a transposição de qualquer elemento de um lado para o outro. Este exemplo 
permite constatar, de um modo concreto e muito claro, a diferença entre o conceito de espaço 
de representação, considerado enquanto «cenário», espaço «real», com determinadas 
propriedades e o de representação do espaço entendido em termos pictóricos, onde é necessário 
ter em conta os esquemas de composição e a 
gramática própria da pintura. 

A segunda situação, classificada por Ornar 
Calabrese como liminaridade, constitui um caso 
menos frequente 7. O esquema coincide, 
basicamente, com o espaço de separação, mas com 
a diferença de que há um ou mais elementos que 
ultrapassam o limite do seu próprio espaço. O 
primeiro exemplo indicado por Ornar Calabrese é o 
da pintura de Ambrogio Lorenzetti [483]. Apesar da 
evidente separação obtida em resultado do colunelo 
colocado entre as duas figuras, existem alguns 
elementos que transpõem o seu espaço de origem: 

Fig. 483. Anunciação 
Ambrogio Lorenzetti (1344). 
Sienna, Pinacoteca Nazionale 

7 Cf. CALABRESE, Ornar — Como se lê uma obra de arte, p. 122. 
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as palavras do Anjo e as da Virgem, bem como a 
parte inferior do manto, que passa para o lado 
esquerdo, ocupando, parcialmente, o espaço 
oposto. 

Outro exemplo, talves mais elucidativo é-
nos dado pela pintura de Filippo Lippi, 
pertencente à igreja de S. Lourenço, em Florença 
[484]. O Anjo Gabriel, proveniente do lado 
esquerdo onde se encontram os dois anjos 
acompanhantes, atravessa o limiar do seu espaço, 
passando para o lado direito da composição e Fig. 484. Anunciação 

. . . . A7. Filippo Lippi (c. 1438-1440) 
OCUpando, assim, O lugar destinado a Virgem. Firenze, San Lorenzo. 
Todavia, mantém um pé, coberto pelo manto 
vermelho, no lado esquerdo, o que contribui para se situar em ambos os lados do espaço. 
Desta forma, transpondo os limites impostos pelo pilar central, que causa uma forte cesura no 
espaço pictórico, o Anjo anunciador estabelece uma ligação entre os dois espaços da pintura 
permanecendo em ambos simultaneamente. 

Por fim, o terceiro exemplo diz respeito ao espaço incorporator que se manifesta em 
oposição aos dois casos anteriormente assinalados. Nesta situação o Anjo e a Virgem não 
possuem qualquer barreira física interposta entre eles e, apresentam-se, na opinião de Calabrese, 
como espacialmente comunicantes8. Por isso, as pinturas correspondentes a esta circunstância 

Fig. 485. Anunciação (porm.) 
Domenico Ghirlandaio 
Firenze, Santa Maria Novella 

i 

A L ^ í0%& 

Fig. 486. Anunciação 
Sandro Botticelli (1489) 
Firenze, Galleria degli Uffizi 

8 Cf. CALABRESE, Omar — Como se lê uma obra de arte, p. 123. 
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apresentam uma gestualidade mais acentuada, contribuindo para a unificação do espaço entre 
ambos. Correspondem a tal estado obras como a de Domenico Ghirlandaio [485] e de Sandro 
Botticelli [486]. 

Além deste aspecto relativo ao espaço ocupado por ambas as personagens, existem 
ainda outras formas de equacionar a relação entre Maria e o Anjo Gabriel, entendidos como 
dois pólos de uma composição dinâmica, que passaremos a analisar, de forma sumária, com 
base nos estudos efectuados por Ave Caprettini, Omar Calabrese e Daniel Arasse, os quais 
nos permitem visões complementares sobre o mesmo assunto. 

Na opinião de Ave Caprettini, predomina, nas pinturas da Anunciação, uma orientação 
da esquerda para a direita: o Anjo, representado do lado esquerdo leva a mensagem à Virgem 
que se encontra à direita. Além disso, Deus Pai é pintado ao alto, também do lado esquerdo da 
composição e o feixe de raios dele emanado, sobre o qual é representada a pomba do Espírito 
Santo no seu voo descendente, atravessa a composição 
segundo uma linha diagonal em direcção ao fundo à 
direita 9. Com o fim de ilustrar tal circunstância 
apresenta-se a Anunciação de Benedetto Bonfigli 
[487] e, sobre ela, assinalámos, com segmentos 
amarelos, a orientação das relações descritas por Ave 
Caprettini, bem como o eixo de simetria vertical que, 
como se constata, se encontra apoiado sobre diversas 
formas arquitectónicas. Através deste esquema, 
podemos comprovar como o lado esquerdo ao alto se 
encontra em estreita relação com o lado direito em 
baixo, mediante a linha oblíqua descendente 
assinalada pelos raios luminosos que orientam a 
descida da pomba e se transformam num inequívoco 
elemento de união entre os espaços do Anjo e da 
Virgem colocados dos dois lados do eixo de simetria. í?g'4.8?: A"uncJafa° , . „ , 

° Benedetto Bonfigli (c. 1450) 
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza 

9 Cf. CAPRETTINI, Ave Appiano — Lettura delïAnnunciazione, p. 89. A direita e a esquerda são 
entendidas sempre segundo o ponto de vista do observador. Após a análise dos protagonistas da Anunciação 
podemos efectivamente dizer que esta disposição das figuras corresponde à situação mais frequente nas pinturas 
consideradas, ou seja predominantemente o anjo posiciona-se do lado esquerdo do painel e a Virgem do lado 
direito. 
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Para Ave Caprettini, o traçado desta linha 
oblíqua descendente da esquerda, ao alto, até à 
direita, em baixo, repete a inclinação do suporte 
inferior da cruz ortodoxa referente à posição dos 
pés de Cristo na cruz 10. A cruz ortodoxa, ou cruz 
russa possui, tal como a cruz papal, também 
denominada cruz das catacumbas, um elemento 
vertical que é atravessado por três braços, com a 

Fig. 488. Cruz ortodoxa e cruz papal diferença que, na cruz ortodoxa, o suporte inferior 
encontra-se inclinado, descendo, obliquamente, da 

esquerda para a direita, enquanto a cruz das catacumbas apresenta os três braços dispostos na 
horizontal, como se ilustra na figura 488. Para Ave Caprettini a semelhança entre a estrutura 
esquemática presente nas pinturas da Anunciação e a cruz ortodoxa reveste-se ainda de um 
significado acrescido: estabelece uma relação entre o passado (ligado a uma história que se 
recorda), o presente (associado com a figura do Anjo anunciador) e o futuro (enquanto projecção 
dos acontecimentos que são anunciados): 

"Tanto a linha oblíqua da Anunciação como a barra do suporte da cruz possuem o mesmo 
valor: a função de eixo ordenador do ponto de vista do tempo: de facto ao extremo da 
linha inclinada do esquema precedente notamos ao alto à esquerda o passado, o Antigo 
Testamento, identificável na figura e na história de Adão e Eva expulsos do paraíso 
terrestre, enquanto em baixo, à direita, é representado o futuro na imagem da Virgem e, 
à esquerda o presente no anjo anunciador, no momento do anúncio propriamente dito. 
Esta consideração [...] oferece uma justificação suplementar ao facto de que na grande 
maioria das pinturas da Anunciação, o anjo se encontre representado no lado esquerdo e 
assim, o relato inicia do lado esquerdo e se desenvolve para a direita" ". 

10 O pé direito de Cristo (situado do lado esquerdo do observador) encontra-se elevado para acolher os 
crentes, enquanto o pé esquerdo está baixo para calcar os pecadores. Cf. CAPRETTINI, Ave Appiano — Leitura 
dell'Annunciazione, p. 91. Importa salientar que independentemente de concordarmos ou não com esta leitura, 
parece-nos importante apresentá-la, encarando-a como uma nova possibilidade de efectuar algumas interpretações. 

11 Cf. CAPRETTINI, Ave Appiano — Leitura deli 'Annunciazione, p. 92. Salienta-se que quando existe 
uma separação entre dois pólos opostos, como acontece frequentemente entre o mal e o bem, é assinalado o mal 
do lado esquerdo e o bem do lado direito tal como confirma o evangelista Mateus: "O Rei dirá, então, aos da 
sua direita; «vinde, benditos de meu Pai!» [...] Em seguida dirá aos da esquerda: «afastai-vos de mim, malditos, 
para o fogo eterno que está preparado para o diabo e para os seus anjosl»" (Mt 25, 33-41). Por outro lado, em 
conformidade com esta mesma concepção chamamos a atenção para o que dissemos a propósito da pintura de 
Giovanni di Paolo [466] ao referirmos a posição de Adão e Eva situados do lado esquerdo ao cimo, situação que 
Fra Angélico repete em outras composições como no caso da Anunciação do Museu do Prado, em Madrid, no 
retábulo de Cortona e na pintura do Museu da basílica de Santa Maria delle Grazie em San Giovanni Valdarno. 
Salienta-se ainda, o facto de Ave Caprettini acrescentar um novo argumento para justificar o facto de ser 
representado o Anjo do lado esquerdo e Maria do lado direito da composição. 

Cruz ortodoxa Cruz papal 
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A interpretação de Ave Caprettini constitui uma forma complementar de efectuar a 
leitura de determinados elementos das pinturas da Anunciação. Este autor propõe um esquema 
onde se salienta a relação entre o lado esquerdo e o direito: ao cimo, à esquerda, o passado 
relacionado com o episódio da expulsão de Adão e Eva do Paraíso; em baixo, também do 
lado esquerdo, o presente, associado à figura do Anjo anunciador; por fim, à direita, o futuro, 
simbolizado pela figura da Virgem que dará à luz o Redentor da humanidade afastada de 
Deus pela desobediência dos nossos primeiros pais. Temos percorrido o caminho habitual de 
leitura, esquerda-direita, seguindo os elementos que constituem, entre si, uma relação de 
simetria (relação esta que pode ser baseada em valores opostos) a qual equilibra, de forma 
harmoniosa, as diversas partes em torno de um eixo central, de acordo com uma propensão 
muito forte para o equilíbrio sentida pelo artista do Renascimento que vê no ser humano o 
modelo perfeito de simetria e um estímulo para aplicar as mesmas leis no campo artístico. 

Por sua vez, para Omar Calabrese, a estrutura 
presente na pintura da Anunciação de Piero delia 
Francesca [489], além dos aspectos já considerados, 
introduz um outro elemento situado ao cimo, do lado 
direito: a janela, que funciona como um verdadeiro 
«actor» da narrativa n. Este motivo arquitectónico 
assume, na sua opinião, tanta importância como a que é 
atribuída às três personagens: Deus Pai, o Anjo Gabriel 
e Maria. Com tal pressuposto, estaríamos perante um 
programa narrativo baseado numa oposição semântica 
profunda: os elementos espirituais, situados do lado 
esquerdo, (onde se encontra o pólo emissor) e os materiais 
situados do lado direito (localização do pólo receptor), 
que se pode resumir numa oposição «espiritual» versus 
«material» 13. Assim, do lado esquerdo, estão 
representadas as figuras «espirituais» de Deus-Pai e do 

Fig. 489. Anunciação 
Anjo em confronto com O lado direito onde se situa a Piero delia Francesca (c. 1457-1458) 

Arezzo, San Francesco 

12 Cf. CALABRESE, Ornar— Como se lê uma obra de arte, pp. 108-109. De facto, este novo elemento 
da composição, a janela, possui em muitas outras pinturas, motivos pictóricos equivalentes e com idêntica 
importância. Assim, na pintura de Benedetto Bonfigli [442] o alpendre, colocado no canto superior direito, 
desempenha exactamente a mesma função que a janela do painel de Piero. 

13 Cf. CALABRESE, Ornar — Como se lê uma obra de arte, p. 113. 
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janela e Maria, motivos «materiais» M. A simetria assinala-se em relação ao eixo central 
formado pela coluna (que funciona, também, como elemento separador do espaço destinado 
ao anjo Gabriel e à Virgem), que constitui o suporte vertical da Cruz definida com concurso 
do eixo horizontal formado pela arquitrave 15. 

Por sua vez, Daniel Arasse estabelece uma relação entre as figuras do Anjo e da Virgem, 
apresentada como um complemento do que foi dito até ao momento. Aquele autor chama a 
atenção, sobretudo, para as pinturas do Quattrocento italiano, nas quais se verifica uma situação 
de tal modo frequente que funciona quase como uma regra: as figuras do Anjo e de Maria são 
dispostas de modo a situarem-se perpendicularmente ao eixo da perspectiva linear de tal 
forma que o rosto de Gabriel se apresenta sempre de perfil, enquanto o da Virgem pode 
estar representado segundo diferentes pontos de vista l6. 

Para justificar esta atitude Arasse apresenta a hipótese de tal facto estar relacionado 
com o aparecimento e desenvolvimento da perspectiva artificial ou «legítima», o que ocorre 
precisamente durante o século XV 
Tal opção dos pintores contribui para 
um reforço da relação existente entre 
as duas figuras, pois a atitude do 
Anjo, a primeira figura a atrair a 
atenção do observador, remete-nos 
para a Virgem. Este detalhe da 
composição pode ser visto, por 
exemplo, na pintura de Agnolo Gaddi 
[490], onde as duas personagens são 
apresentadas de perfil, na de 
Benedetto Bonfigli [487] e de Piero Fig. 490. Anunciação 

Agnolo Gaddi (c. 1392-1395) 
delia Francesca [489], entre tantas prato, Duomo Cappella delia Sacra Cintoia 

14 Omar Calabrese leva ainda mais longe este confronto, em termos de visibilidade e não visibilidade o 
que, para o nosso caso, não contribui com alterações significativas e, por isso, não desenvolveremos mais o 
assunto. Para o respectivo aprofundamento ver. CALABRESE, Ornar — Como se lê uma obra de arte, pp. 112-120. 

15 Este braço horizontal da cruz torna-se pouco evidente na pintura de Piero pela deformação introduzida 
pela perspectiva que parece colocar em dois níveis diferentes a arquitrave que, na realidade pertence, toda ela, 
ao mesmo plano horizontal. 

16 Cf. ARASSE, Daniel—Annonciation / Énonciation. Remarques sue un énoncé pictural di Quattrocento. 
Versus. 37 (1984) 3. Uma excepção referida por Arasse é a pintura da Anunciação de Francesco del Cossa 
apresentada na figura 465, pois, na realidade, as pinturas italianas do século XV confirmam a observação de 
Arasse, o que pode ser constatado pelas imensas obras do Quattrocento italiano, apresentadas ao longo desta 
secção, onde se analisou a iconografia da Anunciação. 
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outras através das quais podemos comprovar a importância atribuída à linha estruturante que 
efectua a ligação espacial do Anjo Gabriel e de Maria de Nazaré nas pinturas da Anunciação. 

Reunindo as diversas classificações do espaço que foram apresentadas, embora nem 
todas tenham sido analisadas com igual profundidade, elaborámos o Quadro XXXI, onde se 
torna possível ver as imensas possibilidades compositivas e a complexidade daí resultante. 

QUADRO XXXI 

ESPAÇO ABERTO ESPAÇO FECHADO ESPAÇO PARCIALMENTE 
ABERTO 

INDIVISO COMPARTIMENTADO 

De nível LATERALMENTE E M PROFUNDIDADE E M ALTURA 

Desnivelado lateralmente COMPARTIMENTOS JUSTAPOSTOS 

Desnivelado em profundidade Os dois são fechados (amplitude igual ou desigual) 

Articulado em «gaveta» Um fechado e outro aberto parcialmente 

Fechado Um fechado e outro aberto 

Parcialmente fechado Dois parcialmente abertos 

SEPARAÇÃO LIMINARIDADE INCORPORAÇÃO 

POLARIZADO CONVERGENTE 

SIMÉTRICO ASSIMÉTRICO 

Esquema com a classificação das diversas categorias de espaços considerados, reunindo as classificações 
efectuadas por diferentes autores 
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CAPÍTULO II 

REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

EUNiMOS, neste capítulo, quarenta e quatro pinturas sobre tábua relativas ao 
tema da Anunciação realizadas em Portugal durante a primeira metade do 
século XVI. Este elenco estabelece a base de trabalho de toda a investigação 
a desenvolver nos Capítulos IV e V. Uma selecção com estas características 
constitui, tanto quanto é do nosso conhecimento, um trabalho inédito em 

Portugal. Com efeito, não detectámos, até ao momento, qualquer trabalho que promovesse 
uma recolha exaustiva de pinturas quinhentistas, ou de outra época, respeitantes a um único 
motivo. Com esta tarefa pensamos ter condensado, num único espaço, um corpus importante 
de obras que podem ser investigadas com finalidades diversificadas e diferentes pontos de 
vista, tornando-se uma referência para o estudo da pintura portuguesa do denominado «Século 
de Ouro» e lançando pistas para a realização de outros trabalhos futuros. 

Após cuidadosa pesquisa bibliográfica tentando localizar todas as referências a tábuas 
quinhentistas subordinadas ao tema em estudo foi feito um exaustivo trabalho de campo, 
percorrendo milhares de quilómetros pelas estradas do país procurando confirmar a existência 
de pinturas que se enquadrassem dentro dos parâmetros dos nossos objectivos. Deparámos, 
muitas vezes, com um património riquíssimo, votado ao abandono e sem qualquer tipo de 
inventariação ou divulgação nos meios culturais. 

Tanto quanto nos foi possível procurámos efectuar uma recolha exaustiva, tentando 
reunir o maior número de pinturas sobre tábua relativas ao tema da Anunciação, realizadas 
entre 1500 e 1550. Apesar de todos os esforços que empreendemos admitimos que possam 
existir outras obras, menos divulgadas ou sem referências bibliográficas, que não tenham 
sido abrangidas por este elenco que procurámos tornar o mais completo possível. O 
significativo número de pinturas reunidas permite-nos dispor de uma base de trabalho 
suficientemente ampla para podermos aplicar os métodos de análise pretendidos de modo a 
demonstrar a validade da nossa tese e retirar conclusões sólidas e devidamente fundamentadas. 
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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

EPOis de termos procedido à recolha e organização das pinturas, elaborámos 
uma «Ficha Artística» para cada obra. Sem ser nosso objectivo apresentar 
todas as informações possíveis sobre os painéis, limitámo-nos a reunir os 
dados que considerámos mais relevantes para a realização do trabalho de 
investigação e que acompanham a apresentação das pinturas integrantes 

do Repertório. Os elementos que fazem parte da «Ficha Artística» são os seguintes: 

Autor/Atribuição: Indicamos o nome do pintor, no caso de ser comprovadamente 
reconhecida a sua autoria, ou o artista a quem é atribuída a obra. Manteremos as designações 
mais frequentes para determinados Mestres, e os autores anónimos serão designados por 
Mestres desconhecidos. 

Data: É indicada a data aproximada da execução da pintura. Excepção feita a poucas 
obras, cuja data foi incluída no próprio painel, ou se conhece devido à descoberta de 
documentos escritos, as pinturas não se apresentam com uma data precisa. Teremos em conta 
as investigações mais recentes e mais concensuais. 

Dimensões: Esta é uma das indicações mais importantes para concretizar a análise 
geométrica. Embora tenhamos verificado algumas discrepâncias quanto às dimensões de alguns 
painéis, sobretudo nas publicações mais antigas, fizemos uso das indicações mais recentes, 
fornecidas, se possível, pelas próprias entidades possuidoras das pinturas. São apresentadas 
as medidas do painel expressas em centímetros (cm), aparecendo em primeiro lugar a altura 
(A.) e em seguida a largura (L.). Quando se tratar de volantes de trípticos em que a altura 
varie, é indicada a altura máxima (A. máx.) e a altura mínima (A. min.). 

Técnica e suporte: Todas as pinturas utilizaram a técnica do óleo sobre tábua. Todavia, 
por uma questão de método, optámos, mesmo assim, por indicá-la. Serão dados, igualmente, 
indicações sobre o tipo de madeira utilizada como suporte, indicando, o número de tábuas 
que compõem cada painel, caso tais dados estejam acessíveis. 

Proveniência: Indicaremos a localização original para onde foi realizada a pintura, 
sempre que nos for possível facultar tal informação, pois a proveniência de algumas tábuas 
permanece desconhecida. 

Localização: Por esta ordem, são indicados os seguintes elementos: a localidade, a 
entidade conservadora e o número de inventário, no caso de existir e ser conhecido. 
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Inscrições: Transcrevemos textual e integralmente todas as inscrições que se 
apresentarem legíveis, indicando, ao mesmo tempo, o local onde se regista. Caso esta se 
encontre incompleta, será reservado espaço em branco assinalado por reticências. 

Como complemento importante destes dados para futuras referências ou investigações 
acrescentámos a «Bibliografia Específica» onde constam as principais publicações que referem 
a pintura ou fornecem indicações importantes sobre a obra ou o retábulo onde se integram. 
Os critérios utilizados para as referências bibliográficas são os mesmos que utilizámos para a 
Bibliografia, ou seja, segundo a Norma Portuguesa 405-1. 

A análise iconográfica de uma pintura pressupõe, sempre que possível, a observação in 
loco das obras de forma pormenorizada e atenta, registando observações detalhadas e, se 
possível, captando imagens de pormenor. Por isso, durante o trabalho de campo fizemos 
todos os esforços por analisar as pinturas que integram este capítulo. Ainda que a grande 
maioria das pinturas tenha sido observada directamente no local onde se encontra 
habitualmente, ou em exposições, outras houve que, por variadas circunstâncias, não nos foi 
permitido concretizar este nosso propósito. Nestes casos tivemos a possibilidade de obter 
fotografias de qualidade e dimensões suficientes para proceder à respectiva análise geométrica 
e iconográfica. Todavia, para outras pinturas foi totalmente impossível qualquer observação 
directa ou indirecta que nos permitisse concretizar o estudo da obra. Estão nesta situação as 
pinturas MD-16 a MD-20 (figuras 40-44) que, por este motivo, ficaram dispostas no final do 
Quadro XXXII e sobre elas não será feito qualquer tipo de análise. Indicamos em seguidas as 
pinturas que foram observadas e analisadas directamente: 

- Anunciação, Jorge Afonso (atr.), Museu Nacional de Arte Antiga, (JA-1); 
- Anunciação, Jorge Afonso (atr.), Museu de Setúbal/Convento de Jesus, (JA-2); 
- Anunciação, Mestre da Sé de Évora, Museu de Évora, (MSE); 
- Anunciação, Mestre da Sé de Viseu, Museu de Grão Vasco, (MSV); 
- Anunciação, Francisco Henriques, Casa dos Patudos, (FH); 
- Anunciação, Frei Carlos, Museu Nacional de Arte Antiga, (MNAA); 
- Virgem da Anunciação e Arcanjo São Gabriel, Vicente Gil/Manuel Vicente, Santa 

Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho, (VG/MV-1); 
- Virgem da Anunciação e Arcanjo São Gabriel, Vicente Gil/Manuel Vicente, Igreja 

Matriz do Sardoal, (VG/MV-2); 
- Anunciação, Mestre da Lourinhã, Sé Catedral do Funchal, (ML-1); 
-Virgem da Anunciação e Arcanjo São Gabriel, Mestre da Lourinhã, Igreja Matriz de 

Cascais, (ML-2); 
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- Anunciação, Vasco Fernandes, Museu de Lamego, (VF); 
- Anunciação, Mestres de Ferreirim, Igreja do Convento de Ferreirim, (MF); 
- Anunciação, Garcia Fernandes (atr.), Colecção particular, (GF-1); 
- Virgem da Anunciação e Arcanjo São Gabriel, Garcia Fernandes, Museu Nacional de 

Machado de Castro, (GF-2) 
- Anunciação, Garcia Fernandes (atr.), Sé de Lisboa, (GF-3); 
- Anunciação, Garcia Fernandes (atr.), Museu Nacional de Arte Antiga, (GF-4); 
- Anunciação, Gregório Lopes (atr.), Museu Nacional de Arte Antiga, (GL-1); 
- Anunciação, Gregório Lopes (atr.), Museu Nacional de Arte Antiga, (GL-2); 
- Anunciação, Gregório Lopes (atr.), Museu Nacional de Arte Antiga, (GL-3); 
- Anunciação, Gaspar Vaz, Igreja do Mosteiro de São João de Tarouca, (GV-1); 
- Virgem da Anunciação, Gaspar Vaz, Museu Nacional de Soares dos Reis, (GV-2); 
- Virgem da Anunciação e Arcanjo São Gabriel, Museu de Grão Vasco, (GV-3); 
- Virgem da Anunciação e Arcanjo São Gabriel, Paço Episcopal de Viseu, (GV-4); 
- Anunciação, Mestre de Abrantes, Igreja da Misericórdia de Abrantes, (MA); 
- Anunciação, Mestre desc, Museu de Francisco T. Porença Júnior, (MD-1), 
-Anunciação, Mestre desconhecido, Museu dos Patriarcas, (MD-2); 
- Anunciação, Mestre desconhecido, Museu de Alberto Sampaio, (MD-4); 
- Anunciação, Mestre desconhecido, Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta, (MD-7); 
- Anunciação, Mestre desconhecido, Museu de Évora, (MD-9); 
- Anunciação, Mestre desconhecido, Igreja Matriz de Alcochete, (MD-10); 
- Anunciação, Mestre desconhecido, Museu Rainha D. Leonor, (MD-11); 
- Anunciação, Mestre desconhecido, Museu Rainha D. Leonor, (MD-12). 
- Virgem da Anunciação e Arcanjo São Gabriel, Mestre desconhecido, Igreja Matriz de 

Arruda dos Vinhos, (MD-13). 
- Anunciação, Mestre desconhecido, Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, (MD-14); 
- Anunciação, Mestre desconhecido, Museu Nacional de Arte Antiga, (MD-15). 

Antes de passarmos a apresentar o Repertório das Pinturas importa deixar claro que um 
trabalho desta natureza nunca se pode dar por concluído, nem por definitivo, pois a investigação 
subsequente pode vir a revelar novos documentos que esclareçam atribuições, contratos, datas 
de realização etc., novos pontos de vista, novas interpretações ou mesmo a descoberta de 
novas pinturas e até, quem sabe, as novas tecnologias possam vir fazer alguma luz sobre 
aspectos mais enigmático que envolvem as pinturas dos outrora designados Primitivos 
Portugueses. 
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No Quadro XXXII, apresentamos a totalidade das pinturas reunidas que organizámos 
de acordo com os critérios definidos na Introdução. Para cada pintura apresentamos o Autor 
ou a respectiva atribuição, seguida da sigla que identifica cada obra, a data de realização e a 
localidade/instituição que alberga a pintura. 
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QUADRO XXXII 

AUTOR/ATRIBUIÇÃO SIGLA DATA LOCALIZAÇÃO 

1. Jorge Afonso JA-1 c. 1515 Lisboa, MNAA 

2. Jorge Afonso JA-2 c. 1520-1525 Setúbal, Museu Convento de Jesus 

3. Mestre da Sé de Évora MSE c. 1500 Évora, Museu de Évora 

4. Mestre da Sé de Viseu MSV c. 1502-1505 Viseu, Museu de Grão Vasco 

5. Francisco Henriques FH c. 1503-1508 Alpiarça, Casa dos Patudos 

6. Frei Carlos FC 1523 Lisboa, MNAA 

7. Vicente Gil/Manuel Vicente VG/MV-1 c.1504-1515 Montemor-o-Velho, Misericórdia 

8. Vicente Gil/Manuel Vicente VG/MV-2 c.1510-1520 Sardoal, Igreja Matriz 

9. Mestre da Lourinhã ML-1 c.1510-1515 Funchal, Sé Catedral 

10. Mestre da Lourinhã ML-2 c. 1520-1525 Cascais, Igreja Matriz 

11. Vasco Fernandes VF 1506-1511 Lamego, Museu de Lamego 

12. Mestres de Ferreirim MF c. 1534 Ferreirim, Igreja do Convento 

13. Garcia Fernandes GF-1 c. 1525-1530 Setúbal, Colecção particular 

14. Garcia Fernandes GF-2 1531 Coimbra, MNMC 

15. Garcia Fernandes GF-3 c. 1537 Lisboa, Sé Catedral 

16. Garcia Fernandes GF-4 c. 1535-1540 Lisboa, MNAA 

17. Gregório Lopes GL-1 c. 1520 Lisboa, MNAA 

18. Gregório Lopes GL-2 c. 1527 Lisboa, MNAA 

19. Gregório Lopes GL-3 c. 1531-1540 Lisboa, MNAA 

20. Gaspar Vaz GV-1 c. 1535 Tarouca, Igr. do Mosteiro de S. João 

21. Gaspar Vaz GV-2 c. 1530-1535 Porto, MNSR 

22. Gaspar Vaz GV-3 c. 1530 Viseu, Museu de Grão Vasco 

23. Gaspar Vaz GV-4 c. 1535-1540 Viseu, Paço Episcopal 
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QUADRO XXXII (cont.) 

AUTOK/ATRIBUIÇÃO SIGLA DATA LOCALIZAÇÃO 

24. Mestre de Abrantes MA c. 1548-1550 Abrantes, Igreja da Misericórdia 

25. Mestre Desconhecido MD-1 c. 1500 Castelo Branco, MFTPJ 

26. Mestre Desconhecido MD-2 c. 1500 Lisboa, Museu dos Patriarcas 

27. Mestre Desconhecido MD-3 c. 1500-1525 Ancede, Igreja Matriz 

28. Mestre Desconhecido MD-4 c.1510-1530 Guimarães, MAS 

29. Mestre Desconhecido MD-5 1500-1520 Torres Vedras, MMLT 

30. Mestre Desconhecido MD-6 c. 1530 Torres Vedras, MMLT 

31. Mestre Desconhecido MD-7 c. 1520-1535 Freixo de Espada à Cinta, Igr. Matriz 

32. Mestre Desconhecido MD-8 c. 1535-1542 Linhares da Beira, Igreja Matriz 

33. Mestre Desconhecido MD-9 Ia metade séc. XVI Évora, Museu de Évora 

34. Mestre Desconhecido MD-10 Ia metade séc. XVI Alcochete, Igreja Matriz 

35. Mestre Desconhecido MD-11 Ia metade séc. XVI Beja, Museu Rainha D. Leonor 

36. Mestre Desconhecido MD-12 Ia metade séc. XVI Beja, Museu Rainha D. Leonor 

37. Mestre Desconhecido MD-13 Ia metade séc. XVI Arruda dos Vinhos, Igreja Matriz 

38. Mestre Desconhecido MD-14 Ia metade séc. XVI Lisboa, Museu da FRESS 

39. Mestre Desconhecido MD-15 1549 Lisboa, MNAA 

40. Mestre Desconhecido MD-16 Ia metade séc. XVI Torres Vedras, Igreja de São Pedro 

41. Mestre Desconhecido MD-17 c. 1530 Sernancelhe, Igreja Matriz 

42. Mestre Desconhecido MD-18 Ia metade séc. XVI Alcácer do Sal, Igr. de Santa Susana 

43. Mestre Desconhecido MD-19 Ia metade séc. XVI Santa Cruz (Madeira), Igr. Matriz 

44. Mestre Desconhecido MD-20 c. 1535-1542 Lisboa (?), Colecção Particular 

Ordenação das pinturas da Anunciação constantes do Repertório 
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2. JORGE AFONSO 

2.1. Museu Nacional de Arte Antiga (JA-1) 

Fig. 1. Anunciação 
Jorge Afonso (atr.) (c. 1515) 
Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga 

727 



CAP. Il - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Jorge Afonso (atr.). 
Data: Cerca de 1515. 
Dimensões: A. 160,5 x L. 129,5 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho (6 tábuas). 
Proveniência: Igreja da Madre de Deus, Lisboa. 
Localização: Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga (Inv. n° 1297). 
Inscrições: No livro: inicial D. 
Contextualização: Integrava um retábulo constituído por oito ou dez painéis. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

BASSANI, Ezio; FAGG, William B. —Africa and the Renaissance: art in ivory. New York: 
The Center for African Art, 1988, pp. 206-207. 

CHICO, Mário Tavares; SANTOS, Armando Vieira; FRANÇA, José-Augusto, org. — 
Dicionário da Pintura Universal: Pintura Portuguesa. Lisboa: Estúdios Cor, 1973, 
vol. Ill, pp. 250, 252. 

CHICO, M. Tavares [et al.] — História da Arte em Portugal. Porto: Portucalense Editora, 
1948, vol. II, pp. 393,441. 

COUTO, João — A data num painel da Igreja da Madre de Deus. Boletim dos Museus Nacionais 
de Arte Antiga. I: 3 (1940). 

—Aspectos actuais do problema do tratamento das pinturas. Lisboa: Ed. Excelsior, 1952, 
p. 19 (nota 1). 

—Imagens da Virgem no Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: [s. n.], 1960, p. 8. 
DIAS, Pedro — Annonciation. In FEITORIAS. L'Art au Portugal au temps des Grandes 

Découvertes (fin XIVe siècle jusqu'à 1548). Antwerpen: Fondation Europalia Interna
tional, 1991, pp. 147-148. 

— Portugal, a arte africana e a arte oriental na época dos descobrimentos. In NO TEMPO 
das feitorias. A arte portuguesa na época dos descobrimentos. Lisboa: Secretaria de 
Estado da Cultura/Instituto Português de Museus, 1992, pp. 346, 358-359. 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português. Porto: Lello & Irmão-Editores, 1990, vol. II, 
pp. 41, 354. 

FERRÃO, Julieta — Nossa Senhora na Pintura Portuguesa. In LIMA, Fernando de Castro 
Pires de, dir. lit. —A Virgem e Portugal. Porto: Ed. Ouro, 1967, vol. II, p. 880. 

GUSMÃO, Adriano de — O mestre da Madre de Deus. [S. 1.] : Ed. Artis, 1960. Nova Colecção 
de Arte Portuguesa, 17, pp. 6, 7, 9; est. 1, 2, 3. 
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LIMA, João Paulo Abreu, org. — Pintura dos Mestres de Sardoal e de Abrantes. Catálogo 
das obras atribuídas e roteito da exposição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1971, pp. 73-74, 158-159. 

LIMA JUNIOR, Joaquim da Costa — Fontes inspirativas dos pintores quinhentistas. Beira Alta. 
Viseu. V: U/m (1946) 171. 

— Espiritualidade da pintura lusíada de Quinhentos. Lusíada. Porto. I: 3 (1953) 233. 
LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico oua Anunciação na Pintura Portuguesa 1500-

1550. In PÁGINAS DA HISTÓRIA DA DIOCESE DE BRAGANÇA-MIRANDA. 
CONGRESSO HISTÓRICO. 450 anos da Fundação. Actas. Bragança: Comissão 
Executiva das Comemorações, 1997, pp. 654-655. 

LUCENA, Armando de — A arte sacra em Portugal. Lisboa: Empresa Contemporânea de 
Edições, 1946, vol. I, pp. 257-258. 

MARKL, Dagoberto — Os ciclos: das oficinas à iconografia. In PEREIRA, Paulo, dir. — 
História da Arte Portuguesa. [S. 1.]: Círculo de Leitores, 1995, vol. 2, pp. 244,-245. 

MARKL, Dagoberto; PEREIRA, Fernando A. Baptista — O Renascimento. In História da 
Arte em Portugal. Lisboa: Alfa, 1993, vol. 6, p. 129. 

MENDONÇA, Maria José de — As artes ornamentais do século XVI. In CHICO, Mário [et 
ai.] — História da Arte Portuguesa. Porto: Portucalense Editora, 1948, vol. II, p. 441. 

MORALES Y MARIN, José Luis — Arte português. In SUMMA Artis. Madrid: Espasa-
Calpe, 1986. Historia General del Arte, vol. XXX, pp. 237. 

OS DESCOBRIMENTOS Portugueses e a Europa do Renascimento. Lisboa: Comissariado 
para a XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura, 1983, vol. I, pp. 283-284. 

PEREIRA, Fernando A. Baptista — História da Arte Portuguesa: época moderna (1500-
1800). Lisboa: Universidade Aberta, 1992. Textos de Base, 52, p. 140. 

— Arte portuguesa da época dos Descobrimentos. [S. 1.]: Clube do Coleccionador dos 
CTT - Correios de Portugal, 1999, p. 169. 

— Imagens e histórias de devoção. Espaço, Tempo e Narrativa na Pintura Portuguesa do 
Renascimento (1450-1550). Dissertação de Doutoramento em Ciências da Arte 
apresentada à Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Lisboa, 2001. 
Texto policopiado, vol. I, pp. 372-373; vol. II, pp. 97-98. 

POHL, Hans — Os portugueses em Antuérpia 1550-1650. In EVERAERT, John; STOLS, 
Eddy, dir. — Flandres e Portugal. Na confluência de duas culturas. [S.l.]: Edições 
Inapa, 1991, p. 70. 

RACZINSKY, A. — Les arts en Portugal. Paris: Jules Renouard et Cie, Libraires-Éditeurs, 
1846, p. 368. 
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REIS-SANTOS, Luís—Jorge Afonso. Lisboa: Artis, 1966. Nova Colecção de Arte Portuguesa, 
21, p. 8. 

SANTOS, Reynaldo dos — L'Art Portugais. XVIe Congrès International d'Histoire de l'Art. 
Lisboa: Academia Nacional de Belas Artes, 1949, pp. 78-79. 

— A Faiança do Século XVI nos Primitivos Portugueses. Panorama. Lisboa. 4: III série 
(1956) página sem numeração (fig. 14). 

— Os Primitivos Portugueses. 3a ed. Lisboa: ANBA, 1958, est. CLXIII. 
— Faiança portuguesa: Séculos XVI-XVII. Porto: Livraria Galaica, 1960, vol. I, pp. 19,21. 
— História del arte português. Barcelona: Labor, 1960, p. 234. 
— O retábulo joanino da Madre de Deus. Lisboa: [s. n.], 1961. Sep. da revista Belas 

Artes, nos 16-17, pp. 3-5; est. 2. 
— Oito séculos de arte portuguesa: História e espírito. Lisboa: Ed. Notícias/ENP, 1964, 

vol. I, pp. 121-123; Vol. Ill (1970) p.13 (fig. 6). 
SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 

Primitivos Portugueses (1450-1550): Catálogo-Guia. 3a ed. Lisboa: CN/Bertrand, 
1940, p. 38 (n° 226); est. LVIII. 

SILVA, Jorge Henrique Pais da — Páginas de História da Arte. Lisboa: Ed. Estampa, 1986. 
Imprensa Universitária, 53, vol. I, pp. 113,121. 

TEIXEIRA, José Carlos da Cruz — A Pintura Portuguesa do Renascimento (ensaio de 
caracterização). Dissertação de Doutoramento em História da Arte apresentada à 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Lisboa, 
1991, vol. II, p. 416; vol. Ill, fig. 158. 
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2.2. Museu de Setúbal/Convento de Jesus (JA-2) 

Fig. 2. Anunciação 
Jorge Afonso (atr.) (c. 1520-1525) 
Setúbal, Museu de Setúbal/Convento de Jesus 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Jorge Afonso (atrib.). 
Data: Cerca de 1520-1525. 
Dimensões: A. 198 x L. 111,5 cm. 
Técica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho (5 tábuas). 
Proveniência: Retábulo-mor da igreja do Convento de Jesus de Setúbal. 
Localização: Setúbal, Museu de Setúbal/Convento de Jesus. 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Integrava um políptico constituído por 14 painéis, dispostos em três séries. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal. Lisboa: Ed. Nova 
Gesta, 1992, vol. V, p. 246. 

CHICO, Mário Tavares; SANTOS, Armando Vieira; FRANÇA, José-Augusto, org. — 
Dicionário da Pintura Universal, vol. Ill, p. 269. 

COUTO, João — O Calvário-painel do políptico da igreja do Convento de Jesus, em Setúbal. 
Boletim da Academia Nacional de Belas Artes. Lisboa. VII (1940) 5. 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. I, pp. 142, 212, 213; vol. II, pp. 42, 355. 
LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico, pp. 637, 656. 
LIMA, João Paulo Abreu, org. — Pintura dos Mestres de Sardoal e de Abrantes, pp. 71, 147. 
LIMA JUNIOR, Joaquim da Costa — Fontes inspirativas dos pintores quinhentistas,V: n/m 

(1946) 171. 
LUCENA, Armando de —A arte sacra em Portugal, vol. II, p. 241. 
MARKL, Dagoberto; PEREIRA, Fernando A. Baptista — O Renascimento, pp. 130-134. 
MORALES Y MARÍN, José Luis — Arte português, In SUMMA Artis, vol. XXX, p. 214. 
OS DESCOBRIMENTOS Portugueses e a Europa do Renascimento. Lisboa: Comissariado 

para a XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura, 1983, vol. I, p. 286. 
PEREIRA, Fernando A. Baptista — História da Arte Portuguesa: época moderna p. 140. 

— Imagens e histórias de devoção, vol. I, pp. 372-373; vol. II, p. 97. 
— O Museu de Jesus de Setúbal. Lisboa: Ed. Soctip, 1990, pp. 59, 61, 68, 69, 83, 84. 
— O Retábulo de Jesus e a Pintura Portuguesa do Séc. XVI. Oceanos. 2 (1989) 85, 88. 

RACZINSKY, A. — Les arts en Portugal, p. 368. 
SANTOS, Armando Vieira — Primitivos portugueses do Museu de Setúbal. [S. 1.]: Ed. Artis, 

[s. d.]. Nova Colecção de Arte Portuguesa, 2, pp. 9, 11; est XIII, XIV 
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SANTOS, Reynaldo dos — L'Art Portugais, pp. 77-79. 
— Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, pp. 96,121 (est. 99), 123. 
— Os Primitivos Portugueses, pp. 35, 40. 

SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 
Primitivos Portugueses, p. 40 (n° 240). 

SILVA, Joaquim Custódio Vieira da — Setúbal. Lisboa: Ed. Presença, 1990. Cidades e Vilas 
de Portugal, 8, pp. 60-61. 

SILVA, Jorge Henrique Pais da — Páginas de História da Arte, vol. I, pp. 113, 118. 
TEIXEIRA, José Carlos da Cruz —A Pintura Portuguesa do Renascimento, vol. II, p. 416, 

419, vol. Ill, fig. 170-171. 
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3. MESTRE DA SE DE ÉVORA 

3.1. Museu de Évora (MSE) 

Fig. 3. Anunciação 
Mestre da Sé de Évora (c. 1500) 
Évora, Museu de Évora 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre da Sé de Évora. 
Data: Cerca de 1500. 
Dimensões: A. 188 x L. 95 cm. 
Técica e suporte: Óleo sobre madeira. 
Proveniência: Retábulo da Capela-mor da Sé Catedral de Évora. 
Localização: Évora, Museu de Évora. 
Inscrições: No espaço em caracteres góticos: Ave gracia plena dominus tecum. 
Contextualização : Integrava um políptico constituído por treze painéis distribuídos em quatro séries. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

AGIUS D'YVOIRE, Elisabeth — Mestre do Retábulo da Sé de Évora. In GRÃO Vasco e a 
Pintura Europeia do Renascimento. Lisboa: CNCDP, 1992. Catálogo, p. 297. 

CARVALHO, José Alberto Seabra — Maestro dei Retablo de la Catedral de Évora. In EL 
ARTE en la época dei Tratado de Tordesillas. Valladolid: Sociedad V Centenário dei 
Tratado de Tordesillas (Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses, 1994. Catálogo, pp. 187-188. 

— Nossa Senhora dos Anjos. In FRANCISCO Henriques um pintor em Évora no tempo 
de D. Manuel I. Lisboa: CNCDP/Câmara Municipal de Évora, 1997. Catálogo, p. 87 

CHICO, Mário Tavares — Pinturas flamengas e holandesas do Museu Regional de Évora. 
Lisboa: Estúdios Cor, 1954, p. 5; est. 9. 

DACOS, Nicole — Os artistas flamengos e a sua influência em Portugal (sees. XV-XVI). In 
EVERAERT, John; STOLS, Eddy, dir. — Flandres e Portugal. Na confluência de 
duas culturas. [S. 1.]: Edições Inapa, 1991, p. 156. 

ESPANCA, Túlio— O retábulo flamengo da antiga Capela-Mor da Sé de Évora. In A Cidade de 
Évora. 2 (1943) 

—As pinturas da Catedral de Évora em 1537 e o retábulo Flamengo da Capela do Esporão. 
In A Cidade de Évora. II: 6 (1944) 55. 

MARKL, Dagoberto—Francisco Henriques e o Mestre do Retábulo da Sé de Viseu. Fontes comuns. 
In FRANCISCO Henriques um pintor em Évora no tempo de D. Manuel I, pp. 56-57 

MARKL, Dagoberto; PEREIRA, Fernando A. Baptista — O Renascimento. In História da Arte 
em Portugal, vol. 6, pp. 90-94. 

PEREIRA, Fernando A. Baptista — Imagens e histórias de devoção, vol. I, pp. 212-220-
PORFÍRIO, José Luís— Le Portugal et le Nord. In LE SIÈCLE de Van Eyck 1430-1530. Le 

monde méditerranéen et les primitifs flamands. Gand-Amsterdam: Ludion, 2002. 
Catálogo, pp. 159, 162. 

REIS-SANTOS, Luis — Obras Primas da Pintura Flamenga em Portugal. Lisboa: Edição 
do Autor, 1953, pp. 67-72; est. 10. 
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4. MESTRE DA SE DE VISEU 

4.1. Museu de Grão Vasco (MSV) 

Fig. 4. Anunciação 
Mestre da Sé de Viseu (c. 1502-1505) 
Viseu, Museu de Grão Vasco 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre da Sé Viseu 
Data. Cerca de 1502-1505. 
Dimensões: A. 131 x L. 81 cm 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho. 
Proveniência: Retábulo da Capela-Mor da Sé de Viseu. 
Localização: Viseu, Museu de Grão Vasco (Inv. n° 2142). 
Inscrições: Filactéria: AVE GRACIA PLENA DO ...; Jarro: VENITEA ...; No livro: inicial O. 
Contextualização: Integrava um políptico constituído por dezoito painéis distribuídos em 

três séries. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. IV, p. 136. 
CAETANO, Joaquim de Oliveira — Maestro dei Retábulo de la Catedral de Viseo. In EL 

ARTE en la época dei Tratado de Tordesillas, pp. 209-210. 
— Quatro Painéis do Retábulo da Sé de Viseu. In GRÃO Vasco e a Pintura Europeia do 

Renascimento, pp. 185-186. 
CHICO, Mário Tavares; SANTOS, Armando Vieira; FRANÇA, José-Augusto, org. — 

Dicionário da Pintura Universal: Pintura Portuguesa, vol. Ill, p. 272. 
CORREIA, Alberto — Viseu. Lisboa: Ed. Presença, 1989. Cidades e Vilas de Portugal, 7, p. 65. 
DACOS, Nicole — Os artistas flamengos e a sua influência em Portugal (sees. XV-XVI). In 

FLANDRES e Portugal. Na confluência de duas culturas, dir. EVERAERT, John; 
STOLS, Eddy. [S. 1.]: Edições Inapa, 1991, p. 158. 

EUSÉBIO, Maria de Fátima dos Prazeres — Retábulos da cidade de Viseu. Beira Alta. Viseu. 
L: 1/2(1991)10, 13. 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. I, pp. 148, 149, 185, 213; vol. II, p. 41. 
FERRÃO, Julieta — Nossa Senhora na Pintura Portuguesa. In LIMA, Fernando de Castro 

Pires de, dir. lit. — A Virgem e Portugal, vol. II, p. 879. 
GRANDE ENCICLOPÉDIA portuguesa e brasileira. Lisboa: Ed. Enciclopédia, [1936-1960], 

vol. XXI, p. 875. 
LACERDA, Aarão de — Arte Portuguesa: O Museu de Grão Vasco. Coimbra: ed. do Autor, 

1917, p. 38. 
LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico ou a Anunciação na Pintura Portuguesa, pp. 

631,663. 
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LIMA JUNIOR, Joaquim da Costa — Espiritualidade da pintura lusíada de quinhentos. 
Lusíada. Porto. I: 3 (1953) 232. 

— Fontes inspirativas dos pintores quinhentistas. Beira Alta. V: 11/111(1946) 170. 
MARKL, Dagoberto; PEREIRA, Fernando A. Baptista — Francisco Henriques e o Mestre 

do Retábulo da Sé de Viseu. Fontes comuns. In FRANCISCO Henriques um pintor em 
Évora no tempo de D. Manuel I, p. 54. 

— O Renascimento. In História da Arte em Portugal, vol. 6, p. 115. 
MENDONÇA, Manuela — D. João II e a Europa do seu tempo: Uma visão das relações 

externas de Portugal. Oceanos. 18 (1994) 96. 
PALLA; Maria José — Traje e pintura. Grão Vasco e o Retábulo da Sé de Viseu. Lisboa: 

Editorial Estampa, 1999, p. 36. 
PEREIRA, Fernando A. Baptista—Arte portuguesa da época dos Descobrimentos, pp. 112,147 

— Imagens e Histórias de devoção, vol. I, p. 220, vol. II, p. 51 
REIS-S ANTOS, Luis — Obras primas da pintura flamenga dos séculos XV e XVI em Portu

gal. Lisboa: ed. do Autor, 1953, est. 10. 
— Vasco Fernandes. [S. 1.]: Ed. Artis, 1962. Nova Colecção de Arte Portuguesa, 12, est. 2. 
— Vasco Fernandes e os pintores de Viseu do Século XVI. Lisboa: ed. do Autor, 1946, 

pp. I (est. 1); 65. 
RACZINSKY, A. — Les arts en Portugal. Paris: Jules Renouard et Cie, Libraires-Éditeurs, 

1846, p. 304 
RODRIGUES, Dalila — A pintura no período manuelino. O primeiro ciclo da pintura 

portuguesa do renascimento. In PEREIRA, Paulo, dir. —História da Arte Portuguesa. 
[S. 1.]: Círculo de Leitores, 1995, vol. II, pp. 237, 245. 

— Modos de expressão na pintura portuguesa: o processo criativo de Vasco Fernandes 
(1500-1542). Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra na especialidade em História da Arte. Coimbra, 2000. Texto 
policopiado, vol. I, pp. 315. ss. 

— Vasco Fernandes e a oficina de Viseu. In GRÃO Vasco e a Pintura Europeia do 
Renascimento, pp. 82, 83. 

SANTOS, Reynaldo dos—A Faiança do Século XVI nos Primitivos Portugueses. Panorama. 
Lisboa. 4: III série (1956) página sem numeração (fig. 5). 

— Faiança portuguesa: Séculos XVI - XVII. Porto: Livraria Galaica, 1960, p. 19. 
— Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, pp. 52, 66; Vol. Ill (1970) p. 426 (fig. 522). 
— Os Primitivos Portugueses. 3a ed. Lisboa: ANBA, 1958, p. 26; est. LXX. 
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SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 
Primitivos Portugueses (1450-1550): Catálogo-Guia. 3a ed. Lisboa: CN/Bertrand, 1940, 
p. 17(n°81). 

SILVA, Jorge Henrique Pais da — Páginas de História da Arte. Lisboa: Ed. Estampa, 1986. 
Imprensa Universitária, 53, vol. I, p. 113. 

SOUTO, José Correia do — Dicionário de História de Portugal. [S. 1.; s.n.]. 1985, vol. 3, p. 107. 
VASCONCELOS, Flórido de — História da Arte em Portugal. Lisboa: Ed. Verbo, 1972, p. 65. 
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5. FRANCISCO HENRIQUES 

5.1. Casa dos Patudos (FH) 

Fig. 5. Anunciação 
Francisco Henriques (1503-1508) 
Alpiarça, Casa dos Patudos 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Francisco Henriques. 
Data: Cerca de 1503 -1508. 
Dimensões: A. 157 x L. 88 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho (4 tábuas). 
Proveniência: Políptico do Altar-Mor da igreja de São Fancisco, Évora. 
Localização: Alpiarça, Casa dos Patudos - Col. José Relvas (Inv. n° 84600). 
Inscrições: Filactéria: AVE GRACIA PLENA DOM ... 
Contextualização: Integrava o políptico da Capela-Mor da igreja de São Francisco em Évora 

composto por dezasseis pinturas organizadas em quatro séries. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

ALARCÃO, Teresa; CARVALHO, José Alberto Seabra — Imagens em Paramentos Bordados, 
séculos XIVa XVI. [S.l.]: Instituto Português de Museus, 1993, p. 40. 

CAETANO, Joaquim Oliveira — O melhor oficial de pintura que naquele tempo havia. In 
CURTO, Diogo Ramada, dir. — O Tempo de Vasco da Gama. [S.l.]: CNCDP/ 
Comissariado para o Pavilhão de Portugal - Expo' 98 / DIFEL, 1998, p. 338. 

CHICO, Mário Tavares; SANTOS, Armando Vieira; FRANÇA, José-Augusto, org. — 
Dicionário da Pintura Universal: Pintura Portuguesa, vol. Ill, p. 254. 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 372, 373. 
FERRÃO, Julieta — Nossa Senhora na Pintura Portuguesa. In LIMA, Fernando de Castro 

Pires de, dir. lit. — A Virgem e Portugal, vol. II, p. 879. 
FIGUEIREDO, José de — Pintura Primitiva Portuguesa. Lusitânia. Revista de Estudos 

Portugueses. Lisboa. II (1924) 229 com imagem entre pp. 228 e 229 
GRANDE ENCICLOPÉDIA portuguesa e brasileira, vol. XXI, pp. 874, 875. 
LIMA JUNIOR, Joaquim da Costa — Fontes inspirativas dos pintores quinhentistas. Beira 

Alta. Viseu. V: II-III. (1946) 171. 
— Espiritualidade da pintura lusíada de quinhentos. Lusíada. Porto. I: 3 (1953) 229, 232. 

OS DESCOBRIMENTOS Portugueses e a Europa do Renascimento, vol. I, p. 279. 
PEREIRA, Fernando A. Baptista—Arte portuguesa da época dos Descobrimentos, pp. 146,159. 

— História da Arte Portuguesa: época moderna, p. 138. 
PEREIRA, Fernando A. Baptista; FALCÃO, José António —Retábulo do Altar-Mor da Igreja 

de São Francisco de Évora. In FRANCISCO Henriques um pintor em Évora no tempo 
de D. Manuel I, pp. 106-107, 111-112, 122. 
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— Francisco Henriques. In EL ARTE en la época dei Tratado de Tordesillas, pp 193-197. 
RAMALHO, Américo da Costa—A Cultura na época do Trtado de Tordesilhas. Oceanos. 18 

(1994) 36-37. 
SANTOS, Reynaldo dos — O pintor Francisco Henriques: Identificação da sua obra e esboço 

crítico da sua personalidade artística. Boletim da Academia Nacional de Belas Artes. 
Lisboa. IV (1938) 11, 15, 20, 30, 34, 35; figs. 1, 8. 

— A Faiança do Século XVI nos Primitivos Portugueses. Panorama. Lisboa. 4: III série 
(1956) página sem numeração (fig. 2). 

— Faiança portuguesa: Séculos XVI e XVII, vol. 1, pp. 17, 19. 
— L'Art Portugais, p. 69. 
— Oito séculos de arte portuguesa: História e espírito, vol. I, pp. 48, 50. 
— Os Primitivos Portugueses. 3a ed. Lisboa: ANBA, 1958, est. XLVTI. 

SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 
Primitivos Portugueses (1450-1550): Catálogo-Guia. 3a ed. Lisboa: CN/Bertrand, 
1940, p. 21 (n° 104); est. XXX. 

SEQUEIRA, Gustavo de Matos — Inventário Artístico de Portugal: distrito de Santarém. 
Lisboa: ANBA, 1949, vol. Ill, pp. XXXIX, 20; est. XLII. 

SILVA, Jorge Henrique Pais da — Páginas de História da Arte. Lisboa: Ed. Estampa, 1986. 
Imprensa Universitária, 53, vol. I, p. 113. 

TEIXEIRA, José Carlos da Cruz —A Pintura Portuguesa do renascimento, vol. II, pp. 446, 
459; vol. Ill, p. 193 
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6. FREI CARLOS 

6.1. Museu Nacional de Arte Antiga (FH) 

Fig. 6. Anunciação 
Frei Carlos (1523) 
Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Frei Carlos. 
Data. 1523. 
Dimensões: A. 197,5 x L. 198 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho (8 tábuas). 
Proveniência: Convento do Espinheiro, Évora. 
Localização: Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga (Inv. n° 677). 
Inscrições: Orla da capa do Anjo Gabriel: AVE GRACIA (lado esquerdo); AVE GRACIA 

PLENA DOMINUS TECUM IN MULIERIBUS (lado direito). Escudete: 1523. 
Contextualização: Pintura isolada. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

ARTE e música: Iconografia musical na pintura do séc. XV ao XX. Lisboa: IPM/Museu da 
Música, 1999. Catálogo, pp. 54-55. 

AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. V, p. 173. 
BEAUMONT, Maria Alice—As 50 melhores Obras de Arte em Museus Portugueses. Lisboa: 

Chaves Ferreira-Publicações, 1991, pp. 41-43. 
CARVALHO, José Alberto Seabra — O Mestre da Lamentação da oficina do Espinheiro. A 

Cidade de Évora. 71-76: XLV-L (1988-93) 95-97, 99, 103; fig. 1. 
— Anunciação. In DO MUNDO Antigo aos Novos Mundos. Humanismo, classicismo e 

Notícias dos Descobrimentos em Évora (1516-1624). Lisboa: CNCDP, 1998. Catálogo, 
pp. 324-325. 

COUTO, João — A oficina de Frei Carlos. [S. 1.]: Ed. Artis, 1955. Nova Colecção de Arte 
Portuguesa 4, p. 15; est. 17-19. 

— A pintura flamenga em Évora no séc. XVI: Variedade de estilos e de técnicas na obra 
atribuída a Frei Carlos. Cidade de Évora. 3 (1943) 9, 17-18; est. 22, 23. 

— Imagens da Virgem no Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: [s. n.], 1960, pp. 7, 21. 
DACOS, Nicole — Os artistas flamengos e a sua influência em Portugal (sees. XV-XVI). In 

FLANDRES e Portugal. Na confluência de duas culturas, dir. EVERAERT, John; 
STOLS, Eddy. [S. 1.]: Edições Inapa, 1991, p. 161. 

DIAS, Pedro — Frei Carlos. In NO TEMPO das Feitorias, vol. II, pp. 96-97. 
FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 363, 364. 
FERRÃO, Julieta — Nossa Senhora na Pintura Portuguesa. In LIMA, Fernando de Castro 

Pires de, dir. lit. — A Virgem e Portuga, vol. II, p. 880. 
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GONÇALVES, Flávio — História da Arte. Iconografia e crítica. [S. 1.]: Imprensa Nacional-
Casa da Moeda, 1990, pp. 67-69, 203. 

GRANDE ENCICLOPÉDIA portuguesa e brasileira, vol. XXI, p. 875. 
LIMA JUNIOR, Joaquim da Costa — Fontes inspirativas dos Pintores Quinhentistas. Beira 

Alta. Viseu. Ano V: U/UI (1946) 171. 
— Espiritualidade da pintura lusíada de quinhentos. Lusíada. Porto. I: 3 (1953) 233. 

LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico, p. 665. 
MARKL, Dagoberto; PEREIRA, Fernando A. Baptista — O Renascimento. In História da 

Arte em Portugal, vol. 6, p. 106. 
MUSEU de Arte Antiga - Lisboa. Lisboa: Verbo, 1977. Grandes Museus do Mundo, p. 47. 
MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA — Roteiro das pinturas. 2a ed. Lisboa, 1956, p. 35. 

— Roteiro da Pintura Portuguesa. 3a ed. Lisboa: DGESBA, 1965, p. 70 (n° 110). 
O SENTIDO DAS IMAGENS: escultura e arte em Portugal [1300-1500]. [S. 1.]: IPM/MNAA, 

2000, p. 58. 
OS DESCOBRIMENTOS Portugueses e a Europa do Renascimento, vol. I, p. 282. 
PEREIRA, Fernando A. Baptista—A Arte em Portugal no Tempo do Tratado de Tordesilhas. 

Oceanos, 18(1994)55. 
— Arte portuguesa da época dos Descobrimentos, p. 164. 
— Fray Carlos. In El arte en la época dei Tratado de Tordesillas, p. 216. 
— História da Arte Portuguesa: época moderna, p. 138. 
— Imagens e Histórias de devoção, vol. I, pp. 302, 309-310, 312; Vol. II, p. 68. 

PORFÍRIO, José Luís — A pintura no Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: Inapa, 1992, 
pp. 173, 178. 

— Le Portugal et le Nord, p. 159. 
RODRIGUES, Dalila—A pintura no período manuelino. In PEREIRA, Paulo, dir. — História 

da Arte Portuguesa, vol. II, pp. 227-229. 
SANTOS, Amândio Crisóstomo dos — O mobiliário em Portugal nos séculos XV e XVI. 

Subsídios para o seu estudo. Mundo da Arte. 4 (1982) 11. 
SANTOS, Reynaldo dos — Faiança portuguesa: Séculos XVI-XVII, vol. I, p. 19. 

— Oito séculos de arte portuguesa: História e espírito, vol. I, p. 54. 
TABORDA, José da Cunha — Regras da Arte da Pintura. Lisboa: Na Impressão Régia, 

1815, p. 158. 
VASCONCELOS, Flórido de; MORAIS, Marcelo de — Pintura da nossa terra e da nossa 

gente. 2a ed. Lisboa: Ministério da Educação Nacional/Direcção-Geral do Ensino 
Primário, 1970. Col. Educativa, Série F, n° 9, pp. 37-38; fig. entre pp. 36 e 37. 

VASCONCELOS, Joaquim de — A pintura portuguesa nos séculos XV e XVI. In LEAL, 
Pinho — Portugal Antigo e Moderno. Lisboa: [S.n.] 1890, vol. XII, p. 1869. 
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7. VICENTE GIL / MANUEL VICENTE 

7.1. Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho (VG/MV-1) 

Fig. 7. Anjo Gabriel e Virgem da Anunciação 
Vicente Gil/Manuel Vicente (c. 1504-1515) 
Montemor-o-Velho, Santa Casa da Misericórdia 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Vicente Gil e Manuel Vicente (atr.) 
Dato: Cerca de 1504-1515. 
Dimensões: A. 193 x L. 59 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho (2 tábuas cada painel). 
Proveniência: Capela de Nossa Senhora do Campo, Hospital Real de Montemor-o-Velho. 
Localização: Montemor-o-Velho, Santa Casa da Misericórdia. 
Inscrições: Filactéria: AVE GRACIA PLENA DOM1NVS TECVM. Jarra: AVE MA ... 
Contextualização: Reverso dos volantes exteriores do políptico de Montemor-o-Velho. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. V, p. 295. 
CORREIA, Vergílio; GONÇALVES, A. Nogueira—Inventário Artístico de Portugal: distrito 

de Coimbra. Lisboa: ANBA, 1953, vol. IV, pp. XXIX, 139 b. 
CHICO, Mário Tavares; SANTOS, Armando Vieira; FRANÇA, José-Augusto, org. — 

Dicionário da Pintura Universal: Pintura Portuguesa, vol. Ill, pp. 260, 261. 
CHICO, M. Tavares [et al.] — História da Arte em Portugal, vol. II, p. 356. 
COUTO, João — Pinturas quinhentistas do Sardoal. In Boletim da Academia Nacional de 

Belas Artes. Lisboa. V (1939) 42. 
— A Exposição dos Primitivos Portugueses. In Boletim dos Museus Nacionais de Arte 

Antiga. Lisboa. I: 4 (1960) 146. 
DIAS, Pedro — Vicente Gil e Manuel Vicente. Pintores da Coimbra Manuelina. Coimbra: 

Câmara Municipal de Coimbra, 2003, p. 37, 84 
LIMA, João Paulo de Abreu e, org. — Pintura dos Mestres do Sardoal e de Abrantes, p. 48. 
GRANDE ENCICLOPÉDIA portuguesa e brasileira, vol. XXI, p. 876. 
MALKIEL-JIRMOUNSKY, Myron — Escola do Mestre do Sardoal. [SA.]: Ed. Artis, 1959. 

Nova Colecção de Arte Portuguesa, 15, p. 6. 
MARKL, Dagoberto L. — A escola do Mestre do Sardoal e os seus artistas na transição do 

século XV para o XVI. Panorama. IV série: 40 (1971) 45-46, 48. 
MARKL, Dagoberto; PEREIRA, Fernando António Baptista—O Renascimento. In História da 

Arte em Portugal, vol. 6, p. 112. 
OS DESCOBRIMENTOS portugueses e a Europa do Renascimento, vol. I, p. 296. 
PAMPLONA, Fernando de —Dicionário de pintores e escultores portugueses, vol. IV, p. 125. 
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PEREIRA, Fernando A. Baptista — História da Arte Portuguesa: época moderna, p. 144. 
— Imagens e Histórias de Devoção, vol. I, p. 194; vol. II, p. 43. 

REIS-SANTOS, Luís — Estudos de Pintura Antiga. Lisboa: ed. do Autor, 1943, pp. 5-7, 
134; est. III, IV. 

SANT'ANA, Dionísio — Montemor-o-Velho. In GUIA de Portugal. 3a ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1993, Vol. Ill, Tomo 1,9. 148. 

SANTOS, Reynaldo dos — Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, p. 63. 
— L'Art Portugais, p. 68. 

SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 
Primitivos Portugueses (1450-1550): Catálogo-Guia. 3a ed. Lisboa: CN/Bertrand, 1940, 
p. 12(n°37). 

VASCONCELOS, Flórido de —História da Arte em Portugal, p. 67. 
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CAP. II - REPKRTÓRIO DAS PINTURAS 

7.2. Igreja Matriz do Sardoal (VG/MV2) 
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Fig. 8. Virge/n Ja Anunciação e An/o Gabriel 
Vicente Gil/Manuel Vicente (c. 15101520) 
Sardoal, Igreja Matriz 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Vicente Gil e Manuel Vicente (atr.) 
Data: Cerca de 1510-1520. 
Dimensões: A. 147 x L. 90 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho {Virgem da Anunciação: 4 tábuas; Anjo 

Gabriel: 3 tábuas). 
Proveniência: Políptico da igreja Matriz do Sardoal. 
Localização: Sardoal, Igreja Matriz. 
Inscrições: Filactéria: AVE GRACIA PLENA DOMINUS TECVM. 
Contextualização: Integrava um retábulo do qual se conhecem sete painéis. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. VI, pp. 193,195. 
CHICO, Mário Tavares; SANTOS, Armando Vieira; FRANÇA, José-Augusto, org. — 

Dicionário da Pintura Universal: Pintura Portuguesa, vol. Ill, p. 260-263. 
CHICO, M. Tavares [et al.] — História da Arte em Portugal. Porto: Portucalense Editora, 

1948, vol. II, p. 356. 
COUTO, João — Pinturas quinhentistas do Sardoal. In Boletim da Academia Nacional de 

Belas Artes. Lisboa. V (1939) 40; fig. 26-27. 
DIAS, Pedro — Vicente Gil e Manuel Vicente, pp. 42-43. 
FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. H, p. 41. 
FERRÃO, Julieta — Nossa Senhora na Pintura Portuguesa. In LIMA, Fernando de Castro 

Pires de, dir. lit. —A Virgem e Portugal, vol. II, p. 874. 
GONÇALVES, Flávio — A Exposição dos Mestres do Sardoal e de Abrantes. Colóquio-

Arto 5: 2 (1971) 39. 
GRANDE ENCICLOPÉDIA portuguesa e brasileira, vol. XXI, p. 876. 
GUSMÃO, Adriano de — Os Primitivos e a Renascença. In BARREIRA, João, dir. — Arte 

Portuguesa: Pintura. Lisboa: Ed. Excelsior, [s. d.], vol. I, pp. 227, 228. 
LIMA, João Paulo de Abreu e, org.—Pintura dos Mestres do Sardoal e de Abrantes, pp. 33,44-45. 
LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico, pp. 632, 635. 
MALKIEL-JIRMOUNSKY, Myron — A influência bizantina na pintura portuguesa. 

Panorama. Lisboa. 40: IV série (1971) 36-38. 
— Escola do Mestre do Sardoal. Lisboa: Artis, 1959. Nova Colecção de Arte Portuguesa 

15, pp. 6-8, 11-12. 
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— Pintura à sombra dos mosteiros: A pintura religiosa dos sécs. XV e XVI. Lisboa: Ed. 
Ática, 1957, p. 125. 

MARKL, Dagoberto L. — A escola do Mestre do Sardoal e os seus artistas na transição do 
século XV para o XVI. Panorama. 40: IV série (1971) 42-45, 48. 

MARKL, Dagoberto; PEREIRA, Fernando A. Baptista — O Renascimento. In História da 
Arte em Portugal, vol. 6, pp. 111-112. 

MORALES Y MARÍN, José Luis —Arteportuguês. In SUMMA Artis, vol. XXX, p. 216. 
OS DESCOBRIMENTOS portugueses e a Europa do Renascimento, vol. I, p. 296. 
PEREIRA, Fernando A. Baptista — História da Arte Portuguesa: época moderna, p. 144. 

— Imagens e histórias de devoção, vol. I. pp. 196-197; vol. II, p. 42. 
RODRIGUES, Dalila—Apintura no período manuelino. In PEREIRA, Paulo, dir. — História 

da Arte Portuguesa, vol. II, pp. 238, 240, 244, 246. 
SANTOS, Reynaldo dos — Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, pp. 60, 62. 

— Os Primitivos Portugueses. 3a ed. Lisboa: ANBA, 1958, p. 21. 
SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 

Primitivos Portugueses, p. 11 (n° 30-31). 
SEQUEIRA, Gustavo de Matos — Inventário Artístico de Portugal: distrito de Santarém. 

Lisboa: ANBA, 1949, vol. Ill, pp. XXXVII, 97 b; est. CXLII. 
TEIXEIRA, José Carlos da Cruz — A Pintura portuguesa do Renascimento, vol. II, p. 398, 

449; vol. Ill, fig. 149-150. 
VASCONCELOS, Flórido de — História da Arte em Portugal, p. 66. 
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8. MESTRE DA LOURINHA 

8.1. Sé Catedral do Funchal (ML-1) 

Fig. 9. Anunciação 
Mestre da Lourinhã (c. 
Funchal, Sé Catedral 

1510-1515) 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre da Lourinhã. 
Data. Cerca de 1510 -1515. 
Dimensões: A. 186 x L. 95 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho. 
Proveniência: Retábulo do Altar-Mor da Sé Catedral do Funchal. 
Localização: Funchal, Sé Catedral. 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Integra um políptico formado por doze pinturas divididas em três séries. 

O retábulo conserva-se in situ, com as molduras originais. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

ALMEIDA, José António Ferreira de, coord. — Tesouros Artísticos de Portugal. Lisboa: 
Edições do Reader's Digest, pp. 276-277. 

AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. VIII, p. 187. 
BARROS, Carlos Vitorino da Silva—A ilha da Madeira. Lisboa: Liv. Bertrand, 1980, p. 16. 
B ATORÉO, Manuel Luís Violante —A pintura do Mestre da Lourinhã. As tábuas do Mosteiro 

das Berlengas na evolução de uma oficina. Dissertação de Mestrado em História da 
Arte. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Lisboa: 1995, Texto policopiado, 
vol. I, pp. 125, 213; vol. II, fig. 163, 168. 

BRÁSIO, António, Re — Nossa Senhora e a vida do litoral: sua invocação e patrocínio na 
vida dos pescadores, dos marinheiros e dos povos da beira-mar. In LIMA, Fernando 
de Castro Pires de, ed. lit. —A Virgem e Portugal, vol. 1, p. 165. 

CHICO, M. Tavares; SANTOS, A. Vieira; FRANÇA, José Augusto — Dicionário da pintura 
Universal: Pintura Portuguesa, vol. Ill, pp. 254-255. 

CHICO, M. Tavares [et al.] — História da Arte em Portugal, vol. II, pp. 462-463. 
DACOS, Nicole — Os artistas flamengos e a sua influência em Portugal (sees. XV-XVI). In 

EVERAERT, John; STOLS, Eddy, dir. — Flandres e Portugal. Na confluência de 
duas culturas, [S. 1.]: Edições Inapa, 1991, p. 156. 

DIAS, Pedro; SERRÃO, Vítor — A pintura, a iluminura e a gravura dos primeiros tempos 
do século XVI. In História da Arte em Portugal. Lisboa: Alfa, 1993, vol. 5, pp. 128,130. 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 356, 357, 370. 
GIL, Júlio — As mais belas igrejas de Portugal. 2a ed. Lisboa/São Paulo: Editorial Verbo, 

1998, vol. II, pp. 255-256. 
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GRANDE ENCICLOPÉDIA portuguesa e brasileira, Vol. V, p. 946; vol. XXI, p. 875. 
PEREIRA, Fernando A. Baptista—Arte portuguesa da época dos Descobrimentos, pp. 148,165. 

— História da Arte Portuguesa: época moderna, p. 139. 
— Imagens e histórias de devoção, vol. I, pp. 284-285; vol. II, p. 63. 

QUILHO, Irene—Mobiliário. In SANTOS, Reynaldo dos — Oito séculos de arte portuguesa. 
História e Espírito, vol. Ill, pp. 420-422. 

REIS-SANTOS, Luís — O Mestre da Lourinhã. Lisboa: Ed. Artis, 1963. Nova Colecção de 
Arte Portuguesa, 19, p. 7; est. 6. 

RODRIGUES, Dalila—Apintura no período manuelino. In PEREIRA, Paulo, dir. — História 
da Arte Portuguesa, vol. II, p. 272. 

— Grão Vasco. Pintura Portuguesa dei Renascimiento, p. 38. 
SANTOS, Reynaldo dos — Oito séculos de arte portuguesa: História e espírito, vol. I, p. 62. 
SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 

Primitivos Portugueses, p. 52 (n° 318); est. LXXV. 
ZAGALLO, Manuel C. de Almeida Cayola — A pintura dos séculos XV e XVI da ilha da 

Madeira. Lisboa: ANBA, 1943, p. 56; est. 3. 
SILVA, Jorge Henrique Pais da — Páginas de História da Arte, vol. I, p. 115 
TEIXEIRA, Luís Manuel — O retábulo-mor da Igreja Grande do Funchal. In—Monumentos. 

Revista Semestral de edifícios e monumentos. 19 (2003) 50-55. 
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8.2. Igreja Matriz de Cascais (ML-2) 

Fig. 10. Virgem da Anunciação e Anjo Gabriel 
Mestre da Lourinhã (c. 1520-1525) 
Cascais, Igreja Matriz 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre da Lourinhã. 
Data : Cerca de 1520-1525. 
Dimensões: A. 75,5 x L. 136,5 cm 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho, (Virgem da Anunciação: 3 tábuas 

transversais; Anjo Gabriel: 4 tábuas transversais). 
Proveniência: Desconhecida. 
Localização: Cascais, Igreja Matriz. 
Inscrições: Filactéria: AVE GRACIA PLENA DOMINVS TECVM. 
Contextualização: Integravam um conjunto do qual se conhecem quatro painéis. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

ALMEIDA, José António Ferreira de, coord. — Tesouros Artísticos de Portugal, p. 180. 
AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal. Lisboa: Ed. Nova 

Gesta, 1992, vol. V,p.71. 
BATORÉO, Manuel Luís Violante —A pintura do Mestre da Lourinhã, vol. I, pp. 121-122, 

194-198, vol. II, fig. 137-139, 144-146. 
CHICO, M. Tavares [et al.] — História da Arte em Portugal, vol. II, p. 377. 
FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 161, 304, 317. 
FERRÃO, Julieta — Nossa Senhora na Pintura Portuguesa. In LIMA, Fernando de Castro 

Pires de, dir. lit. — A Virgem e Portugal, vol. II, p. 880. 
GONÇALVES, Flávio — Breve ensaio sobre a iconografia da pintura religiosa em Portu

gal. Lisboa: [s. n.], 1973, p. 10. 
GOULÃO, Maria José — As cerâmicas de uso e os azulejos manuelinos. In História da Arte 

em Portugal. Lisboa: Publicações Alfa, 1993, vol. 5, p. 157. 
GRANDE ENCICLOPÉDIA portuguesa e brasileira, vol. XXI, p. 875. 
LIMA, João Paulo Abreu, org. — Pintura dos Mestres de Sardoal e de Abrantes, p. 144. 
LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico, p. 650. 
PATRIARCADO DE LISBOA— O Espírito que dá a Vida. Lisboa, 1998. Catálogo, pp. 18-19. 
REIS-SANTOS, Luís — O Mestre da Lourinhã, p. 7; est. 10-11. 
SANTOS, Reynaldo dos —A Faiança do Século XVI nos Primitivos Portugueses. Panorama. 

Lisboa. 4: III série (1956) fig. 13. 
— Faiança portuguesa: Séculos XVI - XVI, pp. 18, 21. 
— Oito séculos de arte portuguesa: História e espírito, vol. Ill, p. 13 (fig. 5). 
— Os Primitivos Portugueses, est. LXVIII. 
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SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 
Primitivos Portugueses, p. 49 (n° 309-310); est. LXXV. 

SILVA, Raquel Henriques da — Cascais. Lisboa: Ed. Presença, 1988. Cidades e Vilas de 
Portugal, 1, p. 46. 

TEIXEIRA, Luís Manuel; ALVES, Luisa Maria Picciochi — Investigação e restauro em 
pinturas quinhentistas de Cascais num trabalho inédito de Carlos Bonvalot. Sep. do 
Arquivo de Cascais. 1981-82, n° 3, pp. 8, 25, 57, 59 (fig. 1).. 
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9. VASCO FERNANDES 

9.1. Museu de Lamego (VF) 

Fig. 11. Anunciação 
Vasco Fernandes ( 1506-1511) 
Lamego, Museu de Lamego 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Vasco Fernandes. 
Data: Cerca de 1506 - 1511. 
Dimensões: A. 173 x 92 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de castanho (4 tábuas). 
Proveniência: Retábulo da capela-mor da Sé de Lamego. 
Localização: Lamego, Museu de Lamego (Inv. n° 15). 
Inscrições: Pergaminho: AVE GRACIA PLENA DOMINUS TECUM. No livro: inicial P. 

Filactéria: AGNUS D... I TO ... MISERERE N... IN ECELSIS D... 
Fímbria do manto da Virgem: EICEEIC... FIETMICHISECVNDVN: VERBUN TWM 

Contextualização: Integrava um retábulo de vinte painéis dos quais remanescem apenas cinco. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

ARAGÃO, Maximiano P. da Fonseca e — Grão Vasco ou Vasco Fernandes, pintor Viziense: 
Príncipe dos pintores portugueses. Viseu: Typografia Popular da Liberdade, 1900, 
pp. 101, 120, 141. 

AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. II, p. 113. 
— Património artístico da região duriense. [S. 1.; s. n.], 1972, p. 80. 

CAETANO, Joaquim de Oliveira — Vasco Fernandes. In EL ARTE en la época dei Tratado 
de Tordesillas, pp. 224-225. 

CORREIA, Vergílio — Vasco Fernandes, mestre do retábulo da Sé de Lamego. Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1924. Subsídios para a História da Arte Portuguesa, XIII, 
pp. 6, 10, 23, 24, 28, 58; fig. 16. 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. I, pp. 176, 177; vol. II, pp. 41, 317, 362. 
FERRÃO, Julieta — Nossa Senhora na Pintura Portuguesa. In LIMA, Fernando de Castro 

Pires de, dir. lit. — A Virgem e Portugal, vol. II, p. 879. 
GONÇALVES, Flávio — História da Arte: Iconografia e crítica. [S. 1.]: IN-CM, 1990. Arte 

e Artistas, p. 40. 
GUSMÃO, Adriano de — Os Primitivos e a Renascença. In BARREIRA, João, dir. — Arte 

Portuguesa: Pintura. Lisboa: Ed. Excelsior, [s. d.], vol. I, p. 234. 
LIMA JUNIOR, Joaquim da Costa — Espiritualidade da pintura lusíada de quinhentos. 

Lusíada. Porto. I: 3 (1953) 230, 232. 
— Fontes inspirativas dos pintores quinhentistas. Beira Alta. Viseu. V: U/m (1946) 170. 

LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico, pp. 630, 662. 
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MARKL, Dagoberto — Francisco Henriques e o Mestre do Retábulo da Sé de Viseu. Fontes 
comuns. In Francisco Henriques: Um pintor em Évora no tempo de D. Manuel I, pp. 
54,55,191-193. 

MARKL, Dagoberto; PEREIRA, Fernando A. Baptista — O Renascimento. In História da 
Arte em Portugal, vol. 6, p. 117. 

MOREIRA, Francisco de Almeida — Museu Regional de Grão Vasco: Catálogo-guia. 3a ed. 
actualizada. Viseu: Museu Regional de Grão Vasco, 1940, p. 29. 

MOUTA, J. Henriques — Pintores de Viseu: Escola ou dinastia? Viseu: Junta Distrital de 
Viseu, [196?], pp. 20-23. 

MUSEU REGIONAL DE LAMEGO — Primitivos da Diocese de Lamego. Lamego, 1959. 
Cat. da exposição comemorativa do XXV aniversário da Acção Católica, p. 2; fig. 2. 

OS DESCOBRIMENTOS portugueses e a Europa do Renascimento, vol. I, p. 298-299. 
PEREIRA, Fernando A. Baptista—Arteportuguesa da época dos Descobrimentos, pp. 149,150. 

— História da Arte Portuguesa: época moderna, p. 143. 
RAMALHO, Américo da Costa—A Cultura na época do Trtado de Tordesilhas. Oceanos. 18 

(1994) 32. 
REIS-SANTOS, Luís — Estudos de Pintura Antiga. Lisboa: ed. do Autor, 1943, p. 142. 

— Vasco Fernandes e os pintores de Viseu do século XVI. Lisboa: ed. do Autor, 1946, pp. 
XVII (est. 17), 23, 66. 

RODRIGUES, Dalila—A pintura no período manuelino. In PEREIRA, Paulo, dir.—História 
da Arte Portuguesa, vol. II, pp. 235, 236, 244, 245. 

— Annonciation. In FEITORIAS. L'art au Portugal au temps des Grandes Découvertes. 
Antwerpen: Europalia 91, 1991, p. 206. 

— Grão Vasco. Pintura Portuguesa del Renascimiento, pp. 63-64, 73. 
— Modos de expressão na pintura portuguesa: o processo criativo de Vasco Fernandes 

(1500-1542). Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra na especialidade em História da Arte. Coimbra, 2000. Texto 
policopiado, vol. I, pp. 328-334. 

— Vasco Fernandes e a oficina de Viseu. In GRÃO Vasco e a Pintura Europeia do 
Renascimento, pp. 122-125. 

— Vasco Fernandes, ou a contemporaneidade do diverso. In GRÃO Vasco e a Pintura 
Europeia do Renascimento, pp. 61-62. 

SANTOS, Reynaldo dos — L'Art Portugais, pp. 71. 
— Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, pp. 66, 72. 
— Os Primitivos Portugueses. 3a ed. Lisboa: ANBA, 1958, p. 26; est. LXXVI. 
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SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 
Primitivos Portugueses, p. 14 (n° 56). 

SILVA, José de Almeida e — Quinze dias de estudo na exposição dos Primitivos Portugueses. 
Viseu: [s. n.] 1941, p. 17. 

SILVA, Jorge Henrique Pais da — Páginas de História da Arte, vol. I, p. 113. 
SOUTO, José Correia do — Dicionário de História de Portugal. [S. 1.; s.n.]. 1985, vol. 3, p. 107. 

768 



10. MESTRES DE FERREIRIM 

10.1. Igreja do Convento de Ferreirim (MF) 

Fig. 12. Anunciação 
Mestres de Ferreirim (c. 1534) 
Ferreirim, Igreja do Convento 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestres de Ferreirim. 
Data: Cerca de 1534. 
Dimensões: A. 129 x L. 92 cm 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de castanho (3 tábuas). 
Proveniência: Políptico da Igreja do Convento de Ferreirim. 
Localização: Ferreirim, Igreja do Convento. 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Integrava um conjunto de oito pinturas dividido em duas séries. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. II, pp. 117-
118; 120-121. 

— Património artístico da região duriense. [S. 1.; s. n.], 1972, p. 91. 
CAETANO, Joaquim de Oliveira— O que Janus via. Rumos e Cenários da Pintura Portuguesa 

(1535-1570). Dissertação de Mestrado em História da Arte apresentada à Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Lisboa, 1996. Texto 
policopiado, vol. I, p. 90. 

— Uma exposição à procura de um pintor. In GARCIA Fernandes um pintor do 
Renascimento. Eleitor da Misericórdia de Lisboa. Lisboa: Museu de S. Roque, 1998, 
pp. 21,26, 53. 

CAMPOS, Correia de — A Virgem na Arte Nacional. In ACTAS DO II CONGRESSO 
NACIONAL MARIANO, Braga, 1956, pp. 60-61; fig. 33. 

CHICO, Mário Tavares; SANTOS, Armando Vieira; FRANÇA, José-Augusto, org. — 
Dicionário da Pintura Universal: Pintura Portuguesa, vol. Ill, p. 265. 

CORREIA, Vergílio — Artistas de Lamego. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1923. 
Subsídios para a História da Arte Portuguesa, XI, p. 90. 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 42, 176, 177, 344. 
GONÇALVES, Flávio — Breve ensaio sobre a iconografia da pintura religiosa em Portu

gal. Lisboa: [s. n.], 1973, p. 10. 
GRANDE ENCICLOPÉDIA portuguesa e brasileira, vol. XXI, pp. 876, 877. 
LIMA, João Paulo Abreu, org. — Pintura dos Mestres de Sardoal e de Abrantes, pp. 68-69, 

136-137. 
LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico, p. 642. 
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MALKIEL-JIRMOUNSKY, Myron — Vers une méthode dans les études des "Primitifs 
Portugais". Lisboa: Bertrand, 1942, pp. 53-54; fig. 51, 56-57, 63, 66. 

MENDONÇA, Maria José de — As artes ornamentais do século XVI. In CHICO, Mário [et 
ai.] — História da Arte Portuguesa, vol. II, p. 435. 

MUSEU REGIONAL DE LAMEGO — Primitivos da Diocese de Lamego. Lamego, 1959. 
Cat. da exposição comemorativa do XXV aniversário da Acção Católica, p. 3; fig. 7. 

PAMPLONA, Fernando de —A pintura portuguesa dos séculos XVe XVI. In PERES, Damião, 
dir. — História da Arte em Portugal. Barcelos: Portucalense Ed., 1948, vol. II, p. 435. 

PEREIRA, Fernando A. Baptista — Arte portuguesa da época dos Descobrimentos, p. 170. 
— Imagens e histórias de devoção, vol. I, pp. 427-428; vol. II, 129-130. 

PRIMITIVOS da Diocese de Lamego. Lamego: Museu Regional de Lamego, 1959. Catálogo, 
pp. 4-5. 

REIS-SANTOS, Luís — Cristóvão de Figueiredo. Lisboa: Ed. Artis, 1960. Nova Colecção 
de Arte Portuguesa, 16, p. 12 (nota 21); est. 24. 

RODRIGUES, Dalila —Mestres de Ferreirim. Viagem nos corredores do tempo. In IIIBienal 
de Arte da Fundação Cupertino de Miranda. Arte no Douro. [SA.]: Fundação Cupertino 
de Miranda, 2001, p. 21. 

— Grão Vasco. Pintura portuguesa del Renascimiento, pp. 94-95, 194-195, 198-199. 
SANTOS, Reynaldo dos — L'Art Portugais, p. 77. 

— Os Primitivos Portugueses, est. CXLVI. 
— Oito séculos de arte portuguesa, vol. Ill, pp. 426 (fig 525). 

SILVA, Jorge Henrique Pais da — Páginas de História da Arte. Lisboa: Ed. Estampa, 1986. 
Imprensa Universitária, 53, vol. I, p. 113. 
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11. GARCIA FERNANDES 

11.1. Colecção particular (antiga colecção Palmela) (CF-1 ) 

Fig. 13. Anunciação 
Garcia Fernandes (c. 1525-1530) 
Setúbal, Colecção particular 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Garcia Fernandes (atr.). 
Data. Cerca de 1525-1530. 
Dimensões: A. 122 x L. 66,5 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho. 
Proveniência: Igreja da Colegiada de Santa Maria de Alcáçova, Montemor-o-Velho (?) 
Localização: Setúbal, colecção particular (antiga colecção Palmela) 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Integrava um retábulo do qual remanescem oito pinturas. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

B ATOREO, Manuel — O retábulo da Vida da Virgem. In UMA FAMÍLIA de Coleccionadores: 
Poder e Cultura. [S. 1.]: IPM/Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, 2001. Catálogo, 
pp. 104-105, 107. 

CAETANO, Joaquim de Oliveira — Uma exposição à procura de um pintor. In GARCIA 
Fernandes um pintor do Renascimento. Eleitor da Misericórdia de Lisboa, pp. 44, 46. 

DIAS, Pedro — Vicente Gil e Manuel Vicente. Pintores da Coimbra Manuelina, p. 61 
FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol.11, pp. 42, 209. 
LIMA, João Paulo Abreu, org. — Pintura dos Mestres de Sardoal e de Abrantes, pp. 69-70, 141. 
PEREIRA, Fernando A. Baptista — Arte portuguesa da época dos Descobrimentos, p. 136. 

— Imagens e histórias de devoção, vol. I, pp. 460-461; vol. II, p. 127. 
RACZINSKY, A. — Les arts en Portugal. Paris: Jules Renouard et Cie, Libraires-Éditeurs, 

1846, p. 126. 
REIS-SANTOS, Luis — Garcia Fernandes. Lisboa: Artis, 1957. Nova Colecção de Arte 

Portuguesa 8, p. 9. 
SANTOS, Reynaldo dos — A Faiança do Século XVI nos Primitivos Portugueses. Panorama. 

Lisboa. 4: III série (1956) página sem numeração (fig. 4). 
— Faiança portuguesa: Séculos XVI - XVII, vol. I, p. 19. 
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11.2. Museu Nacional de Machado de Castro (GF-2) 
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Fig. 14. Anjo Gabriel e Virgem da Anunciação 
Painel central: Aparecimento de Cristo à Virgem 
Garcia Fernandes (atr.) (1531) 
Coimbra, Museu Nacional de Machado de Castro 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Garcia Fernandes (atr.) 
Data: 1531. 
Dimensões: A. 126 x L. 45,5 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho. 
Proveniência: Sala do Capítulo do Convento de Santa Clara-a-Antiga, em Coimbra. 
Localização: Coimbra, MNMC (Inv. n° 2515 - Anjo Gabriel; Inv. n° 2517 - Virgem); 
Inscrições: No livro: inicial A. 
Contextualização: Anverso dos volantes do tríptico Aparição de Cristo à Virgem. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. IV, p. 253. 
CAETANO, Joaquim de Oliveira — Tríptico da Aparição de Cristo à Virgem. In Francisco 

Henriques. Um pintor em Évora no tempo de D. Manuel I, pp. 213-214. 
— Garcia Fernandes. Uma Exposição à procura de um Pintor. In GARCIA Fernandes. 

Um pintor do Renascimento. Eleitor da Misericórdia de Lisboa, pp. 51-53. 
CARVALHO, J.M. Teixeira de — A Cerâmica Coimbrã no Séc. XVI. Coimbra: Imprensa da 

Universidade, 1921, p. 158; figura entre pp. 158 e 159. 
CORREIA, Vergílio — Pintores portugueses do século XV e XVI: Santa Cruz de Coimbra. 

Artistas e obras de arte. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1928. Subsídios para a 
História da Arte Portuguesa, 26, est. VII. 

CORREIA, Vergílio; GONÇALVES, Nogueira — Inventário artístico de Portugal: cidade 
de Coimbra. Lisboa, 1947, vol. II, pp. XXX, 163. 

DIAS, Pedro — Vicente Gil e Manuel Vicente. Pintores da Coimbra Manuelina, p. 114-117. 
FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 176, 177, 317, 367. 
GRANDE ENCICLOPÉDIA portuguesa e brasileira, vol. II, p. 900. 
LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico, pp. 633, 643, 657. 
MUSEU NACIONAL DE MACHADO DE CASTRO — Pintura portuguesa dos séculos 

XVI e XVI. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1973, fig. 13. 
PEREIRA, Fernando A. Baptista — História da Arte Portuguesa: época moderna, p. 143. 
REIS-SANTOS, Luís — Catálogo de Arte Flamenga do séc. XVI. Coimbra: Imprensa de 

Coimbra, 1954, p. 20. 
— Garcia Fernandes. Lisboa: Artis, 1957. Nova Colecção de Arte Portuguesa, 8, pp. 9, 

16; est. 10. 

776 



CAP. II - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

RODRIGUES, Dalila—Apintura no período manuelino. In PEREIRA, Paulo, org. —História 
da Arte Portuguesa, vol. II, p. 211. 

— Grão Vasco. Pintura portuguesa del Renascimiento, pp. 98-99. 
SANTOS, Amândio Crisóstomo dos — O mobiliário em Portugal nos séculos XV e XVI. 

Subsídios para o seu estudo. Mundo da Arte. Coimbra 4 (1982) 12-13, 23. 
SANTOS, Reynaldo dos—AFaiança do Século XVI nos Primitivos Portugueses. Panorama. 

Lisboa. 4: III série (1956) página sem numeração (fig. 15). 
— Faiança portuguesa: Séculos XVI - XVII, vol. I, pp. 18,21. 
— Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, pp. 104-105; vol. Ill (1970) pp. 13-14 (fig. 7). 

SERRÃO, Vítor—Apparition du Christ à sa Mère, Ange Gabriel et Vierge de l'Annonciatiion. 
In FEITORIAS, pp. 191-192. 

— Garcia Fernandes. In NO TEMPO das Feitorias, vol. II, pp. 142-146. 
SILVA, Jorge Henrique Pais da — Páginas de História da Arte, vol. I, p. 113. 
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11.3. Sé Catedral de Lisboa (GF-3) 

Fig. 15. Anunciação 
Garcia Fernandes (atr.) (1537) 
Lisboa, Sé Catedral 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Garcia Fernandes (atr.) (com colaboradores) 
Data: 1537. 
Dimensões: A. 110 x L. 85 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira (3 tábuas). 
Proveniência: Sé Catedral de Lisboa, Retábulo da Capela de São Bartolomeu. 
Localização: Lisboa, Sé Catedral, Capela de São Bartolomeu. 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Integrava um conjunto retabular do qual se conhecem oito pinturas. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

ALMEIDA, José António Ferreira de, coord. — Tesouros Artísticos de Portugal. Lisboa: 
Edições do Reader's Digest, 1976, p. 323. 

BATOREO, Manuel; SERRÃO, Vítor — O retábulo de S. Bartolomeu da Sé de Lisboa. 
Garcia Fernandes numa obra de «Parceria». GARCIA Fernandes. Um Pintor do 
Renascimento Eleitor da Misericórdia de Lisboa, p. 88, 94-96, 101. 

LUCENA, Armando de — A arte sacra em Portugal. Lisboa: Empresa Contemporânea de 
Edições, 1946, vol. II, p. 68. 

MARKL, Dagoberto; PEREIRA, Fernando A. Baptista — O Renascimento. In História da 
Arte em Portugal, vol. 6, p. 136. 

PEREIRA, Fernando A. Baptista — Arte portuguesa da época dos Descobrimentos, p. 172. 
— História da Arte Portuguesa: época moderna, p. 143. 
— Imagens e histórias de devoção, vol. I, pp. 471-472; vol. II, p. 132. 

REIS-SANTOS, Luís — Garcia Fernandes. Lisboa: Ed. Artis, 1957. Nova Colecção de Arte 
Portuguesa 8, p. 9. 

ROSA, Maria de Lurdes — A religião no século: vivências e devoções dos leigos. In 
AZEVEDO, Carlos Moreira, dir. — História Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo 
de Leitores, 2000, vol. I, p. 463. 

SANTOS, Reynaldo dos — Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, pp. 104, 107. 
SERRÃO, Vítor — A Cripto-História da Arte. Análise de obras de arte inexistentes. Lisboa, 

Livros Horizonte, 2001, pp. 25-28. 
SOUTO, José Correia do — Dicionário de História de Portugal. [S. 1.; s.n.]. 1985, vol. 3, p. 106. 
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11.4. Museu Nacional de Arte Antiga (GF-4) 

Fig. 16. Anunciação 
Garcia Fernandes (atr.) (c. 1535-1540) 
Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Garcia Fernandes (atr.). 
Data: Cerca de 1535-1540. 
Dimensões: A. 145 x L. 95 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho. 
Proveniência: Capelas laterais de Belém (adquirido no leilão da Casa Burnay). 
Localização: Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga (Inv. n° 1769). 
Inscrições: No livro: inicial E. 
Contextualização: Desconhecida. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

CAETANO, Joaquim Oliveira — Uma Exposição à procura de um Pintor. GARCIA Fernandes. 
Um Pintor do Renascimento Eleitor da Misericórdia de Lisboa, pp. 41,61. 

COUTO, João — Imagens da Virgem no Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: [s. n.], 
1960, pp. 8, 21 (fig. 11). 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português. Porto: Lello & Irmão-Editores, 1990, vol. II, 
p. 96, 97, 361, 370. 

MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA — Roteiro da Pintura Portuguesa. 3a ed. Lisboa: 
DGESBA, 1965, p. 35 (n° 22). 

PORFÍRIO, José Luís — O Oriente Portas a Dentro. In O ORIENTALISMO em Portugal. 
Lisboa: CNCDP/Ed. Inapa, 1999, p. 54. 

QUILHO, Irene — Mobiliário. In SANTOS, Reynaldo dos — Oito séculos de arte portuguesa. 
História e Espírito, vol. Ill, p. 431. 

REIS-SANTOS, Luís — Garcia Fernandes. Lisboa: Artis, 1957. Nova Colecção de Arte 
Portuguesa, 8, p. 9. 

RODRIGUES, Dalila — Grão Vasco. Pintura portuguesa del Renascimiento, pp. 198-199. 
SANTOS, Reynaldo dos—A Faiança do Século XVI nos Primitivos Portugueses. Panorama. 

Lisboa. 4: III série (1956) página sem numeração (fig.l). 
— Faiança portuguesa: Séculos XVI - XVII, p. 17. 
— Oito séculos de arte portuguesa, vol. Ill, p. 431. 

SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 
Primitivos Portugueses, p. 48 (n° 297); est. LXXIII. 
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12. GREGÓRIO LOPES 

12.1. Museu Nacional de Arte Antiga -1 (GL-1) 

Fig. 17. Anunciação 
Gregório Lopes (atr.) (c. 1520) 
Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Gregório Lopes (atr.) 
Data: Cerca de 1520. 
Dimensões: A. 157 x L. 102 cm 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho (4 tábuas). 
Proveniência: Retábulo do Mosteiro de S. Bento de Xabregas. 
Localização: Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga (Inv. n° 36). 
Inscrições: No livro: inicial R. 
Contextualização : (Conjectural) - Integraria um retábulo do qual hoje se conhecem cinco pinturas. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

ALARCÃO, Teresa; CARVALHO, José Alberto Seabra — Imagens em Paramentos Bordados. 
Séculos XIVa XVI. [S.l.]: Instituto Português de Museus, 1993, p. 42. 

CARVALHO, José Alberto Seabra — Gregório Lopes. Pintura Portuguesa do Século XVI. 
Pintura Portuguesa. Lisboa: Inapa, 1999, p. 28. 

GUSMÃO, Adriano de — O Mestre da Madre de Deus. Lisboa: Artis, 1960. Nova Colecção 
de Arte Portuguesa 17, pp. 10, 14 (nota 40). 

RODRIGUES, Dalila — Grão Vasco. Pintura portuguesa del Renascimiento, pp. 198-199. 
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12.2. Museu Nacional de Arte Antiga - II (GL-2) 

Fig. 18. Anunciação 
Gregório Lopes (atr.) (c. 1527) 
Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Gregório Lopes (atrib.). 
Data: Cerca de 1527. 
Dimensões: A. 129 x L. 86 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho (3 tábuas). 
Proveniência: Igreja de Nossa Senhora do Paraíso, Lisboa. 
Localização: Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga (Inv. n° 9). 
Inscrições: Jarra: ABRAM PRIM. 
Contextualização : Integrava um retábulo composto por doze pinturas, quatro das quais em predela. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

CARVALHO, José Alberto Seabra — Gregório Lopes, pp. 30-31. 
CHICO, M. Tavares [et ai.] — História da Arte em Portugal, vol. II, p. 435. 
COUTO, João — Imagens da Virgem no Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: [s. n.], 

1960, pp. 7, 21. 
— Obras de arte do Museu Nacional de Arte Antiga: Pintura Portuguesa. Lisboa: [s. n.], 

1956, est. 13. 
GONÇALVES, Flávio — Breve ensaio sobre a iconografia da pintura religiosa em Portu

gal. Lisboa: [s. n.], 1973, p. 10; fig. 7. 
GOULÃO, Maria José — As cerâmicas de uso e os azulejos manuelinos. In História da Arte 

em Portugal, vol. 5, p. 156. 
LIMA, João Paulo Abreu, org. — Pintura dos Mestres de Sardoal e de Abrantes, pp. 60, 92. 
LIMA JÚNIOR, Joaquim da Costa — Fontes inspirativas dos pintores quinhentistas. Beira 

AltaN: 11/111(1946) 171. 
LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico, pp. 666-667. 
MENDONÇA, Maria José de — As artes ornamentais do século XVI. In CHICO, Mário [et 

ai.] — História da Arte Portuguesa, vol. II, pp. 435, 440. 
MUSEU de Arte Antiga - Lisboa. Lisboa: Verbo, 1977. Grandes Museus do Mundo, p. 36. 
MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA — Pintura Portuguesa. Lisboa, 1956, vol. I, est. 13. 

— Roteiro da pintura portuguesa. 3a ed. Lisboa: DGESBA, 1965, pp. 36-37 (n° 26). 
MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS — Exposição de ambientes portugueses dos 

sécs. XVIa XIX. Porto: Comissão Distrital do Porto do Movimento Nacional Feminino, 
1969. Estampa sem número nem indicação de página. Figurou apenas uma reprodução 
da pintura. 
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PEREIRA, Fernando A. Baptista — História da Arte Portuguesa: época moderna, p. 141. 
— Imagens e histórias de devoção, vol. I, p. 437; vol. II, p. 119. 

RACZINSKY, A. — Les arts en Portugal, pp. 368, 400. 
REIS-SANTOS, Luís — Estudos de pintura antiga. Lisboa: ed. do Autor, 1943, p. 22. 
RODRIGUES, Dalila — Do Renascimento ao Maneirismo (séculos XVI-XVII). Pintura: O 

ciclo renascentista. In PEREIRA, Paulo, dir. — História da Arte Portuguesa, vol. II, 
p. 300. 

SANTOS, Armando Vieira — O retábulo da igreja do Paraíso. Lisboa: Artis, 1958. Nova 
Colecção de Arte Portuguesa, 12, pp. 7-8, 11-12; ests. 4-6. 

SANTOS, Reynaldo dos — A Faiança do Século XVI nos Primitivos Portugueses. 
Panorama. Lisboa. 4: III série (1956) página sem numeração (fig. 3). 

— Exposição de arte portuguesa em Londres (800-1800). [S. 1.]: Bertrand, 1957, p. 23. 
— Faiança portuguesa: Séculos XVI - XVII. Porto: Livraria Galaica, 1960, vol. I, p. 19. 
— L'Art Portugais, pp. 77, 82. 
— Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, fig. entre pp. 114 e 115, p. 115; vol. Ill (1970) 

pp. 14 (fig. 9), 423 (fig. 518), 424. 
SERRÃO, Vítor — Gregório Lopes. In NO TEMPO das Feitorias, vol. II, pp. 133-135. 
SILVA, Jorge Henrique Pais da :— Páginas de História da Arte, vol. I, pp. 113, 119, 122. 
TABORDA, José da Cunha — Regras da Arte da Pintura, p. 147. 
VASCONCELOS, Carolina Michaëlis de — Algumas palavras a respeito de Púcaros de 

Portugal. Lisboa: José Ribeiro, Editor. Edição em fac-simile da 3a ed. da Revista 
Ocidente, de 1957. Figura entre pp. 84 e 85. 
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12.3. Museu Nacional de Arte Antiga - III (GL-3) 

Fig. 19. Anunciação 
Gregório Lopes (atr.) (c. 1531-1540) 
Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga 

789 



CAP. II - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Gregório Lopes (atr.) 
Data: Cerca de 1531-1540 
Dimensões: A. 136 x L. 113 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho (5 tábuas). 
Proveniência: Convento de Santos-o-Novo, das Comendadeiras da Ordem de Santiago, Lisboa. 
Localização: Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga (Inv. n° 1170). 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Integrava um retábulo, do qual se conhecem seis painéis divididos em 

duas séries. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. V, p. 173. 
CARVALHO, José Alberto Seabra — Gregório Lopes, pp. 82-86. 
CHICO, Mário Tavares; SANTOS, Armando Vieira; FRANÇA, José-Augusto, org. — 

Dicionário da Pintura Universal: Pintura Portuguesa, vol. Ill, p. 253. 
CHICO, M. Tavares [et al.] —História da Arte em Portugal, vol. II, pp. 390, 435-436. 
COUTO, João — Imagens da Virgem no Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: [s.n.], 

1960, pp. 7, 8, 21. 
— O retábulo quinhentista de Santos-o-Novo. Lisboa: Artis, 1958. Nova Colecção de 

Arte Portuguesa, 13, pp. 5-7, 11-12, 13 (nota 1); ests. 1-5. 
DIAS, Pedro — Portugal, a arte africana e a arte oriental na época dos descobrimentos. In 

NO TEMPO das feitorias, vol. I, pp. 360, 361. 
FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 208, 316, 319. 
FERRÃO, Julieta — Nossa Senhora na Pintura Portuguesa. In LIMA, Fernando de Castro 

Pires de, dir. lit. — A Virgem e Portugal, vol. II, p. 880. 
GRANDE ENCICLOPÉDIA portuguesa e brasileira, vol. XXI, p. 877. 
LIMA, João Paulo Abreu, org. — Pintura dos Mestres de Sardoal e de Abrantes, pp. 63, 96. 
LIMA JUNIOR, Joaquim da Costa — Espiritualidade da pintura lusíada de quinhentos. 

Lusíada. Porto. I: 3 (1953) 232. 
— Fontes inspirativas dos pintores quinhentistas. Beira Alta. Viseu. V: II/III (1946) 171. 

LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico, pp. 634, 668. 
MENDONÇA, Maria José de — As artes ornamentais do século XVI. In CHICO, Mário [et 

ai.] — História da Arte Portuguesa, vol. II, pp. 435-436. 
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MORALES Y MARÍN, José Luis —Arteportuguês. In SUMMA Artis, vol. XXX, pp. 235-237. 
MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA — Roteiro da arte portuguesa. 3a ed. Lisboa: 

DGESBA, 1965, p. 53 (n° 64). 
MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS — Exposição de ambientes portugueses dos 

sécs. XVI a XIX. Estampa sem número nem indicação de página. Figurou apenas uma. 
reprodução da pintura. 

PEREIRA, Fernando António Baptista — Imagens e histórias de devoção, vol. I, pp. 452-
459. vol. II, p. 121. 

PORFÍRIO, José Luís — A Pintura no Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: Inapa, 1992, 
p. 46; fig. 36. 

— Pintura Portuguesa - Portuguese Painting. Lisboa: Quetzal Editores, 1991, p. 79. 
RODRIGUES, Dalila — A pintura no período manuelino. O primeiro ciclo da pintura 

portuguesa do renascimento. In PEREIRA, Paulo, dir. — História da Arte Portuguesa, 
vol. II, pp. 245-246. 

SANTOS, Amândio Crisóstomo dos — O mobiliário em Portugal nos séculos XV e XVI. 
Subsídios para o seu estudo. In Mundo da Arte. Coimbra. 4 (1982) 11-12. 

SANTOS, Reynaldo dos — A exposição de arte portuguesa em Londres. In Belas Artes: Revista 
e Boletim da Academia Nacional de Belas Artes. Lisboa. 9, 2a série (1956) 5. 

— Exposição de arte portuguesa em Londres (800-1800). [S. 1.]: Bertrand, 1957, ests. 
XXIII, XXVII. 

— História del arte português. Barcelona: Labor, 1960, p. 238. 
— L'Art Portugais, pp. 82-83. 
— O Calvário da Misericórdia de Abrantes. Boletim da Academia Nacional de Belas Artes. 

Lisboa. VI (1940) 47. 
— Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, p. 115; vol. Dl, p. 178, fig. entre pp. 434 e 435. 
— Os Primitivos Portugueses, est. CLXX. 

SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 
Primitivos Portugueses, p. 35 (n° 207). 

SILVA, Jorge Henrique Pais da — Páginas de História da Arte, vol. I, p. 119, 122. 
TEIXEIRA, José Carlos da Cruz —A Pintura Portuguesa do Renascimento, vol. Ill, p. 328. 
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13. GASPAR VAZ 

13.1. Igreja do Mosteiro de S. João de Tarouca (GV-1) 

Fig. 20. Anunciação 
Gaspar Vaz (c. 1535) 
São João de Tarouca, Igreja do Mosteiro 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Gaspar Vaz. 
Data: Cerca de 1535. 
Dimensões: A. 134,5 x L. 72 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de castanho. 
Proveniência: Retábulo de Nossa Senhora da Glória, Igreja do Mosteiro de S. João de Tarouca. 
Localização: São João de Tarouca, Igreja do Mosteiro. 
Inscrições: Filactéria: AVE GRACIA PLEN... DOMINUS T... 
Contextualização: Integra um retábulo formado por seis pinturas. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. IV, p. 114. 
FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 41, 298, 299. 
FERRÃO, Julieta — Nossa Senhora na Pintura Portuguesa. In LIMA, Fernando de Castro 

Pires de, dir. lit. — A Virgem e Portugal, vol. II, pp. 874, 879. 
GRANDE ENCICLOPÉDIA portuguesa e brasileira, vol. XXI, p. 876. 
LIMA JUNIOR, Joaquim da Costa — Espiritualidade da pintura lusíada de quinhentos. 

Lusíada. Porto. I: 3 (1953) 233. 
— Fontes inspirativas dos pintores quinhentistas. Beira Alta. Viseu. V: II/III (1946) 171. 

MORALES Y MARÍN, José Luis —Arteportuguês. In SUMMA Artis, vol. XXX, pp. 226. 
MOREIRA, Francisco de Almeida — Os quadros da Sé de Viseu: sua relação com os de 

Santa Cruz de Coimbra e de S. João de Tarouca. 2a ed. corrigida e ilustrada. Porto: 
Tipografia Sequeira, Limitada, 1925, p. 36; est. XIII. 

MUSEU REGIONAL DE LAMEGO — Primitivos da Diocese de Lamego. Lamego, 1959. 
Catálogo, p. 7; fig. 17. 

PAMPLONA, Fernando de — Dicionário de Pintores e escultores, vol. IV, p. 325. 
PRIMITIVOS da Diocese de Lamego. Lamego: Museu Regional de Lamego, 1959. Catálogo, 

p. 7, fig. 17. 
RODRIGUES, Dalila — Grão Vasco. Pintura portuguesa dei Renascimiento, p. 92. 

— Modos de expressão na pintura portuguesa: o processo criativo de Vasco Fernandes, 
vol. I, pp. 440-450. 

SANTOS, Reynaldo dos — História del arte português, p. 220. 
— L'Art Portugais, p. 73. 
— Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, pp. 76, 81. 
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— Os Primitivos Portugueses, p. 28; est. XCIV. 
SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 

Primitivos Portugueses, p. 16 (n° 67). 
SILVA, José de Almeida e — Quinze dias de estudo na exposição dos Primitivos Portugueses: 

A Escola de Pintura de Viseu; seu início e ramificações. Viseu: [s. n.], 1941, p. 52. 
SILVA, Jorge Henrique Pais da — Páginas de História da Arte, vol. I, p. 114. 
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13.2. Museu Nacional de Soares dos Reis (GV-2) 

Fig. 21. Virgem da Anunciação 
Gaspar Vaz (atr.) (c. 1530-1535) 
Porto, Museu Nacional de Soares dos Reis 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Gaspar Vaz (atr.). 
Data: Cerca de 1530-1535. 
Dimensões: A. 53,3 x L. 61,3 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de castanho. 
Proveniência: Desconhecida. 
Localização: Porto, Museu Nacional de Soares dos Reis. (Inv. n° 54 da CMP). 
Inscrições: No livro: inicial R. 
Contextualização: Desconhecida. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

BRANDÃO, Domingos de Pinho — Algumas das mais preciosas e belas imagens de Nossa 
Senhora existentes na Diocese do Porto. Porto: Diocese do Porto, 1988, pp. 252-253. 

BRANDÃO, Júlio — Os melhores quadros do Museu Municipal do Porto. Primeira Série. 
Porto: Edições Ilustradas Marques Abreu, 1927. Texto e imagem sem número de página. 

LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico, p. 664. 
MUSEU NACIONAL de Soares dos Reis: Roteiro da Colecção. [S. 1.]: IPM/MNSR, [s. d.], p. 58. 
MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS — Exposição de ambientes portugueses dos 

sécs. XVIaXDC. Porto: Comissão Distrital do Porto do Movimento Nacional Feminino, 
1969. Estampa sem número nem indicação de página. 

PAMPLONA, Fernando de — Dicionário de Pintores e escultores, vol. IV. 
PEREIRA, Fernando A. Baptista — Arte portuguesa da época dos Descobrimentos. [S. 1.]: 

Clube do Coleccionador dos CTT - Correios de Portugal, 1999, p. 154. 
REIS-SANTOS, Luís — Vasco Fernandes e os pintores de Viseu do século XVI. Lisboa: ed. 

do Autor, 1946, p. 71; est. 78. 
— Os processos científicos no estudo e na conservação da pintura antiga. Porto, 1939, p. 24. 

RODRIGUES, Dalila — Modos de expressão na pintura portuguesa: o processo criativo de 
Vasco Fernandes, vol. I, pp. 451-452. 

— Gaspar Vaz. In FEITORIAS. L'art au Portugal au temps des Grandes Découvertes, p. 209 
— Gaspar Vaz. In NO TEMPO das Feitorias, vol. II, pp. 167-169. 
— Vasco Fernandes e a oficina de Viseu. In GRÃO Vasco e a Pintura Europeia do 

Renascimento, p. 197. 
SANTOS, Afonso dos — Vasco Fernandes (Grão Vasco) na pintura portuguesa.Wiseu: ed. 

da Assembleia Distrital, 1965. Sep. da revista Beira Alta, p. 8. 
VASCONCELOS, Joaquim de — Arte religiosa em Portugal. 2a ed. Lisboa: Ed. Vega, 1994, 

vol. I, pp. 222, 233. 
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13.3. Museu de Grão Vasco (GV-3) 

Fig. 22. Virgem da Anunciação e Anjo Gabriel 
Gaspar Vaz (atr.) (c. 1530) 
Viseu, Museu de Grão Vasco 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Gaspar Vaz (atr.). 
Data: Cerca de 1530. 
Dimensões: A. 40 x L. 54 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira. 
Proveniência: Igreja matriz de Barreiro, Tondela. 
Localização: Viseu: Museu Grão Vasco. (Inv. n° 2162-Virgem; Inv. n° 2163-Anjo Gabriel). 
Inscrições: Não registam. 
Contextualização: Desconhecida. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

MOREIRA, Francisco de Almeida — Museu Regional de Grão Vasco. 2a ed. Viseu: [S.n.], 
1943. Catálogo, p. 69. 

REIS-SANTOS, Luís — Estudos de Pintura Antiga. Lisboa: ed. do Autor, 1943, p. 133. 
— Vasco Fernandes e os pintores de Viseu do século XVI. Lisboa: ed. do Autor, 1946, pp. 

XLVI-XLVn (fig. 70-71), 42,70. 
RODRIGUES, Dalila — Grão Vasco. Pintura portuguesa dei Renascimiento, p. 91. 

— Modos de expressão na pintura portuguesa: o processo criativo de Vasco Fernandes, 
vol. I, pp. 452-453. 

— Vasco Fernandes e a oficina de Viseu. In GRÃO Vasco e a Pintura Europeia do 
Renascimento, p. 198. 
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13.4. Paço Episcopal de Viseu (GV-4) 

Fig. 23. Anjo Gabriel e Virgem da Anunciação 
Gaspar Vaz (atr.) (c. 1535-1540) 
Viseu, Paço Episcopal de Viseu 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Gaspar Vaz (atr.) 
Data: Cerca de 1535-1540. 
Dimensões: A. 100 x L. 75 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de castanho. 
Proveniência: Igreja matriz de Castelo de Penalva, Viseu. 
Localização: Viseu, Paço Episcopal. 
Inscrições: Filactéria: AVE GRACIA PLENA DOMIN...S TECV... 
Contextualização: Integrava um conjunto do qual se conhecem quatro pinturas. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

LIMA JÚNIOR, Joaquim da Costa — Fontes inspirativas dos pintores quinhentistas. Beira Alta. 
Viseu. V M n (1946) 170. 

LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico, p. 648. 
REIS-SANTOS, Luís — Vasco Fernandes. Lisboa: Artis, 1962. Nova Colecção de Arte 

Portuguesa, 18, p. 11. 
— Vasco Fernandes e os pintores de Viseu do século XVI. Lisboa: ed. do Autor, 1946, pp. 

XLVm (fig. 74-75), 25,70. 
RODRIGUES, Dalila — Grão Vasco. Pintura portuguesa del Renascimiento, pp. 93,191-193. 

— Vasco Fernandes e a oficina de Viseu. In GRÃO Vasco e a Pintura Europeia do 
Renascimento, p. 200. 

SANTOS, Reynaldo dos — Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, p. 70. 
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14. MESTRE DE ABRANTES 

14.1. Igreja da Misericórdia de Abrantes (MA) 

Fig. 24. Anunciação 
Mestre de Abrantes (c. 1548-1550) 
Abrantes, Igreja da Misericórdia de Abrantes 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre de Abrantes (Diogo de Contreiras?) 
Data: Cerca de 1548 - 1550. 
Dimensões: A. 121 x L. 88 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho (4 tábuas). 
Proveniência: Retábulo da capela-mor da igreja da Misericórdia de Abrantes. 
Localização: Abrantes, Igreja da Misericórdia. 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Integrava um retábulo formado por seis painéis. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

A VIRGEM e o Menino Jesus em seis pinturas renascentistas portuguesas. Panorama. Lisboa. 
40: IV série (1971) sem número de página. 

ALMEIDA, José António Ferreira de, coord. — Tesouros Artísticos de Portugal, pp. 53, 55. 
AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. VI, p. 37. 
CAETANO, Joaquim de Oliveira — O que Janus via, vol. I, pp. 214-217. 
CHICO, M. Tavares [et ai.] — História da Arte em Portugal, vol. II, p. 391. 
FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 42, 320-322, 364. 
GONÇALVES, Flávio—A Exposição dos Mestres de Sardoal e Abrantes. In Colóquio Artes. 

5: 2a série (1971). 
GRANDE ENCICLOPÉDIA portuguesa e brasileira, vol. XXI, p. 877. 
OLEIRO, Diogo —Abrantes. In Guia de Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,. 

Reprodução integral da primeira edição de 1927, vol. II. p. 384. 
LIMA, João Paulo Abreu, org. — Pintura dos Mestres de Sardoal e de Abrantes, pp. 65, 106. 
LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico, p. 658. 
MORALES Y MARÍN, José Luis —Arteportuguês. In SUMMA Artis, vol. XXX, pp. 237. 
RODRIGUES, Dalila — A pintura no período manuelino. O primeiro ciclo da pintura 

portuguesa do renascimento. In PEREIRA, Paulo, dir. — História da Arte Portuguesa, 
vol. II, p. 247. 

SANTOS, Reynaldo dos — A exposição de arte portuguesa em Londres. Belas Artes: Revista e 
Boletim da Academia Nacional de Belas Artes. Lisboa. 9: 2a série (1956) 5. 

— Exposição de arte portuguesa em Londres (800-1800). [S. 1.]: Bertrand, 1957, ests. XXTfl, 
xxvn. 

— L'Art Portugais, pp. 82-83. 
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— O Calvário da Misericórdia de Abrantes. Boletim da Academia Nacional de Belas Artes. 
Lisboa. VI (1940) 44. 

— Os Primitivos Portugueses, p. 40. 
— Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, p. 116. 

SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 
Primitivos Portugueses, p. 36 (n° 213); est. LIV. 

SEQUEIRA, Gustavo de Matos — Inventário Artístico de Portugal: distrito de Santarém. 
Lisboa: ANBA, 1949, vol. Ill, pp. XXXVIII, 8, 9; est. LXVIII. 

SERRÃO, Vítor — A pintura maneirista em Portugal. 2a ed. Lisboa: Instituto de Cultura e 
Língua Portuguesa, 1991. Biblioteca Breve, 65, p. 40; est. 2. 

— Le «Maître d'Abrantes». In FEITORIAS. L'art au Portugal au temps des Grandes 
Découverts, p. 201. 

— Mestre de Abrantes. In NO TEMPO das Feitorias, vol. II, pp. 157-159. 
SILVA, Jorge Henrique Pais da — Páginas de História da Arte, vol. I, p. 119, 122. 
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15. MESTRES DESCONHECIDOS 

15.1. Museu de Francisco Tavares Proença Júnior (MD-1) 

Fig. 25. Anunciação 
Mestre desconhecido (c. 1500) 
Castelo Branco, Museu de Francisco Tavares Proença Júnior 
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CAP. II - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data: Cerca de 1500. 
Dimensões: A. 154 x L. 64 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de castanho. 
Proveniência: Paço Episcopal de Castelo Branco. 
Localização: Castelo Branco, Museu de Francisco Tavares de Proença Júnior. (Inv. n° 15.28). 
Inscrições: Filactéria: AVE M...RIA G..AC1A P...EN... 
Contextualização: Desconhecida. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

ALMEIDA, José António Ferreira de, coord. — Tesouros Artísticos de Portugal, p. 186. 
AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. IV, p. 168. 
FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 352, 353. 
GARCIA, Luís Pinto — O Museu de Castelo Branco: Breve História. Descrição sucinta. 

Castelo Branco: [S. n.], 1962. Sep. de Estudos de Castelo Branco. Revista de História 
e Cultura, pp. 11, 28; fig. XII. 

MARKL, Dagoberto — Santo António. In FRANCISCO Henriques: um pintor em Évora no 
tempo de D. Manuel I, p. 163. 

REIS-SANTOS, Luís — Vasco Fernandes e os pintores de Viseu do século XVI, p. LXXVI 
(est. 117). 

SANTOS, Amândio Crisóstomo dos — O mobiliário em Portugal nos séculos XV e XVI. 
Subsídios para o seu estudo. In Mundo da Arte. Coimbra. 4 (1982) 14. 
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15.2. Museu dos Patriarcas (MD-2) 

Fig. 26. Anunciação 
Mestre desconhecido (c. 1500) 
Lisboa, Museu dos Patriarcas 
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CAP. II - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data: Cerca de 1500. 
Dimensões: A. 162 x L. 100 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira (3 tábuas). 
Proveniência: Igreja Matriz de Bucelas (?) 
Localização: Lisboa, Museus dos Patriarcas (Inv. n° 680). 
Inscrições: Filactéria: AVE M... GR...CI ENA ... TEC... 

Colo da jarra: DOMINE LA... 
Contextualização: Desconhecida. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

A IGREJA Lisbonense e os Patriarcas. Lisboa: Patriarcado de Lisboa, 2004, Catálogo, sem 
número de página. 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 352-353. 
O ESPÍRITO que dá a Vida. Lisboa: Patriarcado de Lisboa, 1998. Catálogo, p. 20. 
PEREIRA, Fernando A. Baptista — Arte portuguesa da época dos Descobrimentos, p. 172. 
SANTOS, Reynaldo dos—A Faiança do Século XVI nos Primitivos Portugueses. Panorama. 

Lisboa. 4: III série (1956) fig. 16. 
— Faiança portuguesa: Séculos XVI - XVII, vol. I , pp. 16, 21. 
— Oito séculos de arte portuguesa, vol. Ill, p. 14 (fig. 8). 

SERRÃO, Vítor — História da Arte em Portugal. O Renascimento e o Maneirimo (1500-
1620). Lisboa: Editorial Presença, 2002, p. 99. 
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15.3. Igreja Matriz de Ancede (MD-3) 

Fig. 27. Anunciação 
Mestre desconhecido (c. 1500-1525) 
Ancede, Igreja Matriz 
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CAP. II - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data: Cerca de 1500-1525. 
Dimensões: A. máx.: 154,5 cm; A. min.: 141 cm; L. 54 cm 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho (3 tábuas cada painel). 
Proveniência: Igreja Matriz de Campelo. 
Localização: Ancede, Igreja Matriz. 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Reverso dos volantes do Triplico de São Bartolomeu. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

CHICO, Mário Tavares; SANTOS, Armando Vieira; FRANÇA, José-Augusto, org. — 
Dicionário da Pintura Universal: Pintura Portuguesa, vol. Ill, p. 240. 

LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico, p. 649. 
RENDEIRO, Francisco, O.P., bispo — Nossa Senhora na História do Mundo. In LIMA, 

Fernando de Castro Pires de, dir. lit. — A Virgem e Portugal. Porto: Ed. Ouro, 1967, 
vol. I, p. 33. 

REIS-SANTOS, Luís — Estudos de Pintura Antiga. Lisboa: ed. do Autor, 1943, pp. 126, 
132; est. XXIX, fig. 43-44. 

— Valioso tríptico esquecido na igreja de Ancede. In Diário de Notícias, 4 Nov. 1937. 
SANTOS, Reynaldo dos — Os Primitivos Portugueses, p. 24; est. LXIX. 
SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 

Primitivos Portugueses, p. 18 (nos 87-89). 
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CAP. Il - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

15.4. Museu de Alberto Sampaio (MD-4) 

Fig. 28. Anjo Gabriel e Virgem da Anunciação 
Mestre desconhecido (c. 1510-1530) 
Guimarães, Museu de Alberto Sampaio 
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CAP. II - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Dato: Cerca de 1510-30. 
Dimensões: A. 182 x L. 49,5 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de castanho. 
Proveniência: Colegiada de N.a Sr.a de Oliveira. Capela de S. Brás, Guimarães. 
Localização: Guimarães, Museu de Alberto Sampaio (Inv. n° P-03). 
Inscrições: Filactéria: AVE GRACIA PLENA DNS TECVM. No livro: inicial E 
Contextualização: Reverso dos volantes do Tríptico da Lamentação sobre Cristo Morto. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

DIAS, Pedro — Vicente Gil e Manuel Vicente. Pintores da Coimbra manuelina, p. 52. 
D. MANUEL e a sua época nas colecções do Museu de Alberto Sampaio. Guimarães: Câmara 

Municipal de Guimarães/Instituto Português de Museus/Museu de Alberto Sampaio. 
2001. Catálogo da exposição, pp. 50-51. 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português. Porto: Lello & Irmão-Editores, 1990, vol. I, 
pp. 140-141, 175, 190. 

GUIMARÃES, Alfredo — Guimarães. Guia de Turismo. 2a edição. Guimarães: Câmara 
Municipal de Guimarães, 1953, pp. 129-131. 

— Mobiliário Artístico Português (Elementos para a sua história). Guimarães: Edições 
Pátria, 1935, vol. II, p. 20. 

TEIXEIRA, Maria Emília Amaral — Aspectos do claustro do Museu Regional de Alberto 
Sampaio. In Revista de Guimarães. Sociedade Martins Sarmento. Guimarães. 70 (1966) 
148. 

VANDEVIVERE, Ignace; CARVALHO, José Alberto Seabra —- O mestre delirante de 
Guimarães. In A COLECÇÃO de pintura do Museu de Alberto Sampaio: séculos XVI-
XVIII. [S. 1.]: IPM/MAS, 1996, pp. 16, 27, 28, 34, 35. 
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CAP. II - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

15.5. Museu Municipal Leonel Trindade -1 (MD-5) 

Fig. 29. Anunciação 
Mestre desconhecido (c. 1500-1520) 
Torres Vedras, Museu Municipal Leonel Trindade 
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CAP. II - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data. Cerca de 1500-1520. 
Dimensões: A. 83,5 x L. 66 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira (3 tábuas). 
Proveniência: Igreja do Convento da Várzea dos Agostinhos Calçados (Torres Vedras). 
Localização: Torres Vedras, Museu Municipal Leonel Trindade. 
Inscrições: Em duas filactérias: R ... E ... E1E... I1C...; LA ... No livro: inicial D 
Contextualização: Integrava um conjunto do qual se conhecem seis pinturas. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

CALADO, Salinas — Carta aberta ao Dr. João Couto. Badaladas. (5 Maio 1962) 1,5. 
—Os seis quadrinhos quinhentistas da igreja da Graça. Badaladas. (1 Junho 1955) 3, 8. 

LAMPREIA, Isabel Horta — Dois Conjuntos de Pintura Quinhentista no Museu Municipal 
de Torres Vedras. Boletim Cultural '2000. Mafra. (2001) 112-116. 

MIGUEL, Fernando — Mecenas precisam-se. Diário de Notícias. (30 Outubro 1995) 51. 
—Tábuas da Graça regressam e esperam mecenas. Badaladas. (23 Junho 1995) 1, 12. 

PEREIRA, Fernando A. Baptista — Imagens e histórias de devoção, vol. I, pp. 199-200; vol. 
II, p. 48. 

— Um retábulo de pintura da época dos Descobrimentos. Badaladas. (8/12/1995) I-III. 
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CAP. Il - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

15.6. Museu Municipal Leonel Trindade - II (MD-6) 

Fig. 30. Anunciação 
Mestre desconhecido (c. 1530) 
Torres Vedras, Museu Municipal Leonel Trindade 
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CAP. II • RIÍPI-RTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data: Cerca de 1530. 
Dimensões: A. 130 x L. 91,5 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho (4 tábuas). 
Proveniência: Igreja de Santa Maria do Castelo, Torres Vedras. 
Localização: Torres Vedras, Museu Municipal Leonel Trindade. 
Inscrições: Filactéria: AVE MARIA G... DOMIN... 
Contextualização: Integrava um conjunto do qual se conhecem cinco pinturas. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

BRITO, A da Rocha —Cinco tábuas do século XVI em Torres Vedras. Museu. IV: 8 (1945) 
26-42. Vol. VII s. d. pp. 7-21. 

CALADO, Rafael Salinas — Memórias dum Ferro-Velho. Lisboa: Portugália Editora, 1950, 
pp. 115-117. 

— Os Primitivos de Torres Vedras. Estremadura. Boletim da Junta de Província. II: 50-
52(1959)116-117. 

— Os Quadros de Santa Maria do Castelo. Gazeta de Torres. (14 Agosto 1927) 3. 
CHICO, M. Tavares [et ai.] — História da Arte em Portugal, vol. II, p. 437. 
COSTA, Jonas da — Apontamentos de arte torriana. Badaladas. (15 Maio 1955) 4. 
DUARTE, Ricardo — O Problema "Jorge Leal" - Tentativa de Caracterização Histórico-

Artística de um Pintor do Renascimento Português. In Boletim Cultural'2000. Mafra: 
Câmara Municipal de Mafra, 2001, pp. 36-37. 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 303, 321, 322, 350. 
FERRÃO, Julieta — Nossa Senhora na Pintura Portuguesa. In LIMA, Fernando de Castro 

Pires de, dir. lit. — A Virgem e Portugal, vol. II, p. 898. 
LIMA, João Paulo Abreu, org. — Pintura dos Mestres de Sardoal e de Abrantes, pp. 74, 161. 
MENDONÇA, Maria José de — As artes ornamentais do século XVI. In CHICO, Mário [et 

ai.] — História da Arte Portuguesa, vol. II, pp. 437, 438. 
PEREIRA, Fernando A. Baptista — Arte portuguesa da época dos Descobrimentos, p. 134. 
RODRIGUES, Dalila —A pintura no período manuelino. In PEREIRA, Paulo, dir. — História 

da Arte Portuguesa. [S. 1.]: Círculo de Leitores, 1995, vol. II, pp. 246, 247. 
SANTOS, Reynaldo dos — Oito séculos de arte portuguesa, vol. Ill, p. 425 (fig 521). 
SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 

Primitivos Portugueses, p. 48 (n° 293). 
TORRES VEDRAS e Lourinhã na XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura. 

Badaladas. (8 Abril 1983) 11. 
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15.7. Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta (MD-7) 

Fig. 31. Anunciação 
Mestre desconhecido (c. 1520-1535) 
Freixo de Espada à Cinta, Igreja Matriz 
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CAP. Il - REPKRTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data. Cerca de 1520-1535 
Dimensões: A. 70 x L. 75,5 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho. 
Proveniência: Retábulo da Capela-mor da Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta. 
Localização: Freixo de Espada à Cinta, Igreja Matriz. 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Integrava um retábulo do qual são conhecidas dezasseis pinturas, divididas 

em duas séries. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. H, pp. 19,92-93. 
— Património artístico da região duriense. [S. 1.; s. n.], 1972, pp. 240-241, 319, 369. 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 41, 317, 355. 
FERRÃO, Julieta — Nossa Senhora na Pintura Portuguesa. In LIMA, Fernando de Castro 

Pires de, dir. lit. — A Virgem e Portugal, vol. II, pp. 874, 879. 
GRANDE ENCICLOPÉDIA portuguesa e brasileira, vol. XXI, p. 875. 
PEREIRA, Fernando A. Baptista —Arte portuguesa da época dos Descobrimentos, p. 153. 

— História da Arte Portuguesa: época moderna, p. 143. 
— Imagens e histórias de devoção, vol. I, p. 337; vol. II, p. 89. 

REIS-SANTOS, Luís — Vasco Fernandes e os pintores de Viseu do século XVI, pp. XXVI 
(est 33), 24, 26,67. 

RODRIGUES, Dalila — Modos de expressão na pintura portuguesa, vol. 1,463-474,478,484. 
— Vasco Fernandes e a oficina de Viseu. In GRÃO Vasco e a Pintura Europeia do 

Renascimento, pp. 181, 183. 
SANTOS, Reynaldo dos — L'Art Portugais, p. 72. 

— O retábulo de Freixo de Espada-à-Cinta. Boletim da Academia Nacional de Belas 
Artes. Lisboa. VIII (1941) 36. 

SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 
Primitivos Portugueses, p. 52 (n° 321). 

SILVA, Jorge Henrique Pais da — Páginas de História da Arte, vol. I, p. 113. 
SOUTO, José Correia do — Dicionário de História de Portugal. [S. 1.; s.n.]. 1985, vol. 3, p. 107. 
TEIXEIRA, José Carlos da Cruz —A Pintura Portuguesa do Renascimento, vol. H, pp. 484,487. 
VASCONCELOS, Flórido de — História da Arte em Portugal, p. 65. 
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15.8. Igreja Matriz de Linhares da Beira (MD-8) 

Fig. 32. Anunciação 
Mestre desconhecido (c. 1535-1542) 
Linhares da Beira, Igreja Matriz 
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CAP. II - REPURTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data. Cerca de 1535-1542. 
Dimensões: A. 141,5 x 79,5 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de castanho. 
Proveniência: Retábulo da Igreja Matriz de Linhares da Beira. 
Localização: Linhares da Beira, Igreja Matriz. 
Inscrições: Filactéria: AVE MA ... GRACIA PL ... DOMIN... TE... 
Contextualização: Integrava um retábulo do qual remanescem apenas três painéis. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

AZEVEDO, José Correia de — Inventário Artístico Ilustrado de Portugal, vol. IV, p. 32. 
DINÍSIO, Sant'Ana — Linhares. GUIA de Portugal. 2a edição. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1994, Vol. Ill, Tomo II, p. 874. 
FERRÃO, Julieta — Nossa Senhora na Pintura Portuguesa. In LIMA, Fernando de Castro 

Pires de, dir. lit. — A Virgem e Portugal, vol. II, p. 879. 
GRANDE ENCICLOPÉDIA portuguesa e brasileira, vol. XXI, p. 875. 
REIS-SANTOS, Luís — Restos de um importante retábulo de Vasco Fernandes em Linhares 

da Beira. In Estudos de Pintura Antiga. Lisboa: ed. do Autor, 1943, pp. 234-235. 
— Vasco Fernandes. Lisboa: Artis, 1962. Nova Colecção de Arte Portuguesa, 18, p. 11. 
— Vasco Fernandes e os pintores de Viseu do século XVI. Lisboa: ed. do Autor, 1946, pp. 

XLI (est 56), 25, 69. 
RODRIGUES, Dalila —Modos de expressão na pintura portuguesa, pp. 419,462. 
SANTOS, Reynaldo dos — Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, p. 70. 
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15.9. Museu de Évora (MD-9) 

Fig. 33. Anunciação 
Mestre desconhecido (primeira metade do século XVI) 
Évora, Museu de Évora 
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CAP. II - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data: Primeira metade do século XVI. 
Dimensões: A. 115 x L. 73 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira, (4 tábuas). 
Proveniência: Desconhecida. 
Localização: Évora, Museu de Évora (Inv. n° 1543). 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Desconhecida. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 
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15.10. Igreja Matriz de Alcochete (MD-10) 

Fig. 34. Anunciação 
Mestre desconhecido (primeira metade do século XVI) 
Alcochete, Igreja Matriz 
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CAP. II - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data: Primeira metade do século XVI. 
Dimensões: A. 70 x L. 70 cm 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho. 
Proveniência: Ermida de Nossa Senhora da Conceição dos Matos. 
Localização: Alcochete, Igreja Matriz. 
Inscrições: Carteia no ceptro do Anjo: AVE GRACIA PLENA. 
Contextualização: Conhecem-se apenas dois painéis de um eventual conjunto mais amplo. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

BATORÉO, Manuel Luís Violante —A pintura do Mestre da Lourinhã, vol. I, pp. 119-120, 
178-180; vol. II, fig. 116-118. 

GIL, Júlio — As mais belas igrejas de Portugal. 2a ed. Lisboa/São Paulo: Editorial Verbo, 
1998, vol. II, p. 81. 

PEREIRA, Fernando A. Baptista; FALCÃO, José António — Maestro de Lourinhan. In EL 
ARTE en la época dei Tratado de Tordesillas, p. 211. 

REIS-SANTOS, Luís — Dois novos painéis de Mestre da Lourinhã agora encontrados em 
Alcochete. Diário de Notícias. (3 Setembro 1942). 
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15.11. Museu Rainha D. Leonor -1 (MD-11) 

Fig. 35. Anunciação 
Mestre desconhecido (primeira metade do século XVI) 
Beja, Museu Rainha D. Leonor 
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CAP. II - RKPliRTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data: Primeira metade do séc. XVI. 
Dimensões: A. 96,5 x L. 49 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira, 2 tábuas. 
Proveniência: Desconhecida. 
Localização: Beja, Museu Rainha D. Leonor (Inv. n° 148). 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Desconhecida. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 
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CAP. Il - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

15.12. Museu Rainha D. Leonor - II (MD-12) 

Fig. 36. Anunciação 
Mestre desconhecido (primeira metade do século XVI) 
Beja, Museu Rainha D. Leonor 
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CAP. II - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data: Primeira metade do séc. XVI. 
Dimensões: A. 75,3 x L. 60,5 cm 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira (4 tábuas). 
Proveniência: Desconhecida. 
Localização: Beja: Museu Rainha D. Leonor (Inv. n° 3). 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Desconhecida. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 317, 388, 389. 
MESTRE, Joaquim Figueira — Diário do Alentejo. n° 466, (29 Março - 4 Abril 1991) 12. 
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15.13. Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos (MD-13) 

Fig. 37. Anjo Gabriel e Virgem da Anunciação 
Mestre desconhecido (primeira metade do século XVI) 
Arruda dos Vinhos, Igreja Matriz 
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CAP. II - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data: Primeira metade do século XVI. 
Dimensões: Anjo Gabriel: A. 116 x L. 101 cm; Virgem da Anunciação: A. 116 x L. 99 cm 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira (4 tábuas cada painel). 
Proveniência: Desconhecida. 
Localização: Arruda dos Vinhos, Igreja Matriz. 
Inscrições: Filactéria: AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINVS 
Contextualização: Integrava um conjunto do qual se conhecem quatro painéis 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

BATORÉO, Manuel Luís Violante — A pintura do Mestre da Lourinhã, vol. I, pp. 120-121, 
185, 187, 189-190; vol. II, fig. 123-124, 127, 130-133. 

FERRÃO, Julieta — Nossa Senhora na Pintura Portuguesa. In LIMA, Fernando de Castro 
Pires de, dir. lit. — A Virgem e Portugal, vol. II, p. 887. 

GIL, Júlio — As mais belas igrejas de Portugal., vol. II, p, 39. 
SANTOS, Reynaldo dos — Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, p. 142. 
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15.14. Museu da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva (MD-14) 

Fig. 38. Anunciação 
Mestre desconhecido (primeira metade do século XVI) 
Lisboa, Museu da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva 
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CAP. II - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data: Primeira metade do século XVI. 
Dimensões: A. 118 x L. 103,5 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho (4 tábuas). 
Proveniência: Desconhecida. 
Localização: Lisboa: Museu da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva. (Inv. n° 0044). 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Desconhecida. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

BATOREO, Manuel Luís Violante — A pintura do Mestre da Lourinhã, vol. 1, pp.111, 129, 
255-257, vol. II, fig. 224-227. 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. II, pp. 317-319. 
PEREIRA, Fernando António Baptista; FALCÃO, José António — Maestro de Lourinhan. 

In EL ARTE en la época dei Tratado de Tordesillas, p. 212. 
SANTOS, Reynaldo dos — Oito séculos de arte portuguesa, vol. Ill, p. 431 (fig. 530). 
REIS-SANTOS, Luís — O Mestre da Lourinhã. Lisboa: Artis. Nova Colecção de Arte 

Portuguesa, 19, 1963, p. 6; est. 12. 
SALDANHA, Nuno — Tesouro das Imagens. Lisboa: Fundação Ricardo do Espírito Santo 

Silva, 1996, pp. 10-11. 

834 



CAP. II - REPERTÓRIO DAS PINTURAS 

15.15. Museu Nacional de Arte Antiga (MD-15) 

Fig. 39. Anunciação 
Mestre desconhecido (1549) 
Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data. 1549. 
Dimensões: A. 182 x L. 73 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho (3 tábuas). 
Proveniência: Desconhecida (Conventos extintos). 
Localização: Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga (Inv. n° 932) 
Inscrições: Bojo do jarro: 1549. 
Contextualização: (Conjectural) Anverso do volante esquerdo de um tríptico. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

CAETANO, Joaquim de Oliveira — Ao modo de Itália: a pintura portuguesa na idade do 
Humanismo. In A PINTURA Maneirista em Portugal. Arte no tempo de Camões. 
Lisboa: CNCDP, 1995, p. 97. 

COUTO. João — Obras de arte do Museu Nacional de Arte Antiga: Pintura Portuguesa. 
Lisboa: [s. n.], 1956, est. 47. 

GUSMÃO, Adriano de — Mestres desconhecidos do Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: 
Artis, 1957. Nova Colecção de Arte Portuguesa 10, p. 12; est. 24 e 25 

LIMA JÚNIOR, Joaquim da Costa — Fontes inspirativas dos pintores quinhentistas. Beira 
Alta. Ano V: II/III. (1946) 171. 

LOPES, Roger Teixeira — Colóquio Angélico, p. 644. 
MORALES Y MARÍN, José Luis — Arte português. In SUMMA Artis, vol. XXX, pp. 238. 
MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA — Roteiro das pinturas. 2a ed. Lisboa, 1956, p. 46. 

— Roteiro da Pintura Portuguesa. 3a ed. Lisboa: DGESBA, 1965, p. 35 (n° 21). 
SANTOS, Reynaldo dos—A Faiança do Século XVI nos Primitivos Portugueses. Panorama. 

Lisboa. 4: III série (1956) página sem numeração (fig. 6). 
— Faiança portuguesa: Séculos XVI - XVII, p. 19. 
— Oito séculos de arte portuguesa, vol. I, p. 128. 
— Os Primitivos Portugueses, p. 42. 

SANTOS, Reynaldo dos; LOPES, A. de Sousa; COUTO, João, org. — Exposição de Os 
Primitivos Portugueses, p. 41 (n° 255); est. LXIII. 
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15.16. Igreja de São Pedro (MD-16) 

Fig. 40. Anunciação 
Mestre desconhecido (Ia metade do séc. XVI) 
Torres Vedras, Igreja de São Pedro 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data: Primeira metade do século XVI. 
Dimensões: A. 192 x L. 91,5 cm. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira (4 tábuas). 
Proveniência: Convento do Varatojo, Torres Vedras. 
Localização: Torres Vedras, Sacristia da Igreja de S. Pedro. 
Inscrições: Filactéria: AVE GRACIA PLENA DOMIN... TECUM. 
Contextualização: Eventual volante de um tríptico, juntamente com o painel da Natividade 

que se encontra no mesmo local. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

CALADO, Rafael Salinas — Os Primitivos de Torres Vedras. Estremadura. Boletim da Junta 
de Província. II: 50-52 (1959) 113, 117. 
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15.17. Igreja Matriz de Sernancelhe (MD-17) 

Fig. 41. Anunciação 
Mestre desconhecido (c. 1530) 
Sernancelhe, Igreja Matriz 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data: Cerca de 1530. 
Dimensões: Desconhecidas. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira. 
Proveniência: Igreja Matriz de Vila da Ponte. 
Localização: Sernancelhe, Igreja Matriz. 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Pertencente ao mesmo conjunto regista-se a Degolação de S. João Baptista. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário Português, vol. 2, pp. 97, 98, 320. 
SERRÃO, Vítor — História da Arte em Portugal. O Renascimento e o Maneirismo (1500-

1620). Lisboa: Editorial Presença, 2002, p. 99. 
— Confluência e confronto de correntes estéticas na pintura do Renascimento Português, 

1510-48. In GRÃO Vasco e a Pintura Europeia do Renascimento, p. 248. 
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15.18. Igreja de Santa Susana (MD-18) 

Fig. 42. Anunciação 
Mestre desconhecido (primeira metade do século XVI) 
Alcácer do Sal, Igreja de Santa Susana 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data: Primeiro terço do século XVI. 
Dimensões: A. 158 x L. 91 cm 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira de carvalho. 
Proveniência: Desconhecida. 
Localização: Igreja de Santa Susana (Alcácer do Sal). 
Inscrições: Na filactéria: ...VE GRACIA PLENA DOM...NUS TECUM. 

No bojo da jarra (sigla indecifrável). 
Contextualização: Pertenceria a um eventual retábulo do qual remanesce, apenas, a Natividade. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

BATORÉO, Manuel Luís Violante — A Pintura do Mestre da Lourinhã, vol. I, pp. 119, 169-
171; Vol. II, fig, 110-113. 

SERRÃO, Vítor — Dois Novos «primitivos» atribuíveis ao Mestre da Lourinhã encontrados 
no concelho de Alcácer do Sal. O Diário. (27 Novembro 1983). 
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15.19. Igreja Matriz de Santa Cruz (MD-19) 

Fig. 43. Anunciação 
Mestre desconhecido (primeira metade do século XVI) 
Santa Cruz (Madeira), Igreja Matriz 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido. 
Data: Primeira metade do século XVI. 
Dimensões: Desconhecidas. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira. 
Proveniência: Igreja Matriz de Santa Cruz (Madeira) 
Localização: Santa Cruz, Igreja Matriz (Madeira) 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Desconhecida. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

GIL, Júlio — As mais belas igrejas de Portugal., vol. II, p. 262. 
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15.20. Colecção particular (MD-20) 

Fig. 44. Anunciação 
Mestre desconhecido (c. 1535-
Lisboa, colecção particular 

542) 
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FICHA ARTÍSTICA 

Autor/Atribuição: Mestre desconhecido (seguidor de Vasco Fernandes) 
Data. Cerca de 1535-1542. 
Dimensões : Desconhecidas. 
Técnica e suporte: Óleo sobre madeira. 
Proveniência: Desconhecida. 
Localização: Lisboa, colecção particular. 
Inscrições: Não regista. 
Contextualização: Eventuais volantes de um tríptico. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

FERRÃO, Bernardo — Mobiliário português, vol. II, p. 209. 
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CAPÍTULO III 

EXPOSIÇÃO DOS MÉTODOS 

SCLARECEMOS na Introdução que o subtítulo da Tese expressa o carácter da 
análise a efectuar sobre as pinturas da Anunciação: análise geométrica, 
iconográfica e, na medida do possível, o significado iconológico. Neste 
processo analítico, a metodologia utilizada exige a aplicação articulada de 
métodos independentes, raramente aplicados em simultâneo: em primeiro lugar, 

o que convencionámos designar por Método Geométrico, seguido do Método Iconográfico e 
Iconológico, criado e divulgado desde meados da segunda década do século XX e que teve 
como expoente máximo Erwin Panofsky. Cada um deles possui objectivos diferentes e 
constituem, em nossa opinião, formas complementares de compreender a mesma realidade: a 
obra pictórica. Estamos convencidos e pretendemos demonstrar que a aplicação conjunta 
destes métodos permitirá abrir novos horizontes e revelar alguns segredos das pinturas que, 
de outro modo, permaneceriam por desvendar. 

Particularmente no Renascimento, época em que se verifica uma estreita colaboração 
entre a Arte e a Ciência, ao pretendermos aproximar-nos, o mais possível, do acto criador do 
artista para melhor compreender a sua obra que, em muitos casos, chega ao nosso conhecimento 
retirada do contexto original para onde foi criada, entendemos não dever prescindir do processo 
analítico baseado na conjugação dos métodos supracitados e cuja exposição será efectuada 
neste capítulo. De facto, entendemos que após ter sido efectuada a análise formal, a leitura 
iconográfica e a síntese iconológica de uma pintura, ainda não estamos em posse de todas as 
informações a que podemos ter acesso e que nos permitem uma compreensão mais profunda 
da obra. Estas três etapas são fundamentais e necessárias para a devida contextualização e 
entendimento da obra artística, porém, por mais completo que se apresente cada um dos 
passos anteriores e, ainda que se esgote tudo quanto se possa afirmar no mais rigoroso 
cumprimento do processo de análise e interpretação proposto por Panofsky, continuará a não 
existir resposta para algumas questões que se podem levantar sobre as pinturas, simplesmente 
porque o Método Iconográfico e Iconológico não prevê a sua análise '. 

1 Com efeito, o método iconográfico divulgado por Panofsky, nos três níveis de conteúdo ou de 
significado, propostos por Panofsky, como etapas de um processo analítico, nenhum deles prevê ou realiza 
qualquer referência à componente geométrica. Cf. PANOFSKY, Erwin — Estúdios sobre iconologia. Madrid: 
Alianza Editorial, 1994, pp. 13-37. 
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O nosso ponto de vista poderá ficar mais claro por meio de um exemplo. Um dos 

símbolos mais importantes e mais frequentes não só nas pinturas da Anunciação, como também 
de outros temas religiosos, é a pomba, símbolo do Espírito Santo. A análise iconográfica feita 
sobre uma pintura em que a pomba se encontre representada indicar-nos-à as características 
da sua figuração, o lugar onde está posicionada, o significado da sua presença no contexto do 
episódio representado recorrendo a relatos bíblicos e extra-bíblicos e, com base em 
determinadas fontes literárias, será possível justificar a sua cor e até explicar os motivos que 
levaram os artistas, desde há séculos, a escolher a pomba como símbolo do Espírito Santo. 
Deste modo, aparentemente, tudo quanto se refere à figura simbólica da pomba parece ficar 
devidamente esclarecido. Todavia, se nos limitarmos a esta análise, há aspectos que ficarão 
por esclarecer e que o método iconográfico não pode dar resposta. Por exemplo: qual o 
motivo para que a colocação da pomba no espaço pictórico tenha sido feita exactamente 
naquele local e não noutro? ou então: em que critérios se baseou o pintor para definir as 
suas proporções, as do nimbo que a envolve ou, ainda, a orientação do voo? 

Estas simples questões, particularizadas para a pomba do Espírito Santo, podem, com 
toda a legitimidade, tornar-se extensíveis a outras figuras simbólicas, objectos, personagens, 
etc., existentes em qualquer pintura que se pretenda analisar. Estamos certos que o pintor 
agiu de forma consciente e ponderada ao determinar a localização dos principais elementos 
da composição, ao estabelecer as devidas proporções, pois, de outro modo, a composição 
resultaria caótica e não possuiria o equilíbrio das formas, a ordem e a harmonia do visível que 
nos faz pressentir, a espiritualidade reinante, uma mente devidamente organizada e uma estética 
fundamentada na esfera do sagrado. Isto não significa que a análise geométrica forneça uma 
resposta para todas as questões relacionadas com os problemas espaciais. Todavia, fazendo 
uso das competências que lhe são próprias e exclusivas, podemos esclarecer e justificar algumas 
opções dos pintores e, assim, proceder a uma leitura e interpretação da mensagem iconográfica 
com fundamentos mais sólidos. 

Neste capítulo procuraremos esclarecer a metodologia adoptada na analise das pinturas 
envolvendo a aplicação coordenada do Método Geométrico e do Método Iconográfico e 
Iconológico, de modo não só a credibilizar o primeiro, como a evidenciar as vantagens inerentes 
à sua utilização. Para o efeito, considerámos três grandes áreas de estudo: a primeira destinada 
a clarificar o Método Geométrico relativamente às suas características principais, objectivos 
e limites, tendo em vista a sua aplicação às pinturas reunidas no Repertório; a segunda, expõe 
a teoria matemática e geométrica considerada fundamental para proceder à análise das pinturas 
efectuada no Capítulo IV sendo, ainda incluído uma secção explicando resumidamente a 
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simbologia das figuras geométricas elementares mais utilizadas pelos pintores; por fim, 
procederemos a uma síntese do Método Iconográfico e Iconológico iniciado por Aby Warburg, 
mas que adquire a sua máxima expressão com Erwin Panofsky. Não obstante existir uma 
vasta bibliografia que apresenta e comenta os estudos deste autor, a começar pelas suas próprias 
publicações, impõe-se que seja feita uma referência, ainda que breve, relativamente a este 
método, dado que iremos utilizá-lo na leitura e interpretação dos elementos simbólicos das 
pinturas. 

Pelo contrário, dada a notória ausência de uma bibliografia especificamente orientada 
para o esclarecimento do Método Geométrico na sua globalidade e o modo como proceder 
para a sua aplicação, em concreto, o item que lhe diz respeito será o mais desenvolvido 
apresentando desde as noções mais elementares até às estruturas mais complexas, fornecendo 
a qualquer investigador, ainda que menos familiarizado com as ciências exactas, os meios 
necessários e uma metodologia para efectuar a análise geométrica das pinturas alusivas não 
só à Anunciação, mas a qualquer outro motivo. 
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ESIGNÁMOS por Método Geométrico o processo de análise de pinturas, 
baseado na aplicação de regras matemático-geométricas, de acordo com 
critérios estabelecidos e percorrendo etapas bem definidas, com o objectivo 
de propor uma leitura, cientificamente fundamentada, daquele que terá sido, 
eventualmente, o esquema geométrico de composição utilizado pelo pintor, 

ou seja, a estrutura geométrica que esteve na génese da obra pictórica, como traçado regulador, 
auxiliando o artista a organizar a sua composição. 

Do mesmo modo que André Grabar afirma que o estudo das origens de uma imagem, 
que expressa um conceito religioso, nos permite compreender a razão de ser desse conceito e, 
por conseguinte, o estudo conveniente da sua história, desde o início, permite captar, mais 
correctamente, a significação religiosa de cada imagem ', assim, também nós afirmamos que, 
para compreender uma pintura, de modo mais abrangente, é necessário conhecer o processo 
«técnico» seguido pelo pintor desde a origem até à conclusão da obra pictórica. Em nossa 
opinião, na génese da pintura do Renascimento esteve presente um cuidado especial, por 
parte do artista, em definir, em primeiro lugar, as dimensões do painel, tarefa que envolve 
grande reponsabilidade, pois, esta decisão, por si só, condicionará, como veremos, grande 
parte do trabalho subsequente; em segundo lugar, as «fórmulas» de cariz matemático-
geométricas a aplicar como modo de criar a ilusão do «espaço real» onde decorrerá o episódio 
a figurar. Com este procedimento, o pintor efectua a organização dos diversos elementos da 
composição e estabelece as devidas proporções de cada uma das partes entre si e destas com 
todo o conjunto, de acordo com o conceito vitruviano de simetria 2 e poderá reforçar a 
mensagem iconográfica através da geometria devidamente aplicada. Existe, portanto, na origem 
da obra pictórica, um estudo da estrutura da superfície de suporte, bem como das relações de 
proporcionalidade a estabelecer entre o espaço, as figuras humanas e os objectos de modo a 
que a pintura constitua uma verdadeira "parcela da realidade", segundo a feliz expressão de 
Erwin Panofsky 3. 

1 Cf. GRABAR, André — Las vias de la creation en la iconografia Cristiana. Madrid: Alianza Edito
rial, 1994, p. 15. 

2 Cf. POLIÓN, Marco Lúcio Vitruvio — Los diez libros de Arquitectura. Madrid: Alianza Editorial, 
2000, p. 69. O conceito de simetria tal como era conhecido pelos gregos e devidamente definido por Marco 
Vitruvio, será objecto de uma referência posterior, pelo que remetemos para mais à frente explicações detalhadas. 

3 Cf. PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica". Barcelona: Tusquets Editor, 
1973, p. 42. 
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A convicção de que o estudo geométrico das pinturas permite uma melhor compreensão 
das mesmas é partilhada com Charles Bouleau, cujas investigações, levadas a cabo ao longo 
de vários anos, culminaram na publicação do livro Charpentes. La géométrie secrète des 
peintres, encontrando eco no pensamento de Jacques Villon que se exprime, assim, no Prefácio 
do referido livro: 

"[...] vouloir reconnaître les disciplines harmoniques qui, à toutes les époques, ont servi 
secrètement de bases à la peinture pourrait sembler une folie. Mais cette follie est une 
sagesse. Un savoir nécessaire pour qui veut peindre. Et nécessaire pour qui veut regarder. 
La charpente d'une œuvre, c'est aussi sa poésie la plus secrète — et la plus profonde. 
[...] En un mot, ce livre tend à retrouver l'esprit de géométrie au sens où Piero délia 
Francesca le comprenait; il veut déceler cette géométrie secrète de l'œuvre peinte qui, en 
tout temps, a été pour les artistes une des composantes essentielles de la beauté [...]"4 

Desta citação, parece-nos legítimo retirar duas conclusões importantes: Em primeiro 
lugar, o facto de que efectuar a análise geométrica de uma pintura e perceber minimamente 
toda a sua estrutura interna é uma tarefa necessária, não somente para o pintor, mas também 
para aquele que pretende analisar e compreender na totalidade uma pintura, contexto em que 
nos situamos neste momento; em segundo lugar, a constatação de que a estrutura interna da 
obra pictórica, a chamada geometria secreta, esteve presente na pintura de todas as épocas. 

Concretizando, em termos práticos, a linha de pensamento de J. Villon introduzimos na 
análise das obras de arte, nomeadamente nas pinturas, um processo analítico que permita 
revelar o conjunto de procedimentos de carácter matemático-geométrico utilizado na génese 
estrutural da obra pictórica, isto é, trazer à luz o traçado regulador subjacente às pinturas e 
que não é captado de imediato: a sua geometria secreta. Este passo poderá ajudar a compreender 
as verdadeiras intenções do autor e os motivos que o levaram a tomar determinadas opções 
para resolver os problemas de composição, permitindo, como já referimos, uma leitura e 
interpretação mais aprofundadas da obra de arte. Em síntese, este é o objectivo do Método 
Geométrico. Para proceder à sua aplicação partimos da hipótese que toda a representação 
pictórica efectuada sobre tábua, durante o período do Renascimento, tem subjacente um 
determinado esquema geométrico de composição, o qual, embora não sendo, por vezes, 
facilmente detectado e, muito menos visível, numa análise superficial, esteve, contudo, na 
origem da pintura, servindo de suporte à composição e ao estabelecimento das relações entre 
os vários elementos que a constituem. Este pressuposto é condição sine qua non para o 
desenvolvimento de todo o trabalho de investigação subsequente. Apesar de se tratar, 

4 BOULEAU, Charles — Charpentes. La géométrie secrète des peintres. Paris: Editions du Seuil, 1963, 
pp. 7-8. Além desta edição utilizaremos a tradução em língua espanhola: BOULEAU, Charles — Tramas. La 
geometria secreta de los pintores. Madrid: Ediciones Akal, 1996. 
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inicialmente, de uma hipótese, no decurso do trabalho obtivemos garantias suficientes quanto 
à existência de tal esquema não só pela investigação de Charles Bouleau, que constitui uma 
peça fundamental em todo este processo, ou pelas ideias de Jacques Villon supracitadas, 
como, ainda, por meio de outras publicações sobre o tema que confirmaram as nossas 
convicções5. Porém, será a análise das obras dos pintores do Renascimento que contribuem, 
de uma maneira decisiva, para dar total consistência à tese da existência de um esquema 
geométrico na génese estrutural da pintura que, como um traçado regulador, vai guiando e 
propondo soluções compositivas. 

O objectivo de alcançar uma organização racional do espaço e uma figuração cada vez 
mais fiel à realidade, verifica-se mesmo em artistas que desenvolveram a sua obra antes das 
experiências com as «tábuas perspécticas» levadas a cabo por Brunelleschi. Todavia, quando 
as leis da perspectiva são compreendidas e tratadas de uma forma científica, pela primeira 
vez na História da Arte, graças aos tratados de Leon Battista Alberti, em particular De Pictura, 
escrito, em latim, em 1435, a aplicação de regras no campo da pintura foi uma constante, 
como forma de obter um domínio espacial e um realismo cada vez maiores, mas, igualmente, 
para demonstrarem o carácter científico e intelectual da pintura podendo, assim, ser considerada 
ao mesmo nível das outras artes liberais6. 

5 Citamos, a título de exemplo, as seguintes obras: KEMP, Martin — La ciência dei arte. La óptica en 
el arte occidental de Brunelleschi a Seurat. Madrid: Ediciones Akal, 2000; DAMISCH Hubert — El origen de 
la perspectiva. Madrid: Aliança Forma Editorial, 1997; HAMOU, Philippe, dir. — La vision perspective (1435-
1740). L'art et la science du regard, de la Renaissance à l'âge classique. Paris: Éditions Payot & Rivages, 
1995; KUBOVY, Michael — Psicologia de la perspectiva y el arte del Renascimiento. Madrid: Editorial Trotta, 
1996; GHYKA, Matila C. — Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. 3a ed. Barcelona: 
Editorial Poseidon, 1983; NAVARRO DE ZUVILLAGA, Javier — Mirando a través. La perspectiva en las 
artes. Barcelona: Ediciones dei Serbal, 2000; IVINS, William M., Jr. — Art & Geometry. A Study In Space 
Intuitions. New York: Dover Publications [S.d.] ; LAWLOR, Robert — Sacred Geometry. Philosophy andpratice. 
London: Thames & Hudson, 1982. 

6 Não está nos nossos objectivos esclarecer o estatuto social dos pintores e quanto foi valorizado pelas 
descobertas científicas e pelos tratados que elevaram a pintura de uma actividade artesanal à categoria de arte 
liberal. Para a profundar o assunto veja-se, entre outros, BLUNT, Anthony — La théorie des arts en Italie 
(1450-1600). Paris: Ed. Gérard Monfort, 1988, pp. 75-86; Cf. WITTKOWER, Rudolf — Los fundamentos de 
la arquitectura en la edad dei humanismo. Madrid: Alianza Editorial, 2002, p. 159; SERRÃO, Vítor — O 
Maneirismo e o Estatuto Social dos Pintores Portugueses. Lisboa: IN-CM, 1983; IDEM — O Renascimento e 
o Maneirismo (1500-1620). Lisboa: Ed. Presença, 2002, pp. 77-87; GALLEGO, Julián — El pintor de artesano 
a artista. Granada: Universidade de Granada, 1976. Apesar deste autor dar uma visão sobre a situação vivida 
em Espanha, verifica-se que esta não difere da realidade italiana citada frequentemente no próprio texto, do qual 
retiramos o seguinte excerto muito elucidativo: "De ser el pintor un operário a quien se encarga un retablo o un 
retrato, como se encargarían unos zapatos ai zapatero o un traje ai sastre, a ser un artista, de una actividad 
mental y no física, hay un abismo. Y no nos ha de extranar ver a Vasari, en otra obra suya, hablando libremente 
con Francisco de Medicis, Duque de Florencia, el mismo que se quitaba el sombrero para hablar con Miguel-
Angel y que dice a Vasari que toda su familia debe honrarle pues «lasserete per onor di Casa nostra a'posteri 
questa memoria», es decir, las pinturas alegóricas del tratadista y pintor". GALLEGO, Julián, op. cit., p. 37. 
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O carácter científico atribuído à pintura fica plenamente justificado quer pelos 
conhecimentos do âmbito da matemática e da geometria que são recuperados da Antiguidade 
Clássica grega, quer pelas recentes descobertas efectuadas não apenas nessas mesmas áreas, 
mas, também, no domínio da anatomia, da física e da óptica, entre outras, que, uma vez 
aplicadas ao campo artístico, demonstram, de forma inequívoca, que a pintura não pode ser 
comparada a qualquer outra actividade artesanal, pois resulta da reflexão, de experimentação 
e validação de teorias, no fundo, um trabalho intelectual de carácter científico. E, na verdade, 
a pintura tornase uma banca de ensaios das novas regras com as quais se confirmava a 
veracidade das teorias. Constatase, então, que nada é deixado ao acaso, mas que, na 
composição tudo se organiza com método, ordem e harmonia, com base na aplicação de 
regras conducentes a diversos traçados reguladores cuidadosamente estudados que, ao invés 
de restringir a criatividade artística, abre novos horizontes de possibilidades compositivas 
das quais resultaram grandes obras de arte. 

Isto mesmo poderá ser comprovado através de algumas pinturas onde se encontra ainda 
visível parte do traçado subjacente à pintura destinado a orientar os elementos da composição. 
Assim, por exemplo, a figura 1, ilustra o desenho de Paolo Uccello (13971475) para o fresco 
da Natividade onde se vê claramente o traçado das linhas de fuga dirigidas para o ponto 
central situado sobre a linha do horizonte, e as linhas olíquas orientadas para os pontos de 
distância situados em ambos os lados do fresco, tal como 
se ilustra na reconstrução efectuada na fig. 2A. Por sua . / """ ~~~^\. 
vez, a figura 2B mostra as linhas de fuga de outros / \ ^ 
elementos da composição orientadas para os pontos de /|Sjã^~"—~Èz ■ JjN 
distância determinados anteriormente 13. / \^^^Ê^^m^^^^^/ \ 

13 Fonte: KEMP, Martin — La ciência del arte, p. 45. 
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Ainda de Paolo Uccello 
reproduzimos na figura 3 um 
fresco onde são evidentes as 
linhas de perspectiva desenhadas 
sobre a parede utilizadas para o 
desenho das traves longitudinais 
do tecto e dos ladrilhos do 
pavimento. 

O estudo preparatório de 
Leonardo de Vinci apresentado 
na figura 4, tinha como objectivo 
a realização de uma pintura 
subordinada ao tema da 
Adoração dos Magos. Através da imensidade de linhas percebemos a complexidade e o rigor 
do traçado geométrico que constitui a trama destinada a criar um espaço racional, correctamente 
perspectivado e uma composição onde se conservam proporções correctas entre as diversas 
figuras presentes, consoante o lugar e a distância a que se encontram. 

Embora usando uma estrutura geométrica mais simples, o estudo de Albrecht Altdorfer, 
sobre uma igreja gótica em ruínas [5], ilustra a utilização de uma trama regular e de um ponto 
de fuga colocado do lado esquerdo proporcionando, deste modo, a representação de um espaço 
assimétrico, o que demonstra bem o domínio das técnicas de perspectiva. É importante referir 
ainda que os estudos geométricos efectuados sobre pinturas célebres como A Santíssima 
Trindade de Masaccio, na igreja de Santa Maria Novela em Florença, (objecto de um estudo 

Fig. 3. Os judeus tentam destruir a Sagrada Forma 
Paolo Uccello (c. 1468) 
Urbino, Galleria Nazionale delle Marche 

Fig. 4. Estudo da perspectiva da Adoração dos Magos 
Leonardo da Vinci (c. 1481) 
Firenze, Galleria degli Uffizi 

Fig. 5. Estudo de uma igreja em ruínas 
Albrecht Altdorfer (c. 1520) 
Berlin, Staatliche Museum 
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específico no item respeitante à perspectiva), a Última Ceia, de Leonardo da Vinci no refeitório 
de Santa Maria delia Grazzie, em Milão, pintura a fresco onde ainda são visíveis alguns 
traços compositivos no estuque ou a Flagelação de Piero delia Francesca, na Galleria Nazionale 
delle Marche, em Urbino, constituem exemplos paradigmáticos de pinturas concebidas sobre 
uma estrutura geométrica perfeitamente estabelecida. 

Além das pinturas, também no campo teórico encontramos fundamentos para alicerçar 
a nossa tese. De facto, os tratados de Leon Battista Alberti (1404-1472), nomeadamente De 
Pictura (1435) escrito em latim e que conhece uma versão italiana no ano seguinte; o de 
Piero delia Francesca (c. 1416-1492) De prospectiva pingendi, redigido entre 1475-1480; o 
de Jean Pèlerin (c. 1440-1524) que publica em Toul, em 1505, a primeira edição do tratado 
De Artificiali Perspectiva; os manuscritos de Leonardo de Vinci (1452-1519), redigidos en
tre 1473e 1518, onde consta uma parte dedicada à perspectiva, escrita c. 1492ouodeAlbrecht 
Durer (1471-1528), intitulado Underweysung dermessung..., publicado em 1525, para citar 
alguns exemplos, entre outros que serão analisados no ponto 2.5.4. deste mesmo capítulo, 
fornecem normas precisas sobre o modo de construir um espaço devidamente perspectivado. 
Normas que tanto os próprios autores como os pintores seus contemporâneos utilizaram na 
execução das pinturas, como é fácil demonstrar. A investigação que efectuámos, baseia-se, 
portanto, na certeza de ter sido elaborado um esquema geométrico, mais simples ou mais 
complexo, que organizou toda a composição. 

Apoiando-nos sobre estas considerações podemos desenvolver, com segurança, a nossa 
investigação, procurando determinar, nas pinturas portuguesas da primeira metade de 
Quinhentos alusivas ao tema da Anunciação, quais as regras geométricas e as estruturas que 
terão sido utilizadas como auxiliares da composição. 
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E modo simples e resumido, podemos dizer que o Método Geométrico é 
caracterizado, essencialmente, pela aplicação de um determinado conjunto 
de cálculos matemáticos e esquemas geométricos, apropriados à análise das 
pinturas, com o objectivo de determinar a eventual estrutura geométrica 
que serviu de fundamento para os principais elementos da composição. Como 

não dispomos, à priori, de qualquer indicação sobre o tipo de estrutura interna utilizada pelo 
pintor, o método desenvolve-se por meio de um processo de tentativa e erro, eliminando 
determinadas hipóteses e confirmando outras, até à fase final, onde propomos um esquema 
geométrico de composição, devidamente justificado, tendo em conta as características 
específicas de cada pintura. Este processo que, à primeira vista, parece moroso e desgastante, 
torna-se, efectivamente, um procedimento simples atendendo às facilidades disponibilizadas 
pelos meios computacionais e, também, a uma sensibilidade e intuição, que se vão apurando 
com o tempo, e determinam a experimentação de um esboço em lugar de outro. 

Convém esclarecer que não somos pioneiros na utilização deste método, embora não 
seja do nosso conhecimento nenhum tratado que tenha feito um desenvolvimento tão exaustivo 
sobre as suas diversas facetas nem que tenha procedido à sua aplicação prática de modo 
sistemático, como nos propomos fazer. Todavia, por motivos que não nos compete esclarecer, 
verificamos não existir na maioria dos estudos efectuados sobre as pinturas, a adopção deste 
tipo de análise. Em Portugal, tanto quanto conhecemos, são raras as tentativas para estudar 
pinturas a partir da respectiva estrutura geométrica. O escasso número de obras cuja geometria 
foi analisada surgem de modo esporádico, limitando-se os seus autores, na maior parte dos 
casos, a aplicar determinados esquemas geométricos, sem se verificar a formulação do 
respectivo suporte teórico e uma explicação adequada quanto aos fundamentos e justificações 
da metodologia utilizada e das regras envolvidas. Temos conhecimento de breves estudos 
pontuais, efectuados por simples sobreposição de figuras geométricas sobre algumas pinturas, 
ou por outros processos, muitas vezes com critérios pouco claros, carecendo da respectiva 
base teórica e com resultados duvidosos, embora lhes reconheçamos o mérito de contribuir 
para alguns avanços numa área ainda praticamente inexplorada '. 

1 Referimos, a título de exemplo, os estudos de MALKIEL-JIRMOUNSKY, Myron — Pintura à sombra 
dos mosteiros. A pintura religiosa portuguesa dos sécs. XV e XVI. Lisboa: Edições Ática, 1957; IDEM — 
Problèmes des primitifs portugais. Coimbra: Coimbra Editora/Institut Français au Portugal, 1941; TAVARES, 
Eduardo — Da geometria de Miguel Angelo na Capela Sixtina. [S.l./s.n.J, 1983; FREITAS, Lima de — Almada 
e o número. 2" edição. Lisboa: Editora Soctip, 1987. 

859 



CAP. Ill ■ 1.1. CARACTERIZAÇÃO, OBJECTIVOS E LIMITES 

Não existe, pois, uma aplicação sistemática, efectuada ao longo de anos sobre um número 
de obras suficientemente elevado que permita apurar os conhecimentos dos pintores no campo 
geométrico, as preferências por determinados esquemas em detrimento de outros, e extrair 
conclusões sobre a validade do Método Geométrico. Mesmo além fronteiras são poucos os 
autores que recorrem às potencialidades deste método de análise para descobrirem os «segredos 
da composição» e, assim, estabelecerem outra relação com as pinturas compreendendo melhor 
a génese do seu processo construtivo. Não deixa de ser sintomático o facto de se verificar que 
mesmo obras elementares e relativamente recentes como, por exemplo, a Teoria y Metodologia 
de la Historia dei Arte, de José Fernandez Arenas ou Modelos y Teorias de la Historia dei 
Arte, de Juan Plazaola não haja referências explícitas aos valores e vantagens do método 
geométrico na análise da obra artística2. 

Procurando inverter esta situação e determinados a comprovar a importância do Método 
Geométrico, evidenciando as vantagens que dele advêm para o processo de análise, 
enveredámos pela sua aplicação a um número suficiente de pinturas de modo a podermos ter 
uma amostragem capaz de nos permitir retirar conclusões. Ao utilizarmos este processo 
analítico colocamonos na vanguarda da sua aplicação, nomeadamente, ao estudo das pinturas 
portuguesas do Renascimento, o que significa que estamos a trilhar caminhos novos pois não 
há um percurso anterior já feito, cujos resultados, frutos da experiência, possam dar provas 
da sua eficácia e credibilidade. Por este motivo, parecenos ser de primordial importância, 
caracterizar devidamente o Método Geométrico, definindo os princípios pelos quais se rege, 
os limites a que está sujeita a sua aplicação e as «ferramentas» de que dispõe como recursos 
para verificação de resultados. 

Tratase, como dissemos, de um método experimental, mas que nos garante o máximo 
rigor e a certeza de obter, no final, o esquema geométrico de composição que consideramos 
ser o mais provável de ter sido utilizado pelo pintor. Isto significa que, neste campo, como em 
outros de carácter científico, não temos certezas absolutas, mas, apenas, grandes possibilidades 
de descobrir as verdadeiras intenções e os objectivos que cada artista colocou na sua obra. 
Por isso, após termos chegado a determinadas conclusões sobre a estrutura geométrica 
subjacente a uma pintura, nunca poderemos afirmar, com absoluta certeza, termos encontrado 
«O» esquema de composição utilizado pelo pintor, mas, sim, que se trata de uma leitura, 
devidamente fundamentada, daquele que terá sido, em nossa opinião, o traçado regulador 

2 FERNANDEZ ARENAS, José — Teoria y Metodologia de la Historia del Arte. 2a reimpresión. 
Barcelona: Anthropos, 1990 [Ia ed. 1982]; PLAZAOLA, Juan — Modelos y Teorias de la Historia del Arte. San 
Sebastian: Universidad de Deusto, 2003. 
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sobre o qual o artista baseou a sua composição, deixando, contudo, em aberto, a possibilidade 
de serem propostas outras interpretações, devidamente justificadas. 

É certo que, em muitos casos, se verificam demasiadas «coincidências» a ponto de 
sermos tentados a afirmar que, numa pintura, um determinado traçado regulador foi, 
efectivamente, aplicado pelo pintor. Contudo, a experiência comprova que, por vezes, a 
localização de certos elementos da obra pictórica, ou as suas proporções, podem ser 
determinadas por aplicação de esquemas diferentes. Em tais casos, há que aprofundar o estudo 
recorrendo, por exemplo, a elementos secundários, a pontos e linhas de força que possam 
trazer algum esclarecimento sobre o esquema que melhor justifica a composição. Em todo o 
processo, deverá estar sempre presente o rigor científico e a análise imparcial de modo a que, 
por um lado, o resultado final seja devidamente justificado em termos matemáticos e, por 
outro, seja digno de crédito, isto é, não exista a tentação de subverter o processo procurando 
forçar a adaptação da pintura ao esquema pretendido, quando o procedimento deve ser 
exactamente o oposto. Só desta forma o Método Geométrico pode tornar-se eficaz na análise 
das obras de arte e ser aceite, por todos, sem reservas, como um método transparente e rigoroso, 
capaz de apresentar verdadeiras soluções para os problemas da composição. 

Até ao momento não temos conhecemos de qualquer documento ou esboço relativo à 
pintura portuguesa onde se faça alusão ao processo geométrico ou normas de composição 
usadas pelo pintor para a execução da sua obra e, é muito provável, que nunca venha a ser 
encontrada qualquer referência a esse respeito, pois o artista, como qualquer outro criador, 
procurava guardar os segredos da sua arte, para além do espaço da sua oficina3. Assim, todo 
o estudo respeitante à componente geométrica efectuada sobre as pinturas do Repertório, se 
enquadra no âmbito do carácter experimental a que nos referimos. 

3 Para esclarecimentos sobre os procedimentos que eram mantidos em segredo no contexto das oficinas, 
ver, entre outros, BOULEAU, Charles — Tramas, p. 101; PEIFFER, Jeanne —Durer Géomètre, in DURER, 
Albrecht — Géométrie. Paris. Editions du Seuil, 1995, p. 53. Contra estas opiniões manifesta-se TAVARES, 
Eduardo — Da geometria de Miguel Ângelo, p. 11, embora, mais tarde, reconheça que estes «segredos» ou 
«ciência da arte» só eram dados a conhecer aos iniciados e não ao vulgo e, por isso, se mantinham restritos ao 
âmbito das oficinas. Cf. op. cit. p. 12. 
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1.1.1. Limites e âmbito de aplicação 

Sempre que se pretender aplicar o Método Geométrico, para analisar uma pintura, é 
necessário ter presente que não nos encontramos no âmbito restrito da matemática e da 
geometria, mas, sim, no campo artístico. Com esta observação pretendemos chamar a atenção 
para um aspecto que poderá ser minimizado: o domínio de ciências exactas implica cálculos 
rigorosos e traçados precisos. Assim, quer façamos uso do computador ou da régua, esquadro 
e compasso, as figuras geométricas possuem medidas exactas, as suas divisões internas e a 
marcação de ângulos são executadas de uma forma precisa, as construções geométricas 
auxiliares obedecem a regras e a verificações matemáticas nas quais o rigor é total. Porém, ao 
transpormos estes cálculos para o domínio da pintura, é impossível (e até pouco desejável em 
nome da valorização da obra de arte) que o pintor se submeta, escrupulosamente, ao rigor das 
medidas e dos traçados como um arquitecto que efectua o desenho rigoroso de um projecto. 
Se, em alguns casos, verificamos um rigor absoluto entre as formas pintadas e as respectivas 
estruturas geométricas que as suportam, noutros, porém, são visíveis pequenos desajustes e 
alguma inexactidão. Haverá sempre que contar com certa margem de erro, maior ou menor, 
tendo em conta que o rigor de uma ciência exacta deixa de existir quando o pintor executa a 
sua pintura, ainda que a submeta a um esquema geométrico traçado previamente sobre o 
suporte. 

O pintor pode não seguir, rigorosamente, todo o percurso do traçado original da trama 
reguladora e desviar-se alguns milímetros, ou mesmo alguns centímetros, das linhas de 
referência, atendendo às grandes dimensões dos painéis e à natureza, menos propícia ao rigor 
dos materiais utilizados na pintura. Além disso, a sensibilidade e a técnica de cada artista, 
implicam a eventualidade de proceder a pequenas alterações, ao longo da realização de uma 
pintura que, por si só, não comprometem o traçado inicial. Por mais importante que seja 
seguir um esquema orientador, será ainda mais significativo realizar uma pintura onde o 
resultado final corresponda ao pretendido, realizando a vontade do comitente. 

Isto mesmo se aplica às figuras geométricas: a pintura de uma janela que se submete a 
um quadrado, por exemplo, não significa que os seus lados possuam rigorosamente a mesma 
medida, como se a janela fosse traçada com régua e esquadro sobre papel. Haverá sempre 
lugar a pequenos desvios, que podem traduzir a dificuldade do pintor em obter todo o rigor 
desejável, ou a necessidade de adaptar formas particulares tendo em conta a harmonia do 
conjunto, mas que não comprometem a existência do traçado geométrico, nem as conclusões 
a que chegaremos. Charles Bouleau confirma estas afirmações ao colocar uma situação ex-
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trema, chegando mesmo a admitir o estudo geométrico de painéis cujas dimensões primitivas 
tenham sido modificadas, desde que as alterações não se mostrem importantes, pois, 
exceptuando este caso, os desvios dos ângulos e dos traçados das linhas são mínimos e não 
modificam a base do esquema de composição '. 

Chegados a este ponto é pertinente colocar a seguinte questão: dado que os estudos 
geométricos efectuados por historiadores de arte ou investigadores ligados às ciências exactas, 
incidem, principalmente, em pinturas do Renascimento italiano, será viável aplicar o Método 
Geométrico, sem restrições, ao caso português? Esta foi, na verdade, a primeira interrogação 
que colocámos a nós próprios ao pretendermos analisar, em termos geométricos, a pintura 
portuguesa da primeira metade da centúria de Quinhentos. A resposta foi, definitivamente, 
afirmativa atendendo, principalmente, a três aspectos: 

1- As influências estrangeiras que, por vias diversificadas, foram exercidas sobre a 
pintura portuguesa da época considerada; 

2- Aos resultados obtidos após efectuar um estudo geométrico ainda que superficial em 
algumas pinturas relativas ao tema da Anunciação; 

3- A opinião de alguns historiadores que confirmam, não só a aplicação de regras, 
como o facto de Portugal estar atento ao que se passava, nesse campo, além-fronteiras 2. 

A este propósito registamos a opinião de Myron Malkiel-Jirmounsky, que consideramos 
uma das mais esclarecedoras relativamente à pintura portuguesa renascentista: 

"Quanto ao problema de saber se o artista aplicou essas leis conscientemente ou não, é 
uma questão que interessa mais ao psicólogo que ao teórico da arte. Seja como for, a 
análise da maior parte das obras de arte obriga a constatar que as regras, mesmo até as 
leis, foram nelas de facto aplicadas, conscientemente ou não. [...] Para nos limitar-mos 
ao domínio da pintura, a composição de um quadro apresenta-se-nos realizada quando 
todos os seus elementos se subordinam a leis que se podem determinar, desde que se lhes 
descubra o princípio. Tal composição dá-nos a impressão de ser como que estabelecida 
em função de uma rede geométrica, do cruzamento de linhas de força, segundo leis 
muitas vezes susceptíveis de serem definidas com precisão" 3. 

1 BOULEAU, Charles — Tramas, p. 135 (legenda da figura). Teremos a oportunidade de constatar a 
veracidade desta observação ao efectuar a análise geométrica da pintura da Anunciação de Vasco Fernandes 
(VF), do acervo do Museu de Lamego. 

2 Ver, entre outros, DIAS, Pedro — Apresentação. In GRÃO VASCO e a Pintura Europeia do 
Renascimento. Lisboa: CNCDP, 1992. Catálogo, pp. 25-26; CORREIA, Vergílio — Vasco Fernandes mestre do 
retábulo da Sé de Lamego. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1924. Subsídios para a História da Arte 
Portuguesa, XIII, p. 

3 MALKIEL-JIRMOUNSKY, Myron — Pintura à sombra dos mosteiros. (A pintura religiosa 
portuguesa dos séc. XV e XVI). Lisboa: Ed. Ática, 1957, p. 93. 
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As dúvidas que pudsessem existir sobre o assunto ficaram completamente dissipadas e 
temos a garantia de pudermos avançar com a investigação no sentido pretendido. Os resultados 
alcançados ao longo do trabalho vieram confirmar, de forma absolutamente segura e 
inequívoca, esta nossa certeza4. 

No que diz respeito às influências sofridas pela pintura portuguesa renascentista, 
sobretudo, por parte da pintura italiana, flamenga e alemã, mas também da francesa e espanhola, 
é um assunto que, nos seus contornos gerais, sai fora do âmbito dos objectivos propostos e, 
por isso, pensamos não se justificar qualquer desenvolvimento sobre o assunto. Trata-se de 
um tema analisado de forma aprofundada, não só em teses académicas e em obras publicadas 
recentemente como noutras editadas há bastantes anos, pelo que nada de novo poderíamos 
acrescentar5. Esta posição não exclui que, pontualmente, possa ser feita uma referência, de 
carácter particular e concretizada em aspectos específicos relativamente a qualquer detalhe 
de uma pintura portuguesa, subordinada ao tema da Anunciação, cuja alusão se mostre 
oportuna. No entanto, é importante salientar o facto dos pintores portugueses apresentarem 
características muito próprias pois, se, por um lado, demonstram estar a par do que se passava, 
em termos artísticos, nos países mais evoluídos da Europa, noutros casos, parecem ter 
permanecido perfeitamente isolados, ou sujeitos a influências orientais. Assim, o contacto 
mantido, de forma indiscutível, com manifestações artísticas oriundas de além-fronteiras, 
por vias conhecidas ou ignoradas até ao momento, levou Os pintores portugueses não só a 
importar temas, mas, também, os próprios métodos construtivos e as regras inerentes que 
mostraram compreender e saber utilizar nas suas composições. No entanto, este tema será 

4 Importa chamar a atenção para as conclusões obtidas no final da análise geométrica de cada uma das 
pinturas, pois, se em determinados casos consideramos que o pintor efectuou um estudo cuidadoso e 
pormenorizado de diversos aspectos relativos à estrutura geométrica da composição, noutros casos, a geometria 
subjacente é muito rudimentar. 

5 A título exemplificativo, apresentamos as seguintes publicações abordando o tema: VASCONCELOS, 
Joaquim de — Albrecht Durer e a sua influência na Península. 2" edição. Coimbra: Imprensa da Universidade, 
1929; IDEM — A pintura portuguesa nos séculos XV e XVI. 2" edição. Coimbra: Imprensa da Universidade, 
1929; GONÇALVES, Flávio — Breve ensaio sobre a iconografia da pintura religiosa em Portugal. Lisboa: 
[s.n.], 1973; RODRIGUES, Maria Dalila Aguiar — Modos de expressão na pintura portuguesa: o processo 
criativo de Vasco Fernandes (1500-1542). Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra na especialidade em História da Arte. Coimbra, 2000. Texto policopiado. vol. I; 
CAETANO, Joaquim de Oliveira — O que Janus via. Rumos e cenários da pintura portuguesa (1535-1570). 
Dissertação de Mestrado em História da Arte apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. Lisboa, 1996. 2 vols. Texto policopiado. vol. I; NO TEMPO das feitorias: A arte 
portuguesa na época dos Descobrimentos. Lisboa: IPM/MNAA, 1992. 2 vols.; EVERAERT, John; STOLS, 
Eddy, dir. — Flandres e Portugal: Na confluência de duas culturas. Lisboa: Inapa, 1991; GRÃO VASCO e a 
pintura europeia do Renascimento. [SA.]: CNCDP, 1992. Catálogo; ÁLVARO Pires de Évora. Um pintor português 
na Italia do Quattrocento. Lisboa: CNCDP, 1994. Catálogo. 
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objecto de uma síntese a efectuar no fim da análise geométrica, pelo que não será apropriado, 
neste momento, desenvolvê-lo de forma mais aprofundada. 

A aplicação do Método Geométrico às pinturas portuguesas da primeira metade do 
século XVI, que representam o mistério da Anunciação, não se processa de modo 
indiscriminado. Se, por um lado, já concluímos ter garantias suficientes quanto à existência 
de um traçado regulador da composição, por outro, é necessário que se verifiquem certos 
requisitos para que o método possa ser aplicado com necessário o rigor científico. Assim, 
importa chamar a atenção para determinados aspectos condicionantes do Método Geométrico. 

O primeiro diz respeito às dimensões físicas do suporte da pintura, o marco6. A análise 
geométrica baseia-se nas medidas de cada painel, as quais condicionam, logo de início, o 
esquema geométrico e as respectivas leis internas, como teremos oportunidade de verificar. 
Assim, para ser possível aplicar o Método Geométrico, com o necessário rigor científico, é 
fundamental ter a certeza de que a pintura apresenta as medidas originais, ou que delas não de 
afaste de forma significativa. Caso contrário, o método não seria credível, por assentar em 
pressupostos errados. Por este motivo, não serão sujeitas a uma análise geométrica as pinturas 
cujas dimensões primitivas tenham sofrido alterações profundas. Por outro lado, achamos 
que também não se justifica aplicar o Método Geométrico a painéis onde figure, apenas, o 
Anjo Gabriel e a Virgem Maria, recortados contra um fundo onde se verifica uma total 
ausência de outros elementos iconográficos, situação que não permite dispor de um suporte 
suficiente para alicerçar o estudo geométrico. 

Consideramos, ainda, ser merecedor de especial atenção o caso das pinturas da 
Anunciação que se apresentam dispostas em dípticos ou em trípticos, porque os critérios em 
que assenta o Método Geométrico se aplicam, primordialmente, a painéis constituídos por 
uma única superfície. Em tais casos, seria necessário realizar uma análise geométrica parcial, 
respeitante a cada um dos volantes de forma independente e outra envolvendo todo o conjunto 
onde a pintura se insere, pois foi desse modo que ela foi concebida na mente do pintor. Este 
motivo impede-nos, no âmbito desta Tese, de proceder à análise geométrica de pinturas 
dispostas em dípticos ou trípticos, deixando essa tarefa complementar para trabalhos futuros. 

6 A noção de marco de uma pintura (cadre no original francês) que significa, literalmente, moldura de 
painel, apesar de habitualmente, entre nós, não merecer muita importância adquire, no estudo de Charles Bouleau, 
um grande relevo. Basta dizer que o marco é entendido como um "molde que dá ao seu conteúdo uma forma 
determinada", constituindo já uma regra e um princípio de composição, condicionando as leis do espaço interno 
que envolve. Cf. BOULEAU, Charles — Tramas, p. 37. Ver, também, pp. 10, 31. Apesar de ser pouco usual a 
sua aplicação, neste contexto, utilizaremos, frequentemente, o termo marco, querendo, com ele, referir a fronteira, 
os limites do painel em questão, normalmente de forma rectangular. 

865 



CAP. HI - 1.1. CARACTERIZAÇÃO. OBJECTIVOS E LIMITES 

Por fim, toma-se inviável efectuar o estudo geométrico de pinturas das quais não se 
disponha de uma reprodução fotográfica aceitável, quer em tamanho, quer em qualidade 
quer, ainda no que se refere à reprodução integral da pintura, pois desta forma, não estão 
reunidas condições que assegurem o mínimo de rigor aceitável, situação que encontramos 
em determinadas pinturas reunidas no Repertório. 

1.1.2. Os meios computacionais 

A aplicação do método geométrico no estudo da pintura dos Primitivos Portugueses 
relativa ao tema da Anunciação, tem como objectivo secundário demonstrar a viabilidade da 
utilização dos meios computacionais como auxiliar do investigador da História da Arte, em 
concreto no estudo geométrico das pinturas. Nesse sentido, procuramos fazer uso das 
potencialidades permitidas pelos computadores, principalmente, no tratamento das imagens 
e na construção e manipulação dos esquemas geométricos, tornando-os, deste modo, auxiliares 
indispensáveis da investigação em trabalhos desta natureza. 

A utilização do computador mostrou-se imprescindível, principalmente, nos seguintes 
domínios: 

1- No trabalho de digitalização, tratamento e arquivo das imagens. Tratando-se de uma 
componente indissociável de uma tese de iconologia, a imagem necessita de um tratamento 
que lhe proporcione nitidez, qualidade para ser impressa e, ao mesmo tempo, adaptada a 
formatos que tornem o seu manuseamento mais fácil, permitindo ser incluída, em qualquer 
parte do texto, e ainda sobre ela tornar possível a marcação de linhas, pontos e figuras 
geométricas. 

2- Na construção e aplicação de todos os esquemas utilizados no Método Geométrico. 
Todos os rectângulos apresentados, as variantes da respectiva estrutura interna, bem como 
outros esquemas básicos, foram construídos, com todo o rigor, segundo as leis matemáticas 
inerentes a cada figura geométrica, por meio do computador. Esta operação constituiu um 
passo decisivo pois a aplicação dos vários esquemas a cada pintura era feita mediante a 
simples adaptação proporcional das suas dimensões, verificando, de imediato, se era ou não 
exequível a sua implementação. Sem o recurso aos meios computacionais, este trabalho de 
análise seria extremamente moroso e nada gratificante pela lentidão em obter resultados, 

866 



CAP. Ill - 1.1. CARACTERIZAÇÃO, OBJECTIVOS E LIMITES 

uma vez que, para cada uma das pinturas, que se apresentam com diferentes dimensões, 
teriam que ser construídos constantemente os mesmos esquemas para os aplicar sobre cada 
uma delas e verificar, assim, a sua eventual adaptação aos elementos iconográficos que delas 
fazem parte. 

3- Por fim, um campo não menos importante foi o da pesquisa. O recurso ao computador 
mostrou-se fundamental para diferentes consultas através da Internet. Procedemos à 
investigação em Bibliotecas, Editoras, Livrarias, Museus nacionais e estrangeiros, pesquisas 
bibliográficas, compra de livros e download de imagens relacionadas com o trabalho de 
investigação. Sem este recurso, não teríamos acesso a grande número de tratados artísticos e 
outras publicações relacionadas com o tema em análise. 
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NiciAMOS, neste item, a apresentação dos diversos elementos de carácter 
geométrico que constituem o denominado esquema geométrico da composição. 
Esquema este que pode ser definido como o conjunto de entidades geométricas 
formado, em primeiro lugar, pelo próprio rectângulo utilizado como suporte 
da obra pictórica; em segundo lugar, pela trama interna que surge como 

consequência do modelo estruturante escolhido pelo pintor, ou seja, o conjunto de linhas 
verticais, horizontais e oblíquas associadas ao rectângulo específico adoptado como marco 
da pintura; em terceiro lugar, pelas linhas estruturantes da perspectiva e, finalmente, por 
eventuais figuras geométricas elementares empregues para enquadrar formas importantes ou 
personagens e que contribuem para reforçar o significado da mensagem iconográfica. Em 
síntese, o esquema geométrico da composição constitui um complexo de entidades geométricas 
utilizado na génese estrutural de cada pintura. 

Como referimos anteriormente, a análise geométrica de uma pintura leva-nos a percorrer 
um trajecto oposto ao que efectuou o artista: este partiu da estrutura geométrica para organizar 
o espaço pictórico e estabelecer, de modo proporcional e harmonioso, os principais elementos 
compositivos; nós seguimos o percurso inverso: com base nos mesmos elementos da pintura, 
procuramos determinar qual o esquema geométrico que, eventualmente, terá estado na sua 
origem '. 

Na análise das pinturas do Repertório, visamos atingir este objectivo, utilizando uma 
metodologia desenvolvida em cinco fases: 

1- A partir das dimensões do suporte da obra pictórica, ou seja os limites físicos do 
painel, que Charles Bouleau designa por marco, calculamos o módulo do rectângulo 2; 

2- Com a indicação do módulo procuramos determinar o tipo de rectângulo escolhido 
pelo pintor para enquadrar a pintura e em que regras se baseia a sua construção. Se a utilização 
do módulo não for eficaz, recorremos a outros processos, com idêntica finalidade, baseados 
nas regras matemáticas utilizadas para a construção geral de rectângulos; 

1 Pode ter existido numa mesma pintura a sobreposição de dois traçados reguladores. Com alguma 
frequência assiste-se, por exemplo a um determinado esquema geométrico utilizado para a perspectiva e outro 
para as personagens e/ou elementos arquitectónicos. 

2 O conceito de módulo, essencial na análise geométrica, será devidamente esclarecido, no ponto seguinte, 
ao abordarmos as Noções Elementares. 
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3- Esta fase, que se revela extremamente importante, permite definir o tipo de perspectiva 
usado pelo pintor. Para tal procedemos à marcação das linhas de fuga, para determinar a 
existência de um ou mais pontos de fuga, e das linhas de distância para verificar se os pontos 
de distância, foram, ou não, considerados neste processo. Será feito um estudo particular 
sobre a construção perspéctica empregue na divisão do pavimento, sempre que tal for exequível, 
estudo esse que constitui a pedra de toque quanto ao rigor utilizado pelo pintor. 

4- Uma vez definido o rectângulo e o sistema perspéctico procederemos à identificação 
e análise da estrutura interna que constitui o traçado regulador (a trama), ordena e disciplina 
toda a composição. Este esquema geométrico pode derivar directamente do rectângulo 
determinado na fase 2, ou ser resultante da aplicação de um determinado modelo construído 
com base em regras matemático-geométricas. 

5- Nesta etapa final procuraremos assinalar as figuras geométricas elementares cuja 
existência pode ser, por vezes, já denunciada pelo estudo efectuado na fase anterior. Será 
dado o devido destaque àquelas que constituem elementos estruturantes da composição ou 
que, pelo seu sigificado simbólico, concorrem para o reforço da mensagem iconográfica. 

Em síntese, podemos, pois, dizer que o Método Geométrico, empregue na análise das 
pinturas portuguesas, subordinadas ao tema da Anunciação, destina-se a determinar o 
respectivo esquema geométrico da composição e engloba estas cinco etapas, com as respectivas 
atribuições específicas. Se forem alcançados os objectivos desejados, poderemos justificar, 
com fundamentos sólidos, determinadas opções dos artistas e, consequentemente, obter uma 
melhor compreensão da pintura. 

Parecem-nos, pois, evidentes as vantagens da utilização deste método como um estudo 
que antecede e complementa a aplicação do Método iconográfico e Iconológico. Por isso, 
acgamos ser urgente a sua implementação como auxiliar indispensável na análise das pinturas. 
Além disso, pensamos que o carácter interdisciplinar da História da Arte sai reforçado ao 
aplicarmos este método, uma vez que nos permite analisar, numa vertente pouco habitual, as 
pinturas que, no seu carácter aberto e polissémico, permitem uma abordagem sob múltiplos 
pontos de vista um dos quais é precisamente este que aqui apresentamos 3. 

1 Em nossa opinião, a analise de uma pintura segundo a vertente geométrica enquadra-se precisamente 
dentro dento desta visão interdisciplinar que permite ampliar o significado das obras de arte. Cf. CHECA 
CREMADES, Fernando; GARCÍA FELGUERA, Mana de los Santos; MORÁN TURINA, José Miguel — 
Guia para el estúdio de la História del Arte. Madrid: Ed. Cátedra, 2a ed. 1982, p. 19. 
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* * * 

Todo o esquema geométrico é sempre um delineamento subjacente, invisível. Por outro 
lado, a análise de uma pintura, tal como até agora tem sido entendida e praticada, não depende 
do facto de conseguirmos ou não aperceber-nos da existência desse esquema sob as formas 
objectivas das personagens, dos objectos ou da paisagem. Todavia, o facto de sabermos que 
tal esquema existe e, de o conseguirmos detectar, aumentará, de forma significativa, a 
compreensão de uma determinada pintura e aproximar-nos-à do espírito criativo do pintor. 

Importa salientar o facto de nem sempre se tornar fácil reconhecer o esquema geométrico 
de composição, existente numa pintura. Trata-se, efectivamente, da sua geometria secreta e, 
por isso mesmo, uma estrutura muito subtil que, na maior parte dos casos, se torna totalmente 
imperceptível para quem não esteja familiarizado com este processo. Para esta situação nos 
alerta Charles Bouleau quando afirma: "Como la dei cuerpo humano o la de un edifício, esta 
trama es poço visible; a veces, incluso, irreconocible; pêro lo que nunca puede es dejar de 
existir, dando a la obra esas «líneas maestras» de las que habla, en su diário, Delacroix."4, ou 
noutra passagem: "A veces las diagonales desaparecen completamente de las composiciones, 
estando solo organizadas por líneas secundarias nascidas de los puntos de cruce"5. 

Após as primeiras tentativas, apercebemo-nos das dificuldades inerentes à determinação 
do esquema geométrico de composição, pois trata-se de caminhar um pouco no escuro, com 
recuos e avanços. No entanto, uma vez na posse dos principais modelos utilizados pelos 
pintores, que apresentamos e analisamos neste capítulo, e procurando ser mais sensíveis a 
determinados pormenores das pinturas, torna-se cada vez mais fácil identificar os elementos 
que nos servem de guia para a aplicação mais eficaz do Método Geométrico. 

4 BOULEAU, Charles — Tramas, p. 9. 
5 Ibidem, p. 42 
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ECESSiTAMOS conhecer e estar familiarizados com alguns conceitos básicos 
com os quais iremos lidar ao longo deste capítulo, não só devido aos 
processos construtivos dos rectângulos, como também às operações que 
promovem as respectivas divisões internas. Torna-se, portanto, 
imprescindível, saber utilizá-los adequadamente, pois, embora façam parte 

de uma área específica da matemática e da geometria, revestem-se de importância vital para 
compreender o modo como os pintores do Renascimento procediam para dimensionar os 
suportes das pinturas e estabelecer a estrutura interna do espaço pictórico de forma harmoniosa 
e equilibrada. Nesse sentido, vamos esclarecer as seguintes noções elementares com o objectivo 
de não existir qualquer ambiguidade na sua utilização: a divina proporção, a simetria, o 
módulo, o recíproco de um rectângulo e o gnómon. 

A DIVINA PROPORÇÃO 

A Divina Proporção, também designada Regra de Ouro ou Secção Áurea, expressões 
que iremos empregar indistintamente, define uma relação aritmética entre duas grandezas. 
Ao ser aplicada sobre um segmento de recta, determina a sua divisão segundo uma proporção 
única, de tal modo que a relação entre as partes e o todo obedece à seguinte equação: a parte 
maior está para a menor, assim como a totalidade está para a parte maior '. Esta fórmula 

pode ser traduzida pela seguinte equação matemática: = — , onde a representa a 
b a 

parte maior, b a parte menor e a soma a + b corresponde à totalidade. 

Procurando ilustrar, em termos gráficos, esta equação, veja-se a figura 6, onde o segmento 
AC se encontra dividido pelo ponto intermédio B segundo a Divina Proporção. Nestas 
circunstâncias verifica-se a seguinte proporcionalidade: a parte maior AB (segmento a) está 
para a parte menor BC (segmento b), assim como a totalidade AC (soma de a + b) está para a 
parte maior AB. O ponto B, assim determinado, é o único ponto do segmento AC que satisfaz 
a proporção entre as duas grandezas aebe corresponde a um determinado valor numérico 
designado por Número de Ouro que teremos oportunidade de quantificar. 

1 A relação permanece exactamente igual se for equacionada da seguinte forma: "A parte menor está 
para a maior assim como esta está para a totalidade". Em todo o desenvolvimento subsequente iremos manter a 
fórmula enunciada no texto correspondente à equação definida. 
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Esta questão já tinha sido referida por Platão (t ca. 327 a.C.) no Timeu 2, tratada por 
Euclides (f séc. III a.C.) no livro Elementos3, e por Vitrúvio (f séc. I a.C.) nos Dez livros de 
Arquitectura 4. Trata-se, como refere Euclides, da divisão de um segmento em extrema e 
média razão, expressão que também utilizaremos com este mesmo significado. 

A a B b C 

Fig. 6. Segmento AC dividido pelo ponto B segundo a sua Secção Áurea. 

A verificação da validade da equação, que caracteriza a Regra de Ouro, pode ser 
realizada, em termos abstractos, para qualquer valor, situação esta que passaremos a descrever, 
utilizando a figura 6. 

Como referimos, dividir o segmento AC segundo a extrema e média razão, é encontrar 
um ponto intermédio B, de tal forma que se verifique a igualdade: 

= . Resolvendo esta equação obtemos: = <=> a2 = b (a+b) <=> 
b a b a 

t=>a2 = ab + b2 <=> a2 — ab — b2 = 0. Resolvendo em ordem a a resulta: 

_ b±^b2 + 4b2 _ b±^5b2 _ b±b<5 0 q u e n o s c o n d u z a d u a s soiUções: 
2 2 2 

b + b A/5 b - b V5 . . , , , . . . . , , 1 + V5 . a = e a = ou então, colocando b em evidencia: a = b ( ) 
2 2 2 

1 - \/5 / 
e a = b ( ) como V5 é, aproximadamente, 2,236 obtemos o seguinte resultado: 

a = b{ 1 + 2,236 ^ e a = b{ !^J4±£Í>_ ^ g s t a s e g U n ( j a soiUção produz um valor negativo 
z ^ 

para a, portanto, uma solução que não tem sentido, neste problema, uma vez que a é um 

comprimento. Resta-nos então a solução: a = b ( ) . Efectuando os cálculos, 

2 Cf. Timeo, 31 b-32 a. Citamos pela seguinte edição: PLATÓN — Diálogos VI. Filebo, Timeo, Critias. 
Madrid: Editorial Gredos, 1992. Biblioteca Clásica Gredos, 160. 

3 Na Definição 3 do Livro VI, pode ler-se: "Diz-se que uma recta foi cortada em extrema e média razão 
quando a recta inteira está para o segmento maior como o maior está para o menor". Euclides voltará a falar 
deste tema no Livro II, Proposição! 1; no Livro IV, Proposição 10 e, de forma mais pormenorizada, no Livro VI, 
Proposição 30, onde explica o modo de proceder para dividir uma recta finita dada em extrema e média razão e 
que apresentamos na figura 13. Seguimos os textos dos Elementos, a partir da seguinte edição: EUCLIDES — 
Elementos. Madrid: Editorial Gredos, 1994, 3 tomos. 

4 Vitrúvio refere: "Três pontos alinhados, determinando dois segmentos, formam uma secção dourada 
se entre a parte menor e a maior existir a mesma relação que entre a parte maior e o todo." 
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chegamos ao número irracional: = 1,618033989..., valor conhecido como 

Número de Ouro. Em homenagem a Fídias (f c. 432 a.C), foi designado, pelos matemáticos 
modernos, pela letra grega O, inicial do seu nome5. Por comodidade no seu manuseamento e 
sem cometer um erro significativo, vamos simplificar o Número de Ouro trabalhando, apenas, 
com três casas decimais. Assim tomaremos <ï> = 1,618. 

Temos, portanto, os comprimentos a e b relacionados entre si pela constante 
multiplicativa <I>, como o demonstram as duas equações: a = b® e a + b = a<S> 

Em conclusão, reportando-nos à figura 6, podemos afirmar que = = <í>, 
b a 

ou seja, a razão entre o segmento maior e o menor é igual à razão entre o segmento total e o 
maior e o seu valor corresponde ao Número de Ouro. Este, não representa, portanto, qualquer 
medida ou dimensão, mas sim uma relação entre duas grandezas. 

Esta proporção foi utilizada pelos artistas do Renascimento em diferentes domínios, 
designadamente, no campo da pintura, para definir a Secção Áurea ou determinar o Rectângulo 
de Ouro, o qual serviu de marco a muitas pinturas, entre as quais se contam algumas 
pertencentes ao Repertório, como teremos oportunidade de demonstrar, razão pela qual nos 

ocuparemos da sua construção de forma detalhada. 

Conhecida a Divina Proporção e a determinação do seu valor analítico, é importante 
para o estudo subsequente conhecer o método geométrico pelo qual, dado um segmento {a, 
b, ou a+b) se calculam os outros segmentos que se encontram com ele relacionados pela 
Regra de Ouro, situação que dá origem a três problemas: 

1- Dado o segmento total a+b, determinar o segmento a e o segmento b; 
2- Dado o segmento a, determinar o segmento b, e o segmento total a+b; 
3- Dado o segmento b, determinar o segmento ato segmento total a+b. 

A resolução dos dois primeiros problemas constitui já uma solução clássica e 
relativamente bem divulgada. Quanto ao terceiro, nunca foi tratado anteriormente, pelo menos 
não é do nosso conhecimento, não constando na vasta bibliografia acessível e consultada. 
Passaremos a analisar de cada um dos três problemas equacionados. 

5 <I> (phi) inicial do nome Phidias. Cf. VINCENT, Robert — Géométrie du Nombre d'Or, p. 23; 
HUNTLEY, H. E. — The divine proportion, p. 25; CLEYET-MICHAUD, Marius — Le nombre d'or. Paris: 4e 

édition. Presses Universitaires de France, 1982, p. 9. ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de 
Iconografia. Madrid: Ediciones Istmo, 1998, p. 43. 
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PROBLEMA 1 Para resolver a questão enunciada, vamos recorrer a uma construção 
geométrica elementar,6 apresentada na figura 7. Partindo de um segmento inicial AC, do qual 
não se conhece a dimensão, o primeiro passo é determinar o seu ponto médio: o ponto M. Em 
seguida, traçamos, pelo extremo C, uma linha perpendicular ao segmento inicial e, sobre ela, 
rebatese o ponto M, resultando o ponto D de tal modo que a medida CD se conserva igual a 
CM. Unimos, então, o extremo A com o ponto D. Em seguida, com centro 
em D, rebatese o ponto C sobre o segmento AD, determinando o 
ponto E. Verificase, assim, a igualdade entre os segmentos: 
CD = CM = DE = AC/2. Por fim, com centro no 
extremo A, efectuase o rebatimento do ponto 
E sobre o segmento inicial AC, obtendo o 
ponto B que estabelece a divisão do segmento 

i n i c i a l s e g u n d o a Secção Áurea, COmo Fig. 7. Método para efectuar a divisão do segmento AC 
., ^ . , ■ s-, , j . •< • . em média e extrema razão. 

pretendíamos. O segmento total AC e dividido 
na sua Secção Áurea pelo ponto B onde se 
consideram definidas as seguintes grandezas: AB = a, BC = b,eAC = a+b. 

PROBLEMA 2  Podemos equacionar o problema do seguinte modo: dado o segmento AB 
(ou b), como proceder para determinar o comprimento A C de tal modo que o ponto B constitua 
a sua divisão segundo a extrema e média razão 7 ? Conhecese, portanto, o segmento a, e 
pretendese, agora, determinar o segmento b, com o que ficaremos, também, a conhecer a+b. 
A construção geométrica efectuada para resolver este problema será futuramente muito útil 
pelo que lhe dedicaremos particular atenção [8]. 

Tomando o segmento AB como medida do lado, construimos o quadrado ABDE e 
determinase o ponto médio do lado AB: M. Em seguida, unese este ponto com o vértice D e 

6 Construção exemplificada, entre outros, por GHYKA, Matila C. — Estética de las proporciones en la 
naturaleza y en las artes. Tercera edición. Barcelona: Editorial Poseidon, 1983, p. 27; VINCENT, Robert — 
Géométrie du Nombre d'Or. 3e édition. Marseille: Chalagam Édition, 2001, p. 23; BOULEAU, Charles — 
Tramas, p. 64; HUNTLEY, H. E. — The divine proportion. A study in Mathematical Beauty. New York: Dover 
Publications, [s.d], p. 27; CLEYETMICHAUD, Marius — Le nombre d'or. Quatrième édition. Paris, Presses 
Universitaires de France, 1982, p. 10; MARÇAIS, Pierre; REY, Denise — Aperçus sur la géométrie sacrée. 
Paris, Guy Trédaniel Éditions, 1998, p. 68, fig. 22. 

7 Embora com outra formulação, este problema encontrase equacionado por GHYKA, Matila—Estética 
de las proporciones, p. 27, e nele baseamos a resolução da questão. 
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rebate-se o segmento MD para a horizontal, obtendo 
o ponto C. Deste modo, MD = MC e o segmento BC 
indica-nos o valor procurado: b. O problema ficou 
resolvido, pois, o segmento AC (a+b), assim 
construído, encontra-se dividido na sua extrema e 
média razão pelo ponto B. 

Fig. 8. Cálculo do segmento AC dado o ponto B 
que determina a sua Secção Áurea. 

PROBLEMA 3 - Este problema pode ser 
equacionado da seguinte maneira: dado um segmento BC (ou b) determinar o segmento AB 
(a) de tal modo que o ponto B divida o segmento AC (a+b) segundo a Regra de Ouro. A 
construção geométrica para resolver esta questão encontra-se ilustrada na figura 9. 

Dado o comprimento BC, determina-se M, o ponto médio desse segmento. Com centro 
na extremidade B, rebate-se o ponto M para a vertical, tendo obtido o ponto D, de modo que 
BM = BD. Une-se, então, o ponto D com o ponto C e, com centro em D, transpomos a medida 
do segmento DC para a perpendicular a BC. Desta operação resulta o ponto E, verificando-se 
a igualdade: DC = DE. Por fim, com centro no ponto B, rebate-se o segmento BE para a 
horizontal. Fica, assim, definido o ponto A, sendo BE = BA (= a). 

Temos, portanto, o segmento total AC (a+b) que se encontra dividido na proporção 
correspondente à extrema e média razão pelo ponto 
B, extremo do segmento dado, BC. 

Uma vez equacionados os problemas e explicada 
a respectiva solução gráfica, vamos comprovar que, 
seguindo os procedimentos geométricos apresentados, 
os segmentos resultantes encontram-se relacionados 
entre si pela Regra de Ouro. 

Fig. 9. Cálculo do segmento AB dado o 
segmento BC que constitui a sua Secção 
Áurea. 
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PROVA DE RESOLUÇÃO - PROBLEMA 1 

Servindo-nos da figura 10, recorda-se que a é a medida do 
segmento AB, enquanto b indica a medida do segmento BC, 
pelo que a+b corresponde ao comprimento total: AC. ^ ^ 
Vamos introduzir, por facilidade de cálculo, a 
letra m que define metade do 
comprimento AC ou seja m = 
AM = MC=CD = DE. Deste 
modo, o comprimento da 
hipotenusa AD mede V5 m. A 
De facto, recorrendo ao 
Teorema de Pitágoras, dado 

° Fig. 10. Verificação aritmética da divisão em extrema e media razão do 
a figura ACD ser um triângulo segmento AC 
rectângulo, sabemos que a 
hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, ou seja a raiz quadrada de 
(2m)2 + m2 o que dá V5 m: AD = h = V (2m)2 + m2 = V5 m2 = V5 m 

Então, o segmento AB = AE = AD - DE = a = \ 5 m - m. 

Por outro lado, o segmento BC mede AC - AB = 2m- a-2m- (V5 m - m) = 2 m - V5 
m + m = 3m-V5m. Portanto fiC = b = 3 m - \ 5 m. 

Retomando as relações estabelecidas entre o , èe a+&, temos, por um lado: 

"v5 m - m a 

Por outro lado, 

3 m - y 5 m 

3 V5 - 3 + (V5)2 - V5 
32 - (V5)2 

a + b 2 m 

m (A/5 -1) V5 - 1 (3 + V5) (V5 - 1) 
m (3 - V5) 3 - V5 (3 + V5) (3 - V5) 

2 + 2 V5 1 + V5 

2(V5 + 1) 2 (V5 +1) . 
« V5m-m V5-1 (V5-1) (V5 + 1) (V5)2-(l)2 

2 (V5 +1) 1+V5 
4 2 

a 
Assim, verifica-se que a + b 1+V5 

b a 2 

relacionadas entre si pelo Número de Ouro, como pretendiamos provar. 

= O, portanto as grandezas a e b estão 
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Luca Pacioli (1445-1517), no seu tratado, De divina proportione (1509) efectua estes 
cálculos, não em termos gerais, como acabámos de fazer, mas particularizando para um dado 
valor de modo a verificar a sua autenticidade. Atribuindo ao segmento AC o valor de 10 

unidades 8, efectua os cálculos matemáticos de modo a verificar da igualdade: = 
b a 

Servimo-nos, também, da figura 10 para acompanharmos os cálculos efectuados por 
Pacioli, a partir de um dado concreto: AC mede 10 unidades. Por conseguinte, os segmentos 
AM = MC = CD = DE = 5. A hipotenusa do triângulo rectângulo AC D é todo o segmento AD, 
o qual designaremos por h, medida esta que podemos quantificar, a partir de alguns cálculos 
elementares, baseados no Teorema de Pitágoras. Assim, h2 = 102+ 52, portanto h2 = 100 + 25, 
ou seja, h = Vl25. 

Uma vez que a hipotenusa h = AE + ED, (veja-se a fig. 10) podemos calcular, também, 
o único valor que nos falta, ou seja, a dimensão do segmento AE. Para tanto, basta substituir 
na equação h = AE + ED, os segmentos pelos respectivos valores: Vl25 = AE + 5. Portanto, 
o segmento AE = Vi25 - 5. 

Por outro lado, sabemos que AE = AB. Logo, o segmento AB = Vi25 - 5. Por sua vez, o 
segmento BC = 10 - AB = 10 - (Vl25 - 5) = 15 - Vl25. 

Reportando-nos à figura 10, retomamos as grandezas AB = ae BC = b. Estamos, agora, 

na posse de todos os dados para verificarmos a validade da equação -^— = — 
b a 

Substituindo os parâmetros aeb pelos respectivos valores, obtemos para o primeiro 
termo a igualdade: 
a_ _ V125-5 _ (Vl25-5)(15 + Vl25) 15 Vl25 + Vl252 - 75 - 5 Vl25 
b 15-V125 (15-Vl25)(15 + Vl25) 152-Vl252 

^ 50+10Vl25 _ 50+ 10Vl25 . 10(5 + Vl25) 5 + Vl25 5 + V5x52 . 
225-125 " 100 100 " 10 10 

= 5 + 5V5 = 5(1+V5) _ 1+V5 P o r t a n t o a_ = 1+V5 
10 10 2 b 2 

Vamos proceder de modo idêntico para o segundo termo da equação: a + " no qual 
a 

a soma a + b será substituída pelo seu valor numérico: 10. Obtemos, então a seguinte igualdade: 

Cf. PACIOLI, Luca — La Divina Proporción. Madrid: Ediciones Akal, 1991, p. 55. 
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a + b 
a 

10 10(Vl25 + 5) 10Vl25 + 50 10Vl25 + 50 
Vl255 (Vl255)(Vl25 + 5) 

10Vl25 + 50 1+V5 

Vl25252 
125  25 

100 

O exemplo de Luca Pacioli, confirma, como seria de esperar, para um caso particular, a 
a a + b 1 + V5 

validade da equação determinada para o caso geral, ou seja: 
b a 

= <D 

PROVA DE RESOLUÇÃO  PROBLEMA 2 

A figura 11 repete, por conveniência de 
trabalho, a figura 8 e, como habitualmente, 
estabelecemos as seguintes igualdades: AB = a; 
BC = b; AC = a + b. Designamos por m a medida do 
comprimento AM, ou seja metade do lado do 
quadrado, portanto m = AM = MB, sendo BD = 2m. 

D 

// / 
<9 / 

2 m \ 

v j 
 * ^ » ■  * ^ > m *J 

m M m B 
Fig. 11. Cálculo do segmento AC sendo dado o 
ponto B que determina a sua Secção Áurea. 

Com estes valores, a hipotenusa do triângulo 
rectângulo MBD será: h = ̂ 5m, equação cujo cálculo 
nos dispensamos de apresentar atendendo ao 
raciocínio semelhante ao que foi efectuado na figura 
10 para a resolução do Problema 1. Temos, assim, h = MD = MC = \ 5 m. 

Por seu lado, AB = m + m = a-2m. O segmento BC = MC  MB = b = ^5m-m. Por 
fim, o comprimento do segmento AC será dado por: AC = a + b = 2m + (\5 m - m). 

Desenvolvendo cada um dos membros da equação a - a + b , temos: 
b a 

a 2 m 2 m 2 Q/5 + 1) _ 2 (Vs + 1) _ 
(V5 +1) (V5  1) (V5)2  l2 b V5mm m(V5 1) V5  1 

_ 2 ("V5 + 1) _ 1 +"v5 Quanto ao segundo membro da equação: 
4 2 

fl + fr _ 2 m + p/5 m  m) _ m (2 +V5  1) _ 1 + V5 Daqui se depreende, uma vez 
a 2m 2m 2 

mais, a veracidade da equação: ÍL = ^ = = <j> 
b a 2 
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Fig. 12. Cálculo do segmento AB sendo dado 
BC que determina a sua Secção Áurea. 

PROVA DE RESOLUÇÃO - PROBLEMA 3 

Por fim, vamos comprovar, matematicamente, 
o procedimento geométrico levado a cabo para o 
Problema 3, através da figura 12, na qual definimos 
as seguintes grandezas de forma análoga aos casos 
anteriores: a = AB; b = BC; a + b=AC. Designámos 
por m metade do segmento BC e, desta forma, temos 
as seguintes igualdades: BM = MC = MD = m. 
Podemos concluir, de imediato, que BC = b = 2me, 
pelo processo construtivo, sendo BD = m, o segmento 
DC, que constitui a hipotenusa do triângulo rectângulo BCD, tem como valor: h = V5 m. 
Verificando-se a igualdade entre os segmentos DC e DE, então, DC = DE = V5 m. Assim, a 
dimensão do comprimento do segmento BE = BD + DE = m + V5 m. Desta forma, a medida 
da secção AB = BE = a = m + V5 m. Com estes valores podemos, facilmente, determinar o 
comprimento total: AC = a + b = m + ̂ 5m + 2m = ^5m + 3m 

Para verificar a validade da equação definidora da Regra de Ouro aplicada à figura 12, 

não temos mais que resolver cada um dos termos da equação: -9— = ——— 

Assim, para o primeiro termo: 

Quanto ao segundo 

V5 m + "V5 m 
b a 

m(l+V5) 1+V5 
b 2m 

a + b V5 m + 3 m 

2 m 

a V5 m + y5 m 

m p/5 + 3) = V5 + 3 
m(l+V5) (1+V5) 

_ (l-V5)(V5 + 3) V5 + 3 - (V5)2 - 3 V5 - 2 - 2 V5 2 + 2 V5 1+V5 
(1-V5)(1+V5) 1-(V5)2 . 4 4 2 

Tendo em conta estes cálculos, verifica-se que, também neste caso, permanece válido o 
procedimento geométrico efectuado para a divisão de um segmento segundo a extrema e 
média razão sendo conhecido a secção menor, pois, comprovou-se que permanece verdadeira 

a a + b 1 + V5 
a equação: = <D. 
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SIMETRIA 

O conceito de simetria, na Antiguidade Grega, revestia-se de um significado mais amplo 
em relação ao que possui nos nossos dias. Vitrúvio define a simetria como uma relação entre 
as partes e o todo: "La Simetria surge a partir de una apropiada armonía de las partes que 
componem una obra; surge también a partir de la conveniência de cada una de las partes por 
separado, respecto ai conjunto de toda la estructura" 9. Na base deste pressuposto, Jay 
Hambidge, na segunda década do século XX, propõe a existência de dois tipos de simetria 
existentes na natureza aplicáveis ao campo artístico: a simetria estática e a dinâmica, admitindo 
que a primeira poderá constituir, apenas, um caso especial da segunda 10. 

A simetria estática foi a primeira a ser utilizada, quase de modo natural e expontâneo, 
podendo ser aplicada de modo consciente ou inconsciente pelo homem nas obras de arte. Tal 
como o próprio nome indica, trata-se de uma simetria possuidora de uma espécie de entidade 
ou estado fixo, que visa o arranjo ordenado das unidades em volta de um centro, ou padrão. 
Esta simetria, usada pelo povo grego, antes de terem conhecimento de outra forma mais 
evoluída de relacionar os elementos de uma composição, foi também utilizada pelos artistas 
do período gótico e renascentista. Baseando-se, sobretudo, nas propriedades de figuras 
geométricas regulares do quadrado e do triângulo equilátero promoviam a divisão simples de 
uma área em várias áreas mais pequenas submúltiplas da primeira (1/2; 1/3; 2/3; 3/4 ...) n . 

Por seu lado, a simetria dinâmica corresponde a um tipo de ordenação e crescimento 
que se verifica na natureza em determinados organismos animais e vegetais, sugerindo, vida 
e movimento. No campo artístico, esta é, também, a grande diferença em relação à simetria 
estática: o dinamismo das suas formas e a capacidade de efectuar a transição entre uma forma 
e outra, tal como indica o próprio nome12. Este tipo de simetria não resulta de um conhecimento 
natural ou expontâneo, não podendo, portanto, ser usada de modo inconsciente ou involuntário. 

9 De Architecture!, Livro I, Cap. II. As citações desta obra serão efectuadas a partir da edição: POLIÓN, 
Marco Lúcio Vitrúvio — Los diet libros de Arquitectura. Segunda reimpresión. Madrid: Alianza Editorial, 
2000, p. 69. Ver ainda: GHYKA, Matila — The geometry of art and life. New York: Dover publications, [S.d.], 
p. x; HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry. New York: Dover publications, [s.d.], p. xii. 

10 Cf. HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, p. xii. 
" Ibidem, p. xiii. 
12 Após cerca de vinte anos de pesquisas Jay Hambidge concluiu que o povo egípcio e o povo grego 

foram os únicos a utilizar a simetria dinâmica. Os gregos, obtiveram o conhecimento da simetria dinâmica com 
os egípcios, por volta do século VI a.C, mas acabaram por superar os seus mestres, aparentemente por terem 
efectuado uma descoberta importantante: a simetria dinâmica era a simetria do crescimento do ser humano Cf. 
HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, pp. xiv-xv. 
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De acordo com estas noções, os rectângulos serão classificados, em função das 
respectivas áreas, em rectângulos estáticos e dinâmicos: 

a) Rectângulos estáticos: os que possuem uma área estática em termos de desenho, 
pois, permitem, apenas, uma subdivisão fixa, organizada em função de submúltiplos 13. A 
simetria característica destas formas é uma simetria estática: a sua formação resulta da aplicação 
de múltiplas unidades de medida, ou deriva de formas geométricas regulares básicas 14. A 
área correspondente é sempre mesurável. 

b) Rectângulos dinâmicos: são rectângulos cuja área permite divisões obtidas segundo 
as leis intrínsecas da simetria dinâmica, que orientam o fenómeno de crescimento humano e 
da natureza, daí possuírem «vida» 15, ou serem geradores de novas formas16. A simples divisão 
destas figuras geométricas, por diagonais e suas perpendiculares, produz superfícies 
semelhantes às do rectângulo inicial n . Por sua vez, a área destas figuras é incomensurável, 
sendo, todavia, «mensurável ao quadrado» 18. 

MÓDULO DE UM RECTÂNGULO 

No contexto do presente estudo, entende-se por módulo de um rectângulo a razão entre 
o comprimento do lado maior e do lado menor dessa superfíciel9. A determinação deste valor 
caracteriza a relação entre os lados de um rectângulo e, em certos casos, a respectiva forma 
bem como a dos que lhe são semelhantes, pois, em todos, se conservará inalterável o respectivo 
módulo 20. Por este facto, quando é referido, por exemplo, um rectângulo de 5/3, estamos a 
aludir ao seu módulo e, portanto, a designar um tipo específico de rectângulo [13]. 

13 Hambidge define-a como sendo uma área "sem vida ou morta no que concerne ao desenho". 
Cf. HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, p. 10. 

14 IDEM — Practical Applications of Dynamic Symmetry. New York: The Devin-Adair Company, 
[s.d.Lp. 3. 

15 Cf. HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, p. 10. 
16 Cf. GHYKA, Matila C. — Estética de las proporciones, p. 158. 
17 Ibidem, p. 126. 
18 Ser «mensurável ao quadrado» significa que a área de um rectângulo dinâmico é um valor mensurável 

quando elevada ao quadrado. Por exemplo: um rectângulo com área igual a V3 temos: (V3)2 = 3. Cf. HAMBIDGE, 
Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, p. 18. 

19 Cf. GHYKA, Matila C. — Estética de las proporciones, p. 157. 
20 Em termos matemáticos, diz-se que uma figura é semelhante a outra quando possui os ângulos iguais 

e os lados proporcionais, isto é, ambos foram multiplicados pelo mesmo valor, inteiro ou fracionário. 
Cf. EUCLIDES — Elementos, Livro I, Definição I. Para o tratado de Euclides utilizámos a seguinte publicação: 
EUCLIDES — Elementos. Madrid: Editorial Gredos, 1991, 3 tomos. 
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Assim, o número que se associa, muitas vezes, à designação de um rectângulo, especifica 
a figura em questão e significa sempre a razão entre o lado menor e o menor. Por exemplo, 
quando se refere o Rectângulo 0 (ou Rectângulo 1,618);. Rectângulo \3 (ou Rectângulo 
1,732) está a dar-se uma indicação do módulo, ou seja, a razão entre o comprimento do lado 
maior e do menor desse rectângulo 21. 

Esclarecida a noção de módulo, podemos completar a classificação dos rectângulos 
feita anteriormente, acrescentando que: 

a) Os rectângulos estáticos têm por módulo um número racional, inteiro ou fracionário. 
b) Os rectângulos dinâmicos têm por módulo um número irracional22. 

Em termos práticos, para determinar o módulo de um rectângulo, basta efectuar o 
quociente entre a medida do lado maior e a do lado menor. O resultado obtido expressa o 
módulo desse rectângulo que, doravante, será designado pela letra m. Por exemplo, para o 
rectângulo, ilustrado na figura 13, o módulo seria obtido pela razão entre o lado maior (5 
unidades) e o lado menor (3 unidades) o que daria o módulo m = 5/3, que, sendo um número 
fracionário, é classificado entre a classe dos «rectângulos estáticos». 
Todos os rectângulos com os lados proporcionais a este possuirão o 
mesmo módulo. De facto, para obter, por processos aritméticos um 
rectângulo proporcional ao da figura teríamos que multiplicar o 
comprimento de ambos os lados pelo mesmo valor numérico, pelo 
que a razão entre o lado maior e o menor permanecia igual a 5/3 23. 

Assim se comprova o facto do módulo caracterizar um 
determinado tipo de rectângulos e, em determinados casos, bastará 
referir o módulo para conhecer a forma do rectângulo e, desta forma, 
procedermos, mais facilmente à análise geométrica das pinturas. F ,f • *3- Rect™sul° com 

r ° r módulo m = 5/3. 

1 ( 

21 Cf. GHYKA, Matila — The geometry of art and life, p. 28. 
22 Um número racional é todo o número que é inteiro [1, 2, 3 ...] ou fracionário (exprimível pelo 

quociente de dois números inteiros) [1/3,2/5,3/7 . . . ] . Por número irracional entende-se todo o número que não 
é inteiro nem pode ser representado pelo quociente de dois números inteiros [V2, V5, V7...]. Para a classificação 
destes rectângulos estáticos e dinâmicos seguimos as orientações de HAMBIDGE, Jay — The Elements of 
Dynamic Symmetry, e a síntese apresentada por GHYKA, Matila C. — Estética de las proporciones, p. 157. 

23 Refere-se, especificamente «processos aritméricos», pois, existem métodos geométricos para efectuar 
a construção de rectângulos semelhantes como se ilustra na figura 17. 
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RECÍPROCO DE UM RECTÂNGULO 

Explicar o rectângulo recíproco implica utilizar a noção de diagonal. Esta linha é uma 
das mais importantes entre as que podem ser traçadas no interior das figuras rectangulares, 
como nos recorda Jay Hambidge, ao afirmar que o elemento mais importante num rectângulo 
é a sua diagonal24. Por isso, antes de prosseguir, é conveniente analisarmos a importância da 
diagonal de um rectângulo, segmento que utilizaremos com muita frequência nas divisões 
internas e no estudo geométrico das pinturas. 

Vários séculos antes de Cristo, os matemáticos gregos compreenderam a importância 
desta linha que une os vértices opostos de um rectângulo como se pode comprovar em diversas 
proposições de Euclides que a ela se refere directamente ou quando a utiliza em certas 
demonstrações25. Um exemplo que ilustra a importância da diagonal pode ver-se pela figura 
14 que representa o conhecido triângulo perfeito 26, onde a hipotenusa BD é a diagonal do 
rectângulo ABCD de 4 unidades por três. O mesmo segmento BD é utilizado como lado 
maior de outro rectângulo com cinco unidades de lado por três, como forma de demonstrar o 
Teorema de Pitágoras. Outro exemplo, que comprova a importância da diagonal, pode ser 
visto na figura 15, na qual se efectuou a construção de rectângulos semelhantes no interior do 
rectângulo original, por dois processos distintos, mas recorrendo, sempre, a uma ou às duas 
diagonais. Na figura da esquerda bastou, traçar uma diagonal para, a partir dela e, por meio 

/ 

Fig. 14. O triângulo perfeito construído sobre a 
diagonal de um rectângulo 

Fig. 15. Dois processos para construir rectângulos 
semelhantes utilizando uma ou duas diagonais 

24 Cf. HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, p. 33. 
25 Referimos, por exemplo, o Livro I, Proposição 34,43; Livro II, Proposições 4-8; Livro VI, Proposição 

24, 26; Livro X, Proposições 92-96. 
26 E conhecido como triângulo perfeito o único triângulo rectângulo cujos lados se apresentam com as 

proporções assinaladas sendo imediata a demonstração do Teorema de Pitágoras, pela facilidade em conhecer 
as dimensões da hipotenusa. Ver outras demonstrações deste teorema, com base na diagonal de um rectângulo 
em EUCLIDES — Elementos. Livro I, Preposição 47. 
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de segmentos paralelos aos lados, obtermos rectângulos de menores dimensões, mas 
semelhantes entre si e que possuem, em comum, a diagonal traçada de início. Na figura 
situada do lado direito, foram utilizadas as duas diagonais que funcionam como diagonais 
dos sucessivos rectângulos interiores. Qualquer que seja a figura rectangular desenhada que 
possua, em comum, as duas diagonais, apresenta-se, sempre, como um rectângulo semelhante 
ao original. 

Jay Hambidge afirma que, depois da diagonal, o elemento mais importante, no mesmo 
rectângulo, é a diagonal do rectângulo recíproco 21. Importa, pois, saber em que consiste o 
rectângulo recíproco e como o construir. 

Por recíproco de um rectângulo, entende-se um novo rectângulo semelhante ao primeiro, 
(como tal tem o mesmo módulo) construído, habitualmente, no seu interior, e que possui, 
como lado maior, o comprimento do lado menor do primeiro, sendo condição indispensável 
que as diagonais do recíproco sejam perpendiculares às diagonais do rectângulo original, 
facto de primordial importância para efectuar a sua construção28. 

Assim, dado o rectângulo ABEF [16], o método mais simples, para determinar o seu 
recíproco, passa por traçar, em primeiro lugar, as diagonais do F E 
rectângulo inicial. Em seguida, pelos vértices, conduzem-se linhas 
perpendiculares às diagonais. Na figura identificámo-las como 
AC, HB, GE e FD. Pelos pontos em que estas linhas intersectam 
os lados maiores do rectângulo primitivo traçamos segmentos 
paralelos aos lados menores, designadamente, linhas HC e GD. 
Com este procedimento, foram determinados dois rectângulos 
recíprocos: ABC H e GDEF. Como se pode verificar, as linhas 
AC, HB, GE e FD, constituem as diagonais dos rectângulos 
recíprocos que, pelo próprio processo construtivo, são 
perpendiculares às diagonais do rectângulo inicial e as intersectam 
nos pontos assinalados com os algarismos 1,2,3 c 4. Estes pontos, 
designados por pólos do rectângulo ABEF, são extremamente 
importantes para estabelecer divisões no seu interior. 

Fig. 16. Um método para 
determinar o recíproco de um 
rectângulo. 

Existem outros métodos para a determinação do rectângulo recíproco aos quais faremos 

27 Cf. HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, p. 33. 
28 As principais características e métodos construtivos dos rectângulos recíprocos podem ser vistas em 

HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, pp. 9, 30-37; GHYKA, Matila — Estética de las 
proporciones, p. 160. 
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A M B 
Fig. 17. Método alternativo para 
construção do recíproco -1 

alusão, não devido à qualidade de processos alternativos, mas 
porque definem, no interior da superfície, linhas de força 
importantes como componentes da respectiva estrutura 
interna. Assim, as figuras 17 e 18 ilustram dois processos 
alternativos para o cálculo do recíproco29. Na primeira, após 
ter sido desenhado o rectângulo ABDE, e uma diagonal, por 
exemplo, BE, foi traçado o semicírculo AB, com centro no 
ponto médio do mesmo lado, ponto M. Este arco intersecta a 
diagonal no ponto assinalado pelo número 2. Para determinar 
o recíproco, basta conduzir, por este ponto, um segmento com 
origem no vértice A de modo a intersectar o lado maior do 
rectângulo inicial. Assim se obteve o ponto C. Por este, 
desenha-se uma paralela ao lado menor AB que define, de 
imediato, o recíproco procurado: ABCF. Unindo os vértices 

B e F determina-se o ponto 1 que, juntamente com o ponto 2, constituem dois dos pólos do 
rectângulo ABDE. As linhas AC e FB, utilizadas neste procedimento, constituem as diagonais 
do recíproco, perpendiculares às do rectângulo inicial, como se comprova pela figura 17. 

Relativamente à figura 18, o método construtivo revela-se mais elaborado, embora 
apresente a vantagem de determinar importantes figuras geométricas e linhas de força que 
poderão ser utilizadas como auxiliares da composição. A 
construção inicia com a aplicação de um quadrado ACEI, junto a ' ' ! 

um dos lados menores do rectângulo. Em seguida, é desenhada 
uma das diagonais, por exemplo, HC. Esta, vai intersectar o lado 
IE, do quadrado, no ponto L, pelo qual se conduz a vertical GB. 
O rectângulo BCEL formado junto do lado maior é o rectângulo 
recíproco. Para o repor na sua posição habitual, isto é, junto de 
um dos lados menores, basta traçar a diagonal do quadrado, IC, 
que define o ponto M sobre o segmento GB. Pelo ponto M tira-se 
uma paralela ao lado AC, com o que se conclui a construção do 
recíproco: ABDJ. Para comprovar que se trata, efectivamente, do 
rectângulo recíproco, desenhámos a diagonal AD, constatando a 
perpendicularidade em relação à diagonal HC, no ponto 1, um 
dos pólos do rectângulo. 

L 

\ 

M 
yo\ 

D 

A B C 
Fig. 18. Método alternativo para 
construção do recíproco - II 

Figuras compostas a partir de HAMBLDGE, Jay — Practical Applications of Dynamic Symmetry, p. 46. 
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Importa destacar que todos estes procedimentos se basearam no traçado de, pelo menos, 
uma das diagonais, quer se trate da figura inicial quer dos respectivos recíprocos. Deste 
modo se confirma a afirmação de Jay Hambidge quanto à importância destas linhas no interior 
dos rectângulos, principalmente no caso dos recíprocos pois evidenciam ainda mais o papel 
de relevo dado aos pólos do rectângulo. 

GNÓMON 

Por gnómon entende-se toda a forma que sendo justaposta a uma figura dada, produz 
outra semelhante à inicial, mas de maiores dimensões 30. Assim, por exemplo, o gnómon de 
uma superfície rectangular será a figura associada a esse rectângulo que reproduz um novo, 
semelhante ao primeiro. Servem de exemplo as duas formas sombreadas ilustradas na figura 
19. No primeiro caso, o trapézio ABCE constitui o gnómon do triângulo ECD, pois ao ser 
acrescentado à base do triângulo transforma-o noutro que lhe é semelhante. Por sua vez, o 
quadrado GCDE possui, como gnómon, a forma em «L», sombreada, pois, ao ser justaposta 
ao quadrado inicial, resulta o quadrado ABDF, com maiores dimensões que o primeiro31. 

Nos rectângulos existe uma relação muito estreita entre a noção de rectângulo recíproco 
e a de gnómon. Analisando as figuras 17 e 18, verificaremos que, após a marcação dos 
recíprocos, a restante área do rectângulo 
inicial constitui o seu gnómon, pois, segundo 
a definição apresentada, justapondo a área 
maior ao respectivo recíproco, obtém-se uma 
superfície rectangular que é semelhante ao 
rectângulo recíproco. Convém referir que o 
único rectângulo que possui como gnómon 
um quadrado é o Rectângulo de Ouro, 
particularidade que será comprovada ao 
analisarmos este rectângulo específico. 

A B A B 

Fig. 19. Figuras gnomónicas do triângulo e do quadrado. 

30 Cf. HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, pp. 101-104; GHYKA, Matila — 
Estética de las proporciones, p. 130. 

31 Aristóteles referia-se, precisamente, ao gnómon, de um modo mais restrito, como sendo a figura que, 
acrescentada a um quadrado, aumenta os seus lados, mas não a sua forma (nota 64 livro II de Euclides, p. 266) 
Definição semelhante pode ser vista em HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, p. 103. Este 
autor chama à forma sombreada, justaposta ao quadrado, «esquadro de carpinteiro» devido à sua semelhança 
com esta ferramenta. Para um historial do assunto consultar: EUCLIDES — Elementos, nota 64, pp. 265-266. 
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rectângulo constitui a figura geométrica mais utilizada pelos pintores como 
suporte das pinturas, não só no caso português, como na pintura Renascentista 
de outros países. Por isso, os nossos estudos incidirão, em primeiro lugar, 
sobre a análise desta forma rectangular, que constitui o que Charles Bouleau 
designa como marco, denominação que manteremos no nosso trabalho. O 

limite físico da pintura, não funciona, apenas, como suporte ou fronteira inerte estabelecida 
entre a pintura e a área circundante. Pelo contrário, a forma rectangular actua activamente 
sobre a área situada no seu interior, graças às linhas de força que ela própria impõe, linhas 
estas que podem, posteriormente, ser completadas com formas geométricas ou outras linhas 
importantes. Deste modo, como teremos oportunidade de constatar, cada rectângulo dispõe 
da sua própria estrutura interna, que existe por si mesmo, independentemente da vontade do 
pintor. Consequentemente, achamos ser de fundamental importância analisar os rectângulos 
mais conhecidos e utilizados durante o Renascimento, expondo e clarificando as regras 
matemáticas e geométricas responsáveis pelas suas dimensões e pela respectiva estrutura 
interna, condicionantes decisivas para as pinturas, como veremos. 

Devemos salientar que, ao efectuarmos a apresentação e o estudo dos diversos 
rectângulos não nos limitaremos a analisar o caso das pinturas quinhentistas portuguesas 
apresentadas no Repertório. O nosso objectivo é mais lato: pretendemos abarcar o maior 
número possível de métodos construtivos dos rectângulos conhecidos pelos artistas do 
Renascimento, compreender as leis que regem a sua criação e determinam a respectiva estrutura 
interna. Tanto quanto é do nosso conhecimento, este assunto nunca foi tratado em Portugal de 
forma aprofundada, nem com tal diversidade de modelos construtivos como os que serão 
apresentados. Ao sistematizarmos esta matéria, pensamos estar a dar um contributo importante 
para que qualquer investigador disponha dos meios práticos e dos conceitos elementares 
necessários para fundamentar o estudo geométrico das pinturas Renascentistas, referentes a 
qualquer tema. 

A multiplicidade de regras relativas à construção de rectângulos é enorme e envolve 
contributos de áreas como a matemática, a geometria e mesmo a teoria musical, obrigando a 
explicações pormenorizadas, de modo a justificar, cabalmente, os passos conducentes à forma 
final e às principais linhas de força do traçado regulador. Para alcançar tal objectivo, servimo-
nos de tratados da Grécia Antiga, principalmente, a Óptica e os Elementos de Euclides, o 
Timeu, de Platão e os escritos Sobre as linhas indivisíveis de Aristóteles, mas, sobretudo, dos 
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escritos dos tratadistas do Renascimento, com Leon Battista Alberti, em primeiro lugar (De 
Pictura, De Re Aedificatoriá), seguido de outros como, por exemplo, Antonio di Pierrô Averlino 
detto II Filarette (Trattato diArchitettura), Francesco di Giorgio Martini (Trattati di Architettura 
ingegneria e arte militare), Piero delia Francesca (De Prospectiva pingendi), Leonardo da 
Vinci (diversos manuscritos reunidos no Trattato delia pittura), Jean Pèlerin Viator (De 
Artificiali Perspectiva) ou Albrecht Durer (Underweysung dermessung...) para nomear, apenas, 
alguns exemplos. Todavia, recorremos, também, a estudos efectuados no século XX que vêm 
trazer nova luz sobre os conceitos geométricos dos artistas do Renascimento e o modo como 
eram utilizados. 

Para além da importância de que se revestem estes escritos no campo da arte, evidenciam 
também, uma realidade que, no período renascentista, se ia afirmando cada vez mais 
consistentemente: a pintura não poderia continuar a ser considerada, por mais tempo, um 
trabalho artesanal, mas sim uma actividade científica que, como tarefa mental, deveria ser 
considerada em pé de igualdade com as outras sete artes liberais, provenientes da cultura 
medieval que formavam o Trivium (Gramática, Dialética e Retórica) e o Quadrivium 
(Aritmética, Geometria, Astronomia e Música). 

Na apresentação dos rectângulos e respectivos métodos construtivos, iniciamos pelos 
que são obtidos através de regras matemáticas e/ou geométricas, considerados dentro da 
designação genérica de rectângulos dinâmicos (Rectângulo de Ouro, Rectângulo V&, 
Rectângulo V2, Vi, y/4, V 5, Vó, e o quadrado), aos quais se seguem, ainda dentro desta 
mesma classe, os Rectângulos Compostos, ou seja, figuras geométricas resultantes da 
combinação de uma ou de várias das superfícies rectangulares anteriormente expostas, para 
concluir com os designados rectângulos estáticos, onde se incluem os rectângulos resultantes 
das denominadas «consonâncias musicais»: o quadrado (que pode ser considerado, 
simultaneamente, como figura estática ou dinâmica, dependendo da estrutura interna 
considerada), o Diapente (ou Sesquiáltera) o DiatessarãO (ou Sesquitércia), a superfície 
Sesquiquarta, a Superbipartiens e, ainda, rectângulos correspondentes à duplicação de algumas 
destas figuras geométricas. 

Os três quadros apresentados inicialmente permitem dar uma visão geral das figuras 
analisadas, associando a designação de cada uma à respectiva forma e ao módulo 
correspondente o que nos parece constituir uma referência importante e um modo prático de 
consulta ao longo de todo o trabalho de índole geométrica. 
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QUADRO XXXIII 

RECTÂNGULOS DINÂMICOS 

DESIGNAÇÃO DESENHO MODULO 

Rectângulo de Ouro 
m = 0 = 1,618 

Rectângulo V0 (raiz de 0) 
m = Vo= 1,272 

Rectângulo V2 (raiz de dois) 
m = V2= 1,414 

Rectângulo v3 (raiz de três) m = V3 = 1,732 

Rectângulo \4 (=2) (raiz de quatro) 
(Duplo Quadrado) m = 2 

Rectângulo V5 (raiz de cinco) 
m = V5 = 2,236 

Rectângulo Vo (raiz de seis) 
m = V6 = 2,449 
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QUADRO XXXIII (cont.) 

RECTÂNGULOS DINÂMICOS (cont.) 

DESIGNAÇÃO DESENHO MODULO 

Quadrado m = 1 Quadrado m = 1 

Rectângulo composto -1 
(Quadrado + Rectângulos 0) 

<r 

m =1,809 

Rectângulo composto - II 
(Quadrado + Rectângulos 0) 

sXL 

m =1,309 
Rectângulo composto - II 
(Quadrado + Rectângulos 0) m =1,309 
Rectângulo composto - II 
(Quadrado + Rectângulos 0) m =1,309 

Rectângulos compostos - III e IV 
(Quadrado + Rectângulos \2) 

f \ < 
^—1 

m =1,707 

Rectângulo composto - V 
(Quadrado + Rectângulos v2) m =1,354 
Rectângulo composto - V 
(Quadrado + Rectângulos v2) 

/ / \ 

m =1,354 
Rectângulo composto - V 
(Quadrado + Rectângulos v2) 

/ 
m =1,354 

Rectângulo composto - V 
(Quadrado + Rectângulos v2) m =1,354 

Rectângulo composto - VI 
(Quadrado + Rectângulo \3) m =1,577 
Rectângulo composto - VI 
(Quadrado + Rectângulo \3) 

/ As 
m =1,577 

Rectângulo composto - VI 
(Quadrado + Rectângulo \3) 

/ 
m =1,577 

Rectângulo composto - VI 
(Quadrado + Rectângulo \3) m =1,577 

Rectângulo composto - VII 
(Quadrado + Rectângulo v3) 

^ m =1,866 

Rectângulo composto - VIII 
(Quadrado + Rectângulo \5) \ m= 1,447 Rectângulo composto - VIII 
(Quadrado + Rectângulo \5) \ -V m= 1,447 Rectângulo composto - VIII 
(Quadrado + Rectângulo \5) \ 

\ 

m= 1,447 Rectângulo composto - VIII 
(Quadrado + Rectângulo \5) m= 1,447 

Rectângulo composto - IX 
(Quadrado + Rectângulos v5) m =1,224 Rectângulo composto - IX 
(Quadrado + Rectângulos v5) 

\ A* ! 
m =1,224 Rectângulo composto - IX 

(Quadrado + Rectângulos v5) 
\ ! 

m =1,224 Rectângulo composto - IX 
(Quadrado + Rectângulos v5) m =1,224 
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QUADRO XXXIII 

RECTÂNGULOS ESTÁTICOS 

DESIGNAÇÃO DESENHO MÓDULO 

Quadrado m=\ 

Sesquialtero (Diapente) m = 3/2= 1,5 

Sesquitércio (Diatessarão) m = 4/3 = 1,333 

Sesquiquarta m = 5/4 =1,25 

òuperbipartiens m = 5/3 = 1,666 

Duplo Quadrado 
(Rectângulo \4 = 2) 

m = 2 

Duplo Sesquiáltero (Duplo Diapente) m = 9/4 = 2,25 

Duplo Sesquitércio (Duplo Diatessarão) m =16/9 =1,778 

Elenco dos principais Rectângulos dinâmicos e Rectângulos estáticos analisados 
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2.2.1. Regras matemático-geométricas 

RECTÂNGULO DE OURO 

Para construir um Rectângulo de Ouro, sem uma medida E 
específica, devemos começar por desenhar, em primeiro lugar, 
um quadrado, tal como se apresenta na figura 20, onde 
iniciámos a construção pelo quadrado ABDE. Em seguida, 

F 
determina-se o ponto M, ponto médio do lado BD e rebate-se o 
segmento MF para a vertical, resultando o ponto D. Verifica-
se, portanto, a igualdade MF = MD. O segmento BD constitui 
o lado maior do rectângulo sendo o lado menor formado pelo 
segmento AB. O rectângulo construído por este processo, ou 
todo aquele que obedece a estas proporções, é designado por 
Rectângulo de Ouro, OU Rectângulo 0 '. F ig. 20. Construção do Rectângulo 

de Ouro. 

O motivo para tal designação advém do facto deste 
rectângulo possuir como módulo o valor de O = 1, 618, algo que pode ser comprovado em 
termos matemáticos. Para isso, vamos atribuir ao lado menor o valor de uma unidade: AB =1. 
Consideremos o comprimento do lado maior como resultante da soma de dois segmentos: 
BD = BM + MD. Pelo processo construtivo, sabemos que o comprimento BM = MC = 0,5. 
Resta, portanto, definir o valor do segmento MD para determinar a dimensão do lado BD. 
Sabemos que MD possui o mesmo comprimento do segmento MF, que constitui a hipotenusa 
do triângulo rectângulo MFC. Com este dado e, pela aplicação do Teorema de Pitágoras, 
podemos calcular facilmente o valor de MF: MF2 = l2 + 0,52 => MF =1,118 sendo também 
este o valor do segmento MD. O lado maior do rectângulo terá então o seguinte valor: BD = 
BM + MD = 0,5 + 1,118 =1,618, valor que identifica o Número de Ouro: O. 

1 Repare-se na semelhança existente entre esta construção e a que foi efectuada na figura 8. Facto que 
nos conduz a que os lados maiores do rectângulo ABDE sejam seccionados pelo segmento CF segundo a Divina 
Proporção. Este método construtivo elementar é explicado em muitos manuais de geometria e de matemática. 
Vamos, contudo, seguir os livros basilares para o nosso trabalho: BOULEAU, Charles — Tramas, p. 66; 
HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Simmetry, p. 25; GHYKA, Matila C. — Estética de las 
proporciones, p. 43; IDEM — El número de oro. Barcelona: Editorial Poseidon, 1992, est. II; IDEM — The 
geometry of art and life, p. 9, além dos outros referidos anteriormente (ver nota 4, secção 2.1.). Chamamos a 
atenção para o facto de que tanto nesta como nas construções seguintes, optámos por colocar o rectângulo «ao 
alto», isto é com os lados maiores construídos na vertical, contrariamente ao que se verifica na maior parte das 
publicações, pois as pinturas portuguesas às quais estas figuras serão, eventualmente, adaptadas, apresentam-se 
segundo esta disposição. 
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Comprovámos que a dimensão do lado maior deste rectângulo possui o valor de O, 
enquanto que o lado menor mede uma unidade. Assim, o seu módulo: m = O/l = O. Por isso, 
este rectângulo é designado por Rectângulo O, (ou, segundo Jay Hambidge, rectângulo dos 
quadrados giratórios ou, ainda, rectângulo 1,618)2. Este cálculo vem comprovar a importância 
do módulo de um rectângulo não só porque em determinados casos o seu valor dá o nome ao 
próprio rectângulo, mas também porque de imediato ficamos a saber qual o tipo de rectângulo 
com que lidamos. Ao efectuar a construção do Rectângulo de Ouro, verificamos que os lados 
maiores se apresentam divididos segundo a Secção Áurea, exactamente pela posição que o 
quadrado ocupa na superfície final. Isto significa que o processo de construção deste rectângulo 
também nos fornece, de imediato, a divisão dos lados maiores segundo a sua Divina Proporção. 

Esta característica pode ser, ainda, potencializada se efectuarmos a construção desta 
figura utilizando o método de Euclides, para quem este rectângulo já era conhecido, bem 
como a Secção Áurea. Aquele matemático grego começa por construir um quadrado ACDH3. 
Prossegue com a determinação do ponto intermédio do lado G F E 
CD, ponto M. Em seguida, projecta o segmento MH para a 
vertical. Desta operação resulta o ponto E, sendo o segmento 
CE, o lado maior do Rectângulo de Ouro que é dividido pelo 
ponto D na sua Secção Áurea. Até este momento, todo o 
processo é idêntico ao efectuado anteriormente. Surge, porém, 
uma diferença importante: com centro no ponto D, Euclides 
rebate o segmento DE para a horizontal, sobre o lado, DH, 
do quadrado traçado ao início. Com esta operação define o 
ponto I, pelo qual conduz a linha vertical BF que determina 
sobre os lados menores a divisão segundo a média e ex
trema razão. No lado HD, dividido por I na Secção Áurea, 
assinala-se, como habitualmente, o segmento maior por a, e 
o menor por b. 

H / b a 
I D 

M 

A B C 
Fig. 21. Secção Áurea e Rectângulo 
de Ouro segundo Euclides. 

2 Jay Hambidge, em 1919-1920, nos seus escritos efectuados para a revista The Diagonal e, mais tarde, 
reunidos no livro The Elements of Dynamic Symmetry, designava este tipo de rectângulo pelo nome de rectângulo 
dos quadrados giratórios, pelo facto do quadrado resultante das múltiplas subdivisões internas (ver figura 73) 
se apresentar efectuando rotações sucessivas em torno de um pólo deste rectângulo, o que vem consolidar a 
importância de que se revestem quer as diagonais, quer os pólos dos rectângulos. Cf. HAMBIDGE, Jay — The 
Elements of Dynamic Symmetry, pp. 25, 30-31. Todavia, em todo o trabalho geométrico, preferimos utilizar a 
designação de Rectângulo de Ouro ou Rectângulo 0. 

3 Cf. EUCLIDES, — Elementos. Livro VI, Proposição 30. Esta mesma construção é também apresentada 
por BOULEAU, Charles — Tramas, p. 76. 
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Este processo apresenta vantagens evidentes: além de estabelecer a divisão dos lados 
maiores do Rectângulo de Ouro segundo a sua Secção Áurea (pontos H e D), efectua, 
simultaneamente, a divisão dos lados menores segundo a mesma proporção (pontos FeB)e 
assinala, no interior do rectângulo final, algumas figuras geométricas e linhas de orientação 
que, eventualmente, poderão ser determinantes na análise de pinturas cujo marco seja o 
Rectângulo de Ouro. Na figura 21, à construção apresentada por Euclides, acrescentámos os 
segmentos GFeGH, assinalados a traço interrompido, com os quais se completa o rectângulo 
final ACEG que corresponde exactamente ao Rectângulo de Ouro cuja construção temos 
vindo a analisar. 

RECTÂNGULO Ví> 

Esta figura geométrica, incluída nos rectângulos dinâmicos, é pouco conhecida e 
divulgada em estudos deste tipo. Porém, dada a sua estreita relação com o Rectângulo 0, 
quer no que se refere ao seu processo de construção, quer na respectiva estrutura interna, 
vamos analisá-lo em pormenor4. 

Para construir o Rectângulo V<2> (raiz quadrada de O) 
deve determinar-se, em primeiro lugar um Rectângulo de Ouro. 
Na figura 22 a construção deste rectângulo é identificada pela 
superfície ABEF, determinada com base no quadrado ABCH, 
seguindo o método habitual: efectuando o rebatimento do 
segmento MH para a vertical de modo a obtermos o ponto E, 
segundo a construção exemplificada na figura 20. Atribuindo 
ao lado do quadrado o comprimento de uma unidade, o lado 
maior do rectângulo obtido, (BE na fig. 22), mede 1,618, ou 
seja, o Número de Ouro: O. O cálculo do Rectângulo V<3>passa 
por rebater o ponto E sobre o lado oposto: com centro em B 
transpõe-se o vértice E para o lado vertical AF, onde se 

estabelece o ponto G, de tal modo que o lado BE constitua a diagonal do novo rectângulo. 
Pelo ponto G desenha-se uma linha paralela aos lados menores: segmento GD. A figura 
geométrica acabada de construir: ABDG é o Rectângulo VíP, cuja diagonal, BG, representa o 
lado maior do Rectângulo de Ouro que lhe deu origem. 

Fig. 22. Método de construção do 
Rectângulo VíP. 

4 O método construtivo desta figura encontra-se baseado em GHYKA, Matila — The geometry of art 
and life, pp. 28-31, 160. 
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A designação dada, Rectângulo V<í>, advém do módulo ser igual ao valor de Vo, como 
comprovaremos em seguida, mediante alguns cálculos elementares. 

Para determinar o módulo necessitamos conhecer as dimensões do rectângulo. Se o 
lado menor, como temos vindo a considerar, medir uma unidade, precisamos de saber o valor 
do lado AG, o que facilmente podemos determinar pois conhecemos a medida da diagonal 
BG: BG = <E>, que forma a hipotenusa do triângulo rectângulo ABG. Sabendo que num triângulo 
rectângulo o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos {Teorema de 
Pitágoras), estabelecemos a seguinte equação: BG2 = AB2 + AG2. Substituindo os termos 
conhecidos pelos respectivos valores, temos: O2 = l2 + AG2 => 2,618 = 1 + AG2. Portanto 
AG2 = 2, 618 - 1. Donde: AG = BD = Vl,618 ou seja Vo = 1,272. 

Uma vez conhecida a dimensão dos lados, podemos determinar o módulo do rectângulo: 
m = Vo/1 = Vo, valor que dá o nome ao rectângulo, embora, por vezes, seja referido, também, 
como rectângulo 1, 272 (valor correspondente à raiz quadrada de 1,618). 

RECTÂNGULO V2 

Os rectângulos v2 (raiz de 2), \ 3 (raiz de 3), \ 4 (raiz de 4), v5 (raiz de 5), etc, formam 
uma classe de rectângulos dinâmicos utilizados durante o Renascimento como marco das 
pinturas. Este factor, associado ao tipo de divisões internas que determinam, justificam a 
importância de analisar pormenorizadamente sobre cada uma destas figuras geométricas. O 
seu traçado é muito simples e, tal como nos casos anteriores, o motivo para a sua designação 
provém do valor do respectivo módulo. E 

A determinação da primeira destas figuras tem lugar a partir 
de um quadrado ABCF, cujo lado mede, convencionalmente, uma F 
unidade [23]. Em seguida, desenha-se uma diagonal, por exemplo 
BF, e rebate-se sobre a vertical definindo o lado maior do 
rectângulo procurado: BD. A partir do ponto D traça-se uma linha 
paralela aos lados menores, calculando, assim, o rectângulo fi
nal: ABDE, designado por Rectângulo v2. 

j \ 
Fig. 23. Método de construção 
do Rectângulo v2. 

5 Sebastiano Serlio designa este rectângulo por Diagonea, pelo facto de utilizar a diagonal do quadrado. 
Cf. // Primo Libro d'Architectura, cap. I, fol. 11, v°. Para os vários livros de arquitectura deste arquitecto 
italiano utilizaremos a seguinte edição: SERLIO, Sebastiano — The Book of Architecture. New York: Arno 
Press, 1980. 
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Como a diagonal BF utilizada no processo construtivo não é mais que a hipotenusa h 
do triângulo rectângulo ABF, cujos catetos são dois lados consecutivos do quadrado inicial, 
podemos quantificar a medida da diagonal, que nos fornecerá o comprimento do lado maior, 
necessário para calcular o módulo deste rectângulo. 

Por aplicação do Teorema de Pitágoras temos: h2 = AB1+AF2. Atendendo ao facto dos 
catetos medirem uma unidade, resulta que: h2 = 12+12, ou seja, h2 = 2, portanto, h = BF = V2 
= 1,414. Temos, pois, quantificado o valor exacto da medida da hipotenusa do triângulo 
rectângulo, o que nos fornece, também, a medida do comprimento dos lados maiores do 
rectângulo ABDE. Para determinar o respectivo módulo basta efectuar a razão entre o lado 
maior, AE = BD = V2, e o lado menor, AB = DE=1. O resultado será: m = V2/1 = V2 = 1,414, 
valor este que determina a designação deste rectângulo e de todos os que lhe são semelhantes. 

RECTÂNGULO V3 

A próxima figura desta série é o Rectângulo \3 que utiliza o anterior, como base para a 
sua construção [24]. O processo desenvolve-se do seguinte modo: uma vez obtido o Rectângulo 
V2, traça-se uma diagonal deste rectângulo, por exemplo, BG e rebate-se para a vertical, com 
o que se obtém o ponto E. Desenha-se, então, a partir deste ponto, um segmento EF, paralelo 
aos lados menores, com o que se determina o rectângulo final ABEF, o Rectângulo Vi 
procurado. Este processo construtivo, conduz à igualdade entre o comprimento do lados 

maiores e a diagonal do Rectângulo V2, ou seja BE = AF = 
BG. Este último segmento constitui a hipotenusa, h, do 
triângulo rectângulo ABG. Para calcular o seu comprimento 
basta aplicar, como habitualmente, o Teorema de Pitágoras 
tendo, como pressupostos, que o cateto AB mede uma 
unidade e AG mede, como sabemos, \ 2 . A fórmula que 

C 
nos dá a conhecer a dimensão da hipotenusa é a seguinte: 
h2 = V22 + l2 => h2 = 2 + 1 => h = V3. 

Demonstra-se, assim, que a hipotenusa do triângulo 
ABG mede "v3, sendo também esta a dimensão dos lados 
maiores do rectângulo ABEF. O módulo, que determinará a 
designação deste rectângulo, é calculado pela razão entre o 

B lado maior (V3) e o menor (1), portanto: m = V3 = 1,732, 
FRÎctân í í fv? dC construçã° d° estando assim justificada a designação Rectângulo V3 que, 

G 

H 

D 
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tal como o anterior, se enquadra dentro da classe dos rectângulos dinâmicos. 

Com base nesta última construção geométrica pode repetir-se todo o processo e obter o 
Rectângulo V4 [25], o Rectângulo V5 [26], o Rectângulo Vó [27], o Rectângulo V7, e assim 
sucessivamente. Pensamos, todavia, que, no presente estudo, não se justifica desenvolver um 
estudo aprofundado para além do Rectângulo V5, pois, a partir ddele obtêm-se figuras cujo 
lado maior se apresenta muito desproporcionado face ao lado menor ou, dito por outras 
palavras, são rectângulos de módulo muito elevado, como se pode verificar pela figura 27, 
pelo que nos limitamos a analisar os Rectângulos «Raiz» até ao \ 6 . 

Uma vez que a construção destes rectângulos repete todos os passos anteriormente 
exemplificados, achamos desnecessário proceder à descrição minuciosa de dada um deles, 
bastando acompanhar as diversas etapas de construção através das figuras 25 a 27. Salientamos, 
somente, que, como é sabido, V4 = 2, assim, a figura designada por Rectângulo V4, é um 
rectângulo duplo do quadrado com o qual se iniciaram as construções geométricas e cujos 
lados mediam uma unidade [25]. Portanto, este rectângulo apresentará o lado maior com 
duas unidades enquanto o lado menor mede uma unidade. Assim, o seu módulo será m = 2, o 
que se pode confirmar através da construção geométrica apresentada na figura 25, na qual 
traçámos uma semicircunferência com centro no vértice superior direito do quadrado inicial, 
tendo como raio a medida do lado. Por sua vez, a figura 26 ilustra o Rectângulo V5 que, como 
se observa, foi obtido com base na figura anterior tendo como módulo m = V5 = 2,236. De 
forma análoga, com base no Rectângulo V5, se constrói o Rectângulo Vó [27], cujo módulo é 
dado por m = Vó = 2,45. 

Fig. 25. Construção do Fig. 26. Construção do Fig. 27. Construção do 
Rectângulo J4 (=2). Rectângulo V5. Rectângulo ^6 
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Entre a classe dos rectângulos dinâmicos, dois apresentam 
imensas afinidades quer a nível construtivo quer, na respectiva 
estrutura interna. São eles o Rectângulo &eo Rectângulo V5. Dado 
que, na secção seguinte, trataremos dos aspectos relacionados com 
as divisões internas, analisaremos, apenas, o aspecto construtivo. 

A construção ilustrada na figura 28 apresenta um processo 
construtivo basicamente idêntico ao que realizámos para determinar 
o Rectângulo <f> [20]. Neste caso, porém, não só foi rebatida a linha 
oblíqua MG, no sentido indicado, mas efectuámos, também, o 
rebatimento do segmento MH para a vertical, resultando o ponto 
B. Houve, portanto, uma duplicação do processo de rebatimento6. 
Esta operação determina as seguintes igualdades entre segmentos: 
MG = ME = MH = MB. 

Atendendo aos cálculos efectuados para a figura 20 e, partindo do pressuposto que o 
lado AB mede uma unidade, o comprimento do segmento ME = MG =1,118. Assim, os lados 
maiores do rectângulo agora construído, BE = AF = 2 x 1,118 = 2,236. 

Por sua vez, o lado maior do Rectângulo v5 calcula-se a partir da diagonal do Rectângulo 
y/4 (ver figuras 25 e 26). Este, como se sabe, possui 
o lado maior com duas unidades enquanto o menor 
mede uma. Assim, a diagonal do Rectângulo v4 
será dada pela soma de 22+ l2 = 2,236, ou seja, o 
mesmo valor que apresenta o comprimento do lado 
maior do Rectângulo V5. Assim se conclui que o 
rectângulo da figura 28 e o Rectângulo V5, 
construídos a partir do mesmo quadrado base, 
possuem dimensões iguais e, portanto, também o 
mesmo módulo: m = v5 = 2,236. 

Podemos chegar à mesma conclusão através 
de um processo geométrico, construindo as duas 

Fig. 29. Comparação entre a construção duplicada 
do Rectângulo 0 e o Rectângulo víí. figuras e comparando-as [29]. 

6 Mais detalhes sobre esta construção podem ser vistos em GHYKA, Matila C. — Estética de las 
proporciones, p. 159; IDEM — The geometry of art and life, p. 131. 

Fig. 28. Construção duplicada 
do Rectângulo 0. 
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Por outro lado, pelos pelos cálculos já efectuados, sabemos que existe uma relação 

matemática entre as duas grandezas, expressa pela equação <ï> = que evidencia a 
2 

dependência existente entre O e V5 e, em consequência, uma grande afinidade entre os 

rectângulos O e \ 5 e entre as respectivas divisões internas. 
Como os dois rectângulos são exactamente iguais, será através de uma análise cuidada 

da composição e das linhas de força do traçado regulador que se poderá concluir qual deles 
terá sido, eventualmente, utilizado numa pintura que apresente, como marco, um rectângulo 
com este módulo. 

2.2.2. Formas compostas 

Um modo alternativo de obter superfícies rectangulares, devidamente proporcionadas 
e harmoniosas, passa pela justaposição de determinadas figuras geométricas analisadas até 
ao momento, processo construtivo que justifica a designação de formas compostas '. Como 
se compreenderá, as possibilidades compositivas são imensas não estando no âmbito dos 
nossos objectivos proceder a uma análise exaustiva das mesmas. Existem, todavia, 
determinadas formas compostas que se mostram relevantes pelo facto de serem superfícies 
definidas com recurso a algumas das figuras mais importantes referidas até ao momento: o 
Quadrado, o Rectângulo de Ouro, o Rectângulo V2, o Rectângulo v3 e o Rectângulo V5. 

Por este motivo, as figuras seguintes representam, apenas, alguns exemplos elucidativos 
do processo de formação de rectângulos, englobando as figuras supracitadas, embora Jay 
Hambidge tenha dado prioridade, principalmente, ao Quadrado, ao Rectângulo de Ouro e ao 
Rectângulo v5, considerados peças fundamentais na concretização destas formas 2. 

1 Cf. HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, pp. 71-117, onde nos baseamos para o 
traçado das figuras seguintes. 

2 Efectivamente, Jay Hambidge considera o Quadrado como a figura geométrica básica para o 
desenvolvimento destas formas compostas, atribuindo enorme importância ao Rectângulo de Ouro e ao 
Rectângulo V5. Cf. HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, pp. 89-93. O Rectângulo W (=2) 
sobreposto a um quadrado resulta em figuras já definidas: sendo colocado na horizontal obtemos uma superfície 
já determinada e que denominámos por Sesquiáltero, ou Diapente. No caso de serem colocados dois rectângulos 
«ao alto», a figura obtida corresponde ao Duplo Quadrado. Este facto leva-nos a não analisar o caso particular 
das formas compostas por quadrados e Rectângulos v4. Por outro lado, verificando que os rectângulos mais 
utilizados não vão além do Rectângulo V5, limitaremos o presente estudo às formas compostas por quadrado e 
os Rectângulos V2, víí e V5. 
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A primeira figura composta que apresentamos é F , y ,D 
rectângulo ABCD, ilustrado na figura 30, obtido por 
conjugação do Quadrado com dois Rectângulos de Ouro. 
Para a sua construção fizemos uso do quadrado justapondo, 
no lado superior, os Rectângulos 0 colocados em posição 
vertical 3. Na formação desta figura resulta enormemente 
vantajosa a utilização dos métodos computacionais, pois, é 
suficiente adaptar a forma de cada uma às dimensões 
requeridas, mantendo as devidas proporções. Contudo, 
pretendendo construir a mesma figura recorrendo aos 
processos geométricos tradicionais, podemos desenhar, em 
primeiro lugar, o quadrado de base ABCH e determinar o 
ponto médio do lado superior: M. Rebatendo o segmento 
HM para a vertical obtemos o ponto G com o qual se desenha 
o quadrado HMIG que sevirá de suporte para a construção 
do Rectângulo 0, HMEF, segundo o processo explicado na 
figura 20. O segundo Rectângulo de Ouro, MCDE, poderá ser construído por um processo 
semelhante, ou então, pelo simples prolongamento dos segmentos BC e FE de modo a 
determinar o vértice D concluindo, deste modo, o Rectângulo composto -I, ABDF4. 

Para determinar o módulo deste rectângulo, basta considerar que o quadrado de base 
ABCH, a partir do qual se construiu o primeiro Rectângulo de Ouro, mede uma unidade. Isto 
significa que o lado maior desse rectângulo mede o valor de O = 1,618, segundo os cálculos 
efectuados anteriormente. Podemos ainda concluir que se o segmento HM equivale a uma 
unidade, então o lado do quadrado HC mede duas unidades. Em posse destes dados, calcula-
se a medida do segmento BD = BC + CD = 2 + 1,618 = 3,618. O módulo é determinado pelo 
quosciente entre o lado maior e o lado menor do rectângulo: m = 3,618/2 = 1,809. Sendo O 
um número irracional, então o módulo também o é, pelo que este rectângulo deve ser incluído 
dentro das formas dinâmicas. 

Fig. 30. Rectângulo composto -1 
Quadrado sobrepujado por dois 
Rectângulos <P 

3 Para o caso do Quadrado considerado em conjunto com o Rectângulo de Ouro, não considerámos a 
hipótese de sobrepor um Rectângulo 0, desenhado na horizontal, sobre o Quadrado pois o resultado seria um 
novo Rectângulo de Ouro atendendo às propriedades específicas das divisões internas deste rectângulo, e às 
características do seu recíproco e do gnómon. 

4 Esta mesma forma composta pode ser calculada iniciando pelo desenho dos Rectângulos de Ouro. 
Nesse caso, o segmento HC, constitui o lado superior do Quadrado pelo que o rebatimento desse lado para a 
vertical, com centro no ponto H, permite determinar o ponto A e, por meio dele, o vértice B, necessário para o 
desenho final do quadrado de base. Adiante utilizaremos este processo para ilustrar a construção do Rectângulo 
composto - III. 
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Fig. 31. Rectângulo composto - II 
Quadrado encimado por dois Rectângulos 
de Ouro 

Utilizando as mesmas figuras geométricas G ' l " 
podemos construir uma nova forma composta, 
posicionando os Rectângulos de Ouro na horizontal. O 
resultado está ilustrado na figura 31. Para calcular os 
dois rectângulos, por meios gráficos, determina-se, em 
primeiro lugar, o ponto médio do lado superior onde se 
irão justapor os dois Rectângulos 0, ponto M. Cada um 
dos segmentos HM e MC constituem os lados maiores 
dos Rectângulos de Ouro a serem justapostos ao lado 
superior do quadrado. Atendendo ao procedimento 
utilizado nas figuras 7 e 8, o cálculo da Divina 
Proporção de cada um destes segmentos permite 
determinar o lado do quadrado de base do Rectângulo 
0. Assim, uma vez calculado o ponto / sobre o lado 
MC, basta rebater o comprimento MI para a vertical, 

obtendo o ponto F e, por este ponto, conduzir um segmento horizontal que constituirá o lado 
superior do rectângulo pretendido: GD. Para concluir a figura prolongam-se os lados verticais 
do quadrado determinando o rectângulo final ABDG. 

Como se pode observar esta construção determina o quadrado MIEF que terá o seu 
equivalente no outro Rectângulo de Ouro. Os lados verticais destes quadrados contribuem 
com linhas importantes para a definição da estrutura interna do rectângulo final, pelo que não 
é indiferente considerar a sua colocação junto das extremidades laterais ou desenhados 
partilhando o segmento central MF, como acontece no caso ilustrado na figura 31. 

O módulo desta forma composta é calculado com base nos Rectângulos de Ouro. 
Considerando que o lado do quadrado de base que os constitui mede uma unidade, então, o 
lado maior de cada um medirá o valor de O, ou seja 1,618 e, deste modo o lado do quadrado 
HC = HM + MC =1,618+1,618 = 3,236. Por sua vez, o lado maior do Rectângulo composto-
II terá este mesmo valor, acrecentado de uma unidade, correspondente ao lado menor do 
Rectângulo de Ouro. O módulo, dado pelo quociente: m = 4,236 / 3,236 = 1,309. Também 
neste caso estamos perante um rectângulo dinâmico, pois, como acabámos de calcular, o lado 
HC do Quadrado equivale ao dobro do número <E>: HC = O + O = 20. Trata-se, portanto, de 
um número irracional. 
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QUADRADO COMPOSTO COM RECTÂNGULOS Y2 

Consideremos, em primeiro lugar o Quadrado 
encimado por um único Rectângulo V2, construído na hori
zontal. Para obter este Rectângulo composto através de 
um processo geométrico, podemos começar por desenhar 
um quadrado GHEF e, pelo método já conhecido, 
determinar o Rectângulo v2, GCDF, tal como se apresenta 
na figura 32. Como pretendemos que o lado GC constitua 
o lado superior do Quadrado a ser justaposto ao Rectângulo 
v2, já desenhado, devemos rebater o lado GC para a verti
cal, até intersectar a linha que resulta do prolongamento 
do lado GF. Deste modo obtemos o ponto A que nos fornece 
outro vértice do quadrado e nos garante a igualdade entre 
os lados: GC = GA. Em seguida, pelo ponto A, traçamos 
uma paralela a GC que encontra a linha vertical proveniente 
do prolongamento do lado CD no ponto B, o vértice que 
faltava do Quadrado. A figura ABDF constitui a forma 
composta que procurávamos. 

Fig. 32. Rectângulo composto - III 
Quadrado sobrepujado por um único 
Rectângulo vz 

Após efectuada esta construção verificamos a igualdade entre os segmentos GA = GC = 
GE. Isto significa que se pretendêssemos iniciar o traçado desta figura geométrica pelo desenho 
do Quadrado de base ABCG, bastaria colocar o compasso num dos vértices, por exemplo, o 
ponto G e, com uma abertura GA, desenhar o arco de círculo de modo a ultrapassar o lado 
GC. Depois, a partir do mesmo vértice G, traçar um segmento de recta fazendo um ângulo de 
45°, com o lado GC e prolongá-lo até intersectar o arco anteriormente desenhado. Deste 
modo, obteríamos o ponto E que constitui um dos vértices do quadrado GHEF que integra o 
Rectângulo ^2, sendo o segmento G£uma das diagonais. O desenho seria concluído traçando 
por E um segmento horizontal que iria intersectar o prolongamento dos lados verticais do 
quadrado inicial nos pontos F e D de modo a obter o rectângulo final ABFE que nos proporciona 
a figura procurada. 

A determinação do módulo deste rectângulo composto torna-se bastante simplificada 
se considerarmos, como temos vindo a fazer, que o lado do quadrado de base utilizado para 
construir o Rectângulo v2 mede uma unidade. Partindo deste pressuposto, o valor V2 constitui, 
não só a medida do lado maior do Rectângulo v2, (lado GC na figura 32) como, também, a 
dimensão do lado do quadrado ABCG. Deste modo, o rectângulo composto ABDF tem como 
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G 

H 

medida do lado maior a soma dos segmentos BC + CD (ou seja, V2 + 1), enquanto o lado 
menor AB mede \ 2 . O módulo, dado pela razão entre os lados, será: m = 1,707. 

Fazendo uso das mesmas figuras geométricas p E D 
podemos desenhar novo rectângulo composto 
justapondo dois Rectângulos tâ, dispostos 
verticalmente sobre o lado superior do Quadrado. 
A fig. 33 permitirá acompanhar o desenvolvimento 
do processo. 

Depois de desenhar o quadrado ABCH, 
determinase o ponto médio de um dos lados. No 
exemplo, utilizámos o lado superior HC e o seu 
ponto médio: M. Por este ponto traçamos um 
segmento vertical e outro a 45° de modo a 
determinar o ponto G, situado sobre a vertical 
resultante do prolongamento do lado AH. O 
segmento MG constitui a diagonal do quadrado 
HMIG, a qual sendo rebatida para a vertical nos 
permite calcular o ponto E, com o qual podemos 
definir o Rectângulo V2, HMEF. O rectângulo A ■ 'B 
MCDE, igual ao anterior, pode ser calculado por Rg 33. Rectângulo composto  iv 

° r r Quadrado encimado por dois Rectângulos y2 

um processo análogo ou através do prolongamento 
dos lados BC e FE. Assim se determina a figura ABDF, o Rectângulo composto - IV, formado 
um Quadrado sobrepujado por dois Rectângulos V2 dispostos na vertical. 

Atribuindo o valor de uma unidade à medida do lado do quadrado HMIG, verificamos 
que o lado maior do rectângulo final mede V2 + 2, enquanto o lado menor mede duas unidades. 
Assim o módulo desta figura será m = 1,707, ou seja, o mesmo módulo que obtivemos para a 
construção anterior. Verificase, portanto, que os dois rectângulos são semelhantes, pelo que 
a utilização de um ou de outro numa determinada composição, dependerá das características 
específicas da pintura em análise. 

Consideremos, por fim, um novo exemplo de uma figura composta por um Quadrado 
e dois Rectângulos V2, dispostos horizontalmente, como se pode observar pela figura 34. Se 
a construção for iniciada pelo quadrado de base ABCH, bastanos determinar o ponto médio 
do lado superior, M e, com o compasso centrado em H, rebater o segmento HM até intersectar 

I 

V2 

4 5 ° \ 

I 

V2 

M 
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Fig. 34. Rectângulo composto - V 
Quadrado sobrepujado por dois Rectângulos V2 
desenhados na horizontal 

a diagonal desenhada a 45° com origem no ponto 
H. Assim se obtém o ponto F, pelo qual deverá 
ser traçada uma linha paralela ao lado HC, de 
modo a permitir desenhar o quadrado HIFG e o 
Rectângulo V2, HMEG. Para completar o 
Rectângulo composto - V bastará repetir o 
procedimento para calcular a figura MCDE, 
também ela um Rectângulo Vi ou, então, 
prolongar o lado BC até intersectar a horizontal 
conduzida por F, operação da qual resulta o ponto 
D, e a figura composta que procurávamos, o 
rectângulo composto ABDG. 

Se dermos início à construção desta mesma 
figura pelo Rectângulo Vi, HMEG, com base no 
quadrado inicial HIFG, segundo o método já 
esclarecido, deveremos construir um segundo 
Rectângulo Vi, por um processo idêntico, 
optando por colocar o quadrado de base do lado esquerdo ou do direito como foi o caso 
ilustrado na figura 34. Assim se obteve o segundo Rectângulo Vi, MCDE. A construção do 
Quadrado justaposto aos dois rectângulos deverá ser efectuada pelo rebatimento do segmento 
HC para a vertical de modo a intersectar o prolongamento do lado GH. Desta forma se obtém 
o ponto A, pelo qual se desenha uma horizontal para determinar o ponto B que se encontra no 
prolongamento do lado CD. 

Importa chamar a atenção para a colocação dos quadrados de base que dão origem aos 
dois Rectângulos Vi, pois os lados verticais podem ser utilizados para definir linhas 
estruturantes de toda a superfície as quais variam consoante os referidos quadrados se situarem 
na zona central ou nas extremidades. 

Para calcular o módulo desta superfície rectangular, partimos do princípio que o quadrado 
HIFG tem de lado uma unidade. Deste modo, a grandeza do lado MH será igual a V2 e o 
comprimento HC medirá 2 V2, valor que constitui, também, a medida do lado do Quadrado 
ABCH. Os lados maiores do Rectângulo Composto - V, BD = AG = 1+2 V2 enquanto os 
menores, AB = GD = 2 v2. Do quociente entre as duas grandezas resultará o módulo procurado: 
m= 1,354. 
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QUADRADO COMPOSTO COM RECTÂNGULOS Vj 

De modo análogo ao que realizámos para o caso 
anterior, vamos considerar, em primeiro lugar, a figura 
composta pelo Quadrado e o Rectângulo Vj, desenhado 
na horizontal. No caso de se proceder à construção pelos 
meios geométricos tradicionais, o processo resulta muito 
mais simplificado se começarmos por construir o 
quadrado HIFG, com o qual se determina o Rectângulo 
V2, HJEG. A partir deste, desenha-se o Rectângulo ^3, 
indicado, na figura 35, por HCDG. Uma vez obtido este 
rectângulo, prosseguimos com o desenho do Quadrado 
sabendo que o segmento HC vai constituir o lado supe
rior desta figura. Para a obter basta efectuar o rebatimento 
de HC para a vertical resultando o ponto A. Uma linha 
horizontal traçada a partir deste ponto permite definir o 
ponto B, na intersecção do prolongamento do lado CD. A 
superfície resultante, ABDG, constitui o rectângulo composto que procurávamos construir. 

Fig. 35. Rectângulo composto - VI 
Quadrado encimado por um único 
Rectângulo Vi 

^ ~ ~ 

A/3 A/3 \ \ s \ s \ \ \ 
\ \ \ \ 

A/3 

M 

D 

Fig. 36. Rectângulo composto - VII 
Quadrado encimado por dois 
Rectângulos Vi 

Para calcular o módulo deste rectângulo, partimos 
do princípio que a determinação do Rectângulo V? se 
processou com base no quadrado HIFG, cujo lado media 
uma unidade. Deste pressuposto resulta que os lados do 
Quadrado ABCH medem V3. O comprimento do lado 
maior BD, determina-se pela soma de BC + CD = V3 + 1. 
O módulo resulta da razão BD/AB, ou seja, m = 1,577. 

C Outra construção que associa o Quadrado com 
Rectângulos Vi, encontra-se ilustrada na figura 36. Neste 
caso consideramos que os dois Rectângulos V? estão 
desenhados na vertical pelo que a sua construção pode ter 
início com um procedimento análogo ao que foi utilizado 
na figura 33. Desta forma se determina, com facilidade, o 
primeiro Rectângulo Vi?, GMEF. O prolongamento dos 

B lados BC e FE determinam o ponto D e, consequentemente, 
o rectângulo composto procurado: ABDE. 
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No caso de pretendermos iniciar esta construção pelos Rectângulos v3, bastará construir, 
pelos processos habituais, os dois rectângulos em causa, devidamente justapostos, obtendo-
se a figura GCDF. Sabendo que o Quadrado a ser construído terá em comum o lado GC, 
deveremos rebater este segmento para a vertical, obtendo o ponto A e, a partir dele, o vértice 
B. Assim, se define o Quadrado ABCG e a figura composta ABDF. 

Utilizando a unidade como medida para o segmento GM, que constitui o lado do quadrado 
utilizado para o cálculo do Rectângulo Vi, o lado menor da superfície total medirá duas 
unidades enquanto o maior terá este valor acrescentado de ^3, pois, pela figura 36 se verifica 
que BD = BC + CD = 2 + V3. O módulo desta figura composta será, então, m = 1,866. 

G 

H 

D 

QUADRADO COMPOSTO COM RECTÂNGULOS V5 

A superfície ABEF, apresentada na figura 37, é definida 
por um quadrado ao qual foi justaposto, no lado superior, 
um Rectângulo \5. Para efectuar esta construção, pelos 
métodos geométricos tradicionais, deverá desenhar-se, em 
primeiro lugar, o quadrado ABDG, no qual se traça a mediana 
vertical / / e a linha oblíqua que une / com um dos vértices 
do lado oposto, na figura, o segmento IB. Em seguida, com 
centro no ponto /, descreve-se o semi-círculo GD que 
intersecta a oblíqua IB no ponto P. Por este, traça-se um 
segmento paralelo aos lados menores: HC. O rectângulo 
HCDG, assim determinado, é um Rectângulo V5. Rg. 37. Rectângulo composto - viu 
_ , , - , i ^ > i j Quadrado encimado por um único 

Transportando as medidas deste rectângulo para o lado su- Rectânguio V5 
perior do Quadrado resulta a superfície GDEF, com a qual 
se obtém a figura composta procurada, ABEF, pertencente às formas dinâmicas5. 

Para determinar o módulo deste rectângulo, partimos do Rectângulo v5, desenhado no 
lado superior do Quadrado. Atribuindo o valor de uma unidade para a medida do lado menor 
do rectângulo, o processo construtivo, analisado anteriormente, conduz à grandeza de \ 5 
para o lado maior. Deste modo, o lado do quadrado ABHG terá exactamente o mesmo tamanho: 
V5. Isto significa que a dimensão dos lados AF e BE medem V5 + 1 = 3,236. O módulo será, 
então calculado pelo quociente: m = 3,236 / V5 = 1,447. 

I 

^ 

"í\ 

B 

Construção adaptada de: HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symetry, p. 85. 
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/ 
/ 

y 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

D Por sua vez, a figura 3 8 apresenta uma articulação 
diferente entre o Quadrado e o Rectângulo \5. Neste 

C caso foram considerados dois Rectângulos v5 dispostos 
horizontalmente sobre o lado maior do Quadrado. O 
método mais prático para a sua determinação passa por 
considerar, em primeiro lugar, a construção do 
Rectângulo V5 HCDE, por um dos processos conhecido 
e anexar-lhe outro rigorosamente igual: GHEF. O 
segmento GC assim obtido constituirá o lado superior 
do Quadrado que pretendemos desenhar. Para o 
construir, bastará proceder ao rebatimento do segmento 
GC para a vertical, obtendo-se o ponto A e, em seguida, 
o ponto B, pelos meios habituais. Deste modo se obtém 

a figura composta procurada: ABDF 6. O módulo é calculado tendo em conta a formação do 
Rectângulo v5 no qual consideramos o lado menor com uma unidade enquanto o lado maior 
medirá V5. Deste modo, o lado AB = GC = FD = 2V5 enquanto o lado BD = 2V5 +1.0 módulo 
será, então, m = 1,224 pertencendo o rectângulo final às figuras dinâmicas. 

B 
Fig. 38. Rectângulo composto - IX 

QUADRADO COMPOSTO OUTROS QUADRADOS 

Por fim, parece-nos ser conveniente considerar ainda 
uma outra forma composta: o Quadrado sobrepujado por 
outros dois como se representa na figura 39. Para a sua 
construção é suficiente traçar a mediana IB do quadrado 
inicial e rebater o segmento Hl para a vertical, obtendo o 
ponto G. Por este ponto conduzimos uma paralela ao lado 
HD, de modo a obter os pontos F e E, a partir dos quais se 
constroem os dois quadrados: HIFG e IDEF. A justaposição 
das duas figuras constitui o rectângulo HDEG que se sobrepõe 
ao Quadrado, obtendo-se a figura composta ACEG. 

G 

H 
A 

i D 

A B C 
Fig. 39. Rectângulo composto - X 
Quadrado encimado por dois Quadrados 

6 O processo geométrico para efectuar esta construção é mais complexo que os anteriores. Pensamos 
não se enquadrar no âmbito deste trabalho uma exposição alongada pelo que nos limitamos à sua construção por 
meios computacionais que, assim, vêm demonstrar a sua vantagem face aos métodos tradicionais. Por outro 
lado, não considerámos a construção de uma figura composta por um Quadrado e dois Rectângulos V5 desenhados 
na vertical, pois, resulta numa superfície com grande desproporção entre os lados. 
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Mediante este processo construtivo verifica-se que o lado menor do rectângulo HDEG, 
ao qual vamos atribuir a dimensão de uma unidade, equivale a um terço da altura total da 
figura composta. Atendendo ao facto do Quadrado de base ABDH, possuir como medida de 
cada lado o valor de duas unidades, o módulo da superfície total será determinado pelo 
quociente, m = 3/2= 1,5. Estamos, pois, perante um número fracionário mensurável, o que 
significa que esta figura não pertence às formas dinâmicas. Com efeito veremos que a 
especificidade da sua construção corresponde a uma rectângulo obtido a partir das consonâncias 
musicais analisadas em seguida. Desta forma, a inclusão e o estudo deste rectângulo composto 
serão consideradas no ponto seguinte. 

Chamamos, todavia, a atenção para o facto de ser possível desenhar um semi-círculo 
no terço superior equivalente ao rectângulo HDEG. Assim, nesta superfície composta, 
conjugam-se duas figuras geométricas numa associação que se reveste de grande significado: 
o quadrado sobrepujado pelo semi-círculo, muito ao gosto dos artistas do Renascimento à 
qual também os pintores portugueses não permaneceram alheios. 

2.2.3. Consonâncias musicais ' 

As próximas construções de rectângulos a que faremos referência pertencem às 
designadas figuras estáticas e têm por base a transposição para o campo geométrico de regras 
provenientes das consonâncias musicais2. A origem destas consonâncias é atribuída a Pitágoras 

1 É importante salientar que não está nos nossos objectivos desenvolver, nesta secção, qualquer teoria 
musical, mas, tão-só, apresentar os fundamentos das proporções desenvolvidas no âmbito musical que levaram 
os pintores a estabelecer um paralelismo entre a música e a pintura, nomeadamente, no que respeita às formas 
de dimensionar os rectângulos e estabelecer as respectivas divisões internas. Como refere R. Wittkower: "Não 
é que o arquitecto tivesse de trasladar directamente as proporções musicais para a arquitectura, mas sim que 
teria que fazer uso de uma harmonia universal que se manifestava na música. [...] Os artistas do Renascimento 
não pretendiam traduzir a música em termos arquitectónicos, senão que consideravam os intervalos consonantes 
da escala musical como provas visíveis da beleza das relações proporcionais entre os pequenos números inteiros: 
1/2/3/4." Cf. WITTKOWER, Rudolf—Los fundamentos de la arquitectura en la edad dei humanismo. Madrid: 
Alianza Editorial, 2002, pp. 154, 159. 

2 O vocábulo «consonância» deriva do latim consonantia que significa «produção de sons ao mesmo 
tempo, concordância, harmonia». Em português adquire, entre outros, o sentido de «qualidade de sons que, 
ouvidos simultaneamente, produzem efeito agradável; conjunto de sons harmónicos». Há, pois, sempre subjacente 
o conceito de harmonia, de sons «agradáveis ao ouvido». Cf. GHYKA, Matila — El numero de oro, pp. 146-
149. Por este motivo, os artistas procuraram compreender as regras que estavam na base da harmonia dos sons 
e transportá-las para o âmbito da pintura e da arquitectura, dando origem a um variado conjunto de regras de 
construção de rectângulos que desenvolveremos seguidamente. 
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(t c. 500 a.C), tendo sido referidas, também, por Platão3 e Vitrúvio4. Durante o Renascimento, 
continua a merecer a atenção de personalidades relevantes para o desenvolvimento da teoria 
musical, nomeadamente, de Franchino Gafurio 5, Boecio 6, de Ludovico Fogliano 7 e de 
Gioseffo Zarlino 8. 

Também os artistas e arquitectos se referem às ligações entre as proporções musicais e 
as artes visuais. Assim, Leon Battista Alberti, no tratado De Re Aedificatoria, estabelece uma 
relação entre as consonâncias musicais e as dimensões das superfícies que podem ser 
construídas obedecendo às mesmas proporções9. Pomponius Gauricus, na obra De Sculptura 
(1504), maravilhado com a harmonia das proporções do ser humano, mostra acreditar nesta 
relação ao afirmar: "Un cuerpo tan bien proporcionado, £no podríamos decir que es la armonía 
más perfecta? jQué geómetra, qué músico debio ser el que dio esta forma ai hombre! \ Y qué 
grande persona será quien esté dispuesto a imitar este modelo!" 10. Por sua vez, Leonardo, 
nos seus manuscritos, mostra-se convicto de que a "música é irmã da pintura" o que permite 
perceber a profunda relação quê ele estabelecia entre as proporções musicais e a pintura u . 

3 Cf. Timeo, 35b-36b. 
4 Vitrúvio, no início do seu tratado De Architectura (Livro I, Cap. I) abordando o tema A arquitectura 

e os arquitectos, refere ser conveniente que o arquitecto "seja instruído, hábil no desenho, competente em 
geometria [...] entendido na arte da música", dando a entender a importância dos conhecimentos das proporções 
musicais para o ofício de arquitecto. Mais adiante, ao abordar a questão da harmonia (Livro V, Cap. IV), apresenta 
um resumo das consonâncias musicais tal como os gregos as concebiam. Cf. POLIÓN, Marco Lúcio Vitrúvio 
— Los diez libros de Arquitectura, pp. 59, 199-202. 

5 Este teórico publica em 1480 a primeira edição de Theorica Musice e, em 1518 outro tratado: De 
Harmonia Musicorum Instrumentorum. Cf. WITTKOWER, Rudolf— Los fundamentos de la arquitectura, pp. 
165-166. 

6 Boecio publica em Veneza, entre 1491-92 a obra De Musica, que se revelou "Um tratado de grande 
importância para a doutrina dos números durante a Idade Média e o Renascimento". WITTKOWER, Rudolf— 
Los fundamentos de la arquitectura, p. 154. 

7 Ludovico Fogliano de Modena, publica, em 1529, a obra Musica theorica, onde refere que a experiência 
demonstrava que existiam outras consonâncias musicais para além das pitagóricas. Apud WTTTKOWER, Rudolf 
— Los fundamentos de la arquitectura, p. 175. 

8 Teórico veneziano que, em meados do século XVI, na sua obra Le Istitutioni harmoniche (Veneza, 
1558), expõe uma visão científica sobre a teoria musical, "classificando a totalidade do legado harmónico da 
Antiguidade". Em 1571 publica também Dimostrationi harmoniche. Apud WITTKOWER, Rudolf — Los 
fundamentos de la arquitectura, pp. 165,175-176. Chama-se especial atenção para o diagrama da p. 176, desta 
publicação, onde se resume aprofundado o modo como Gioseffo Zarlino interpreta as divisões harmónicas, não 
só em termos da oitava quinta e quarta e tom, mas também em terceira maior (que iremos utilizar) e terceira 
menor, em tons maiores e menores e semitons. 

9 Livro IX, Cap. V-VI. Para este tratado faremos uso da seguinte edição: ALBERTI, Leon Battista — 
De Re Aedificatoria. Madrid: Ed. Akal, 1991. 

10 GAURICUS, Pomponio — De Sculptura. Madrid: Ediciones Akal, 1989, p. 121. 
11 Citámos a partir da seguinte edição: LEONARDO da Vinci — Cuadernos de Notas. Madrid: Edimat 

Libros, 1999, p. 103. Sobre esta convicção de Leonardo ver também WITTKOWER, Rudolf— Los fundamentos 
de la arquitectura, p. 160. 
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Atendendo à importância deste assunto, daremos preponderância às explicações de Alberti 
no tratado De Re Aedificatoria, no momento de efectuar a construção de diversas superfícies 
dimensionadas segundo as proporções musicais. Antes de passarmos a essa fase, procuraremos 
explicar os fundamentos das consonâncias musicais recorrendo a alguns exemplos. 

Sem ter meios para efectuar a medição da frequência das notas musicais, Pitágoras 
enfrenta o problema de determinar o intervalo entre as notas não pela frequência, mas pelo 
comprimento das cordas, um método semelhante, pois, o número de vibrações de uma corda 
é inversamente proporcional ao seu tamanho, ou seja, à medida que uma determinada corda 
vibrante diminui de extensão, aumenta o número de vibrações por segundo e vice-versa 12. 
Ao estudar a dependência entre a grandeza de uma corda vibrante e a nota musical por ela 
emitida, Pitágoras descobre que as consonâncias musicais eram determinadas por uma relação 
de pequenos números inteiros 13: 1, 2, 3, 4. 
Ao fazer vibrar duas cordas com 
características iguais e sujeitas à mesma 
tensão, mas em que uma possuía metade do 
comprimento da outra (relação de 1/2), a nota 
emitida pela corda menor era uma oitava 
acima do som fundamental produzido pela 
corda maior (a oitava nota superior à emitida 
pela corda maior). Se a relação entre o 
comprimento das cordas fosse de 2 para 3, 
ou seja, a menor medindo 2/3 da maior, a nota 
emitida pela mais pequena seria a quinta (a 
quinta nota acima da produzida pela corda 
maior). Por fim, se a dimensão da corda menor 
fosse 3/4 da maior, a nota emitida pela 
primeira seria a quarta. Pitágoras concluiu 
existir um sistema de proporções 
estabelecendo Uma relação directa entre O Fig. 40. A escala harmónica de Pitágoras 

Da obra de Franchino Gafurio, Theorica musice Gravura 
comprimento de uma corda e a nota musical sobre madeira (c. 1492). Nápoles 

12 A «frequência» mede o número de vibrações por segundo. Sobre a acústica e teoria das ondulações e 
movimentos vibratórios no campo musical veja-se, entre outros, MICHELS, Ulrich —Atlas de Música I. Parte 
sistemática. Parte histórica. Lisboa: Gradiva, 2003, pp. 12-17. 

13 Estes números inteiros pequenos correspondem aos números baixos a que Alberti dará grande 
importância na formação dos rectângulos aos quais muitos pintores irão dar preferência nas respectivas obras, 
como, acontecerá, por exemplo, com certas composições de Piero delia Francesca (Ex.: O Baptismo de Cristo). 
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por ela produzida. Estas consonâncias, que constituíam a base do sistema musical grego, 
podem ser representadas pela progressão dos números inteiros, 1/2/3/4, que reúnem em si as 
relações analisadas: entre 1 e 2 e entre 2 e 4 equivale à oitava, entre 2 e 3 à quinta e entre 3 e 
4 à quarta. 

A figura 40 reproduz a gravura do frontispício da obra de Franchino Gagfurio, Theorica 
Musice (1492) na qual são feitas diversas alusões às consonâncias musicais 14. Na imagem, 
do lado esquerdo, está representado Jubal dirigindo uma forja onde seis ferreiros martelam o 
ferro sobre uma bigornal5. Cada um dos martelos está assinalado com um número: 4,6, 8,9, 
12 e 16. Na imagem do lado direito, o próprio Pitágoras percute seis sinos e seis recipientes 
com diferentes quantidades de líquido. Em ambos os casos, os objectos estão marcados pelos 
mesmos números de 4 a 16. Pitágoras faz soar os que se assinalam com os números 8 e 16, 
comprovando a consonância 8/16 correspondente à oitava. Na parte inferior, à esquerda, 
Pitágoras faz vibrar seis cordas das quais pendem outros tantos pesos de diferentes tamanhos, 
que introduzem tensões diferenciadas, segundo os valores indicados. Neste caso, parece percutir 
as cordas 8 e 12, correspondentes à quinta. Por fim, a imagem do lado direito representa 
Pitágoras e Filolau16, cada um deles com três flautas, identificadas, também, com os números 
4,6,8,9,12 e 16. Pitágoras toca a que possui o n° 8 enquato Filolau a que corresponde a uma 
oitava acima, o n° 16. 

A mesma estrutura da escala pitagórica, apresentada na xilogravura, encontra-se resumida 
por Rafael, de forma engenhosa, por intermédio de um desenho, realizado numa ardósia e 

14 FONTES: BAXANDALL, Michael — Pintura y vida cotidiana en el renascimiento, p. 128. 
WITTKOWER, Rudolf—Los fundamentos de la arquitectura, p. 167. Isidoro de Sevilha refere que os gregos 
opinam ter sido Pitágoras quem lançou os fundamentos desta arte, inspirando-se no som dos martelos e da 
percusão de cordas, aspectos contemplados nesta gravura. 

15 R. Wittkower interpreta esta personagem como tratando-se da figura de Tubalcaim (ou Tubal-Caim) 
"o fundador bíblico da música". Cf. WITTKOWER, Rudolf— Los fundamentos de la arquitectura, p. 166. 
Trata-se de uma referência incorrecta pois, aquele filho do patriarca Lamec e descendente de Caim é considerado 
"o pai daqueles que fabricavam todos os instrumentos de cobre e ferro". Na versão da Vulgata latina: "[...] 
Thubalcain qui fuit malleator et faber in cuncta opera aeris et ferri". (Gn 4,22). Cf. GERARD, André-Marie — 
Diccionario de la Bíblia. Madrid: Anaya & Mario Muchnik, 1995, pp. 1461-1462. Jubal, por seu lado, é que 
pode ser considerado o «fundador bíblico da música", pois é apresentado como "o pai de quantos tocam cítara 
e flauta". No texto da Vulgata: "[...] et nomem fratis eius Iubal ipse fuit pater canentium cithara et organo." (Gn 
4,21) De facto, a presença dos ferreiros e da bigorna aponta para que se representasse Tubalcaim. Porém, quer 
a inscrição do nome «IVBAL», quer o facto da representação aludir à música leva-nos a considerar poder tratar-
-se, antes, de Jubal, "o antepassado dos músicos", ou o inventor da arte da música, da cítara e do saltério, 
segundo a opinião expressa por ISIDORO DE SEVILHA, Santo — Etimologias, vol. I, p. 443. Ver também 
GERARD, André-Marie — Diccionario de la Bíblia, p. 1512. 

16 Trata-se de Filolau de Cortona, filósofo da escola pitagórica, nascido c. 470 a.C. 
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colocado diante da figura do próprio Pitágoras, 
representado no célebre fresco Escola de 
Atenas, que destacámos por um 
rectângulo amarelo [41]. 

Na figura 42 podemos 
observar, com maior detalhe, o 
pormenor assinalado na figura 
anterior. Num desenho 
representando as quatro cordas da 
antiga lira, identificadas com os 
números VI, VIII, Villi e XII, J ^ j ^ ^ í 1 * " " 
podemos 1er, no arco formado Vaticano, Stanza delia Segnatura 
entre a primeira e a segunda corda e entre a terceira e a quarta, a palavra ÁIATESZAPQN 
(diatessarão: intervalo de quatro notas que corresponde à quarta); entre as cordas assinaladas 
com VI e Villi (a primeira e a terceira) e entre as assinaladas com VIII e XII (a segunda e a 

quarta) encontra-se a palavra AIAITENTE 
(diapente: intervalo de cinco notas que corresponde 
à quinta). Junto ao arco inferior que une as cordas 
VI e XII (a primeira e a quarta) Rafael inscreveu a 
palavra AIAIIAXQN (diapasão: intervalo de oito 
notas ou oitava). Na parte superior da ardósia, sobre 
o arco que une as cordas VIII e VIIII, inscreve-se-
se outra palavra grega: EIIOrAOQN, ou seja, o 
tom 17. 

Por baixo das quatro cordas, encontram-se 
dispostos em forma piramidal, os quatro primeiros 
números inteiros (I, II, III, IIII), cuja progressão 
representa as consonâncias que constituem a base 
do sistema musical grego, como referimos, mas cuja 
soma totaliza 10 (assinalado em numeração romana 
sob todos os outros algarismos). Este era 
considerado pelos pitagóricos como o número 

Fig. 42. A Escola de Atenas (porm.) 
Detalhe da ardósia assinalada na figura anterior 

17 Indicações registadas na presença do fresco, onde foi captada a fotografia ilustrada na figura 42 e 
confirmadas por WITTKOWER, Rudolf— Los fundamentos de la arquitectura, p. 166-167, e nota 88. 
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perfeito, que compreende todos os outros e, por isso, 
era um número «sagrado» e «mãe do universo» 18. 
De uma forma resumida e de mais fácil leitura, 
apresentamos, na figura 43, as mesmas indicações 
com um desenho esquemático relativo às proporções 
da teoria dos intervalos, que servirá de orientação a 
outras figuras e a esclarecimentos posteriores 19. 

No seguimento dos pitagóricos, também 
Fig. 43. Proporções numéricas na teoria antiga dos 

Aristocles, mais conhecido pelo cognome de Platão intervalos 
(427?- 347? a. C.) procura explicar, também, a har
monia e a ordem do Universo mediante determinadas relações entre os números: 

"Comenzó a dividir así: primero, extrajo una parte dei todo; a continuación saco una 
porción el doble de esta; posteriormente tomo la tercera porción, que era una vez y 
media la segunda y três veces la primera; y la cuarta, el doble de la segunda, y la quinta, 
el triple de la tercera, y la sexta, ocho veces la primera, y, finalmente, la séptima, veintisiete 
veces la primera. Después, llenó los intervalos dobles y triples, coitando aún porciones 
de la mezcla originaria y colocándolas entre los trozos ya cortados, de modo que en cada 
intervalo hubiera dos médios, uno que supera y es superado por los extremos en la misma 
fracción, otro que supera y es superado por una cantidad numericamente igual. Después 
de que entre los primeros intervalos se originaran de estas conexiones los de três médios, 
de cuatro tercios y de nueve octavos, llenó todos los de cuatro tercios con uno de nueve 
octavos y dejó un resto en cada uno de ellos cuyos términos tenían una relación numérica 
de doscientos cincuenta y seis a doscientos cuarenta y três."20 

Platão explica a harmonia na proporção dupla e tripla e nas potências (números elevados 
ao quadrado e ao cubo), a partir da unidade, que conduzem a duas séries geométricas: uma de 
2 (1, 2,4, 8) e outra de 3 (1, 3,9, 27), as quais se apresentavam habitualmente sob a forma da 
letra grega lambda (A), como se ilustra na figura 44 21. O segredo da harmonia do Universo 

18 Cf. WITTKOWER, Rudolf — Los fundamentos de la arquitectura, p. 168, nota 88. É importante 
referir que a progressão 1/2/3/4 não contém apenas as consonâncias simples: a oitava (1/2), a quinta (2/3) e a 
quarta (1/3), mas também as duas consonâncias compostas reconhecidas pelos músicos gregos: a oitava mais a 
quinta (1/2/3) e as duas oitavas (1/2/4). Cf. WITTKOWER, Rudolf — Los fundamentos de la arquitectura, pp. 
147-148. 

19 Fonte: MICHELS, Ulrich —Atlas de Música I, p. 88. 
20 Timeo, 35 b - 36 b. 
21 Reproduzida de WITTKOWER, Rudolf— Los fundamentos de la arquitectura, p. 148. Trata-se de 

um desenho de Francesco de Giorgio que integra a obra De Harmonia Mundi ( 1505). Também Santo Isodoro de 
Sevilha, ao considerar os números como base da música, apresenta certas relações entre os números 6,12,18 e 
36, como exemplo do princípio da harmonia que rege aquela arte. Cf. ISIDORO DE SEVILHA, Santo — 
Etimologias, vol. I, p. 455. 

e 8 9 12 
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Fig. 44. A harmonia do Universo 
expressa pelos números 
Francesco di Giorgio (1525) 

era assim, expresso pelos números 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27. A 
importância reside, não nos números em si, mas nas relações 
matemáticas que davam a explicação para a ordem do 
macrocosmos e do microcosmos, onde se incluiam as proporções 
do próprio homem, bem como a harmonia musical, pois neles 
estavam contidas, também, todas as consonâncias musicais 22. 

Michael Baxandall fazendo uso de cordas com os mesmos 
valores numéricos utilizados por Rafael no fresco a Escola de 
Atenas, apresenta uma experiência simples que permite 
compreender não só os fundamentos da teoria musical do século 
XV como, também, a relação entre o comprimento das cordas e os respectivos sons por elas 
produzidos: 

"Tome-se quatro pedaços de corda de igual consistência, de 6, 8, 9 e 12 polegadas de 
comprimento, e façam-se vibrar com uma tensão igual. O intervalo entre 6 e 12 é uma 
oitava; entre 6 e 9 ou entre 8 e 12 é uma quinta; entre 6 e 8 ou entre 9 e 12 uma quarta; 
entre 8 e 9 um tom." 23 

Esta experiência referida por Baxandall, já ensaiada por Pitágoras, traduz exactamente 
o esquema ilustrado na figura 43. A sequência da escala harmónica, tal como foi descrita, 
determina o cânone que ilustramos através da figura 4524. Se considerarmos as quatro cordas 
de 6, 8,9 e 12 unidades de comprimento, respectivamente AB, AC, AD e AE, com as mesmas 
características e sujeitas à mesma tensão, ao serem percutidas registar-se-ão as seguintes 
relações: entre a Ia e a 4a corda (AB e AE) a diferença de notas corresponde a uma oitava (6/ 
12 = 1/2); entre a Ia e a 3a corda AB e AD (6/9 = 2/3), ou entre a 2a e a 4a corda, AC e AE, 

B (8/12 = 2/3), a diferença corresponde à 
quinta; entre a Ia e a 2a corda, AB e AC H H H h H 

0 6 

A B C (6/8 = 3/4),ouentrea3aea4a ,AFe 
AG (9/12 = 3/4) a diferença 

D equivale à quarta. Por 

H h H h 
o 
A 

0 
A 
h 
0 

H h H 1 h c + 6 
B 

H 1 1 1 1 h 

H 
9 

D 
H \ 

Fig. 45. Intervalos da gama pitagórica 

último, entre a corda de 
E 8 e a de 9 
j 

unidades o 
intervalo é de 
um tom. 

12 

22 Cf. WTTTKOWER, Rudolf — Los fundamentos de la arquitectura, p. 148. 
23 BAXANDALL, Michael — Pintura y vida cotidiana en el renascimiento, p. 129. 
24 Figura adaptada de GHYKA, Matila C. — El número de oro, estampa XXXV a). 
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Outra forma prática de verificar esta relação pode ser comprovada através do estudo 
das cordas vibrantes efectuado por um equipamento próprio designado por sonómetro. Trata-
se de uma caixa de madeira de forma alongada, em cujo tampo se podem esticar duas cordas 
por meio de cravelhas e de pesos suspensos. O comprimento útil («vibrante») das cordas é 
definido por dois cavaletes fixos à distância de 1 metro. Um terceiro cavalente pode deslizar 
sob uma das cordas levantando-a ligeiramente e alterando, assim, o comprimento da corda 
vibrante. Na face superior existe uma régua graduada que nos permite calcular, com rigor, a 
posição do cavalete móvel [46]. 

Uma vez afinadas as cordas para 
produzirem o mesmo som fundamental (som 
emitido pela corda quando a sua totalidade está 
vibrando transversalmente) fixamos o cavalente, 
móvel debaixo de uma das cordas exactamente 

a meio do Seu Comprimento. Ao provocarmos Rg. 46. Desenho esquemático do sonómetro 
oscilações transversais numa das metades da 
corda, verificamos que a outra metade começa a vibrar de modo expontâneo formando um 
«ventre» (ponto de amplitude máxima numa onda estacionária) igual à da outra parte mantendo-
se fixo o ponto central (ponto onde não se verifica vibração transversal, designado por «nó»). 
Verificamos que, nesta situação, a corda emite um som uma oitava acima do som fundamen
tal. Ou seja, se a nota inicial fosse, por exemplo, um Dó, após a colocação do cavalete no 
ponto intermédio da corda a nota produzida ao vibrar seria o Dó superior, a oitava nota acima 
da primeira. E, pois, notória, a relação existente entre o intervalo de oito notas, a oitava, e a 
divisão da corda em duas partes (1/2). 

Podemos ter uma melhor percepção do fenómeno através da fotografia reproduzida na 
figura 47, onde é feita idêntica experiência 
fazendo vibrar duas cordas uma produzindo o som 
fundamental formando um só «ventre» V , 
enquanto outra, vibrando com uma frequência 

Fig. 47. Cordas vibrantes com frequência dupla d u P l a d a primeira, apresenta um ponto fixo N, 
London, Science Museum designado por «nó», e forma dois «ventres» V2. 

Se movermos o cavalete do sonómetro de modo a fixá-lo a 1/3 do comprimento da 
corda e provocarmos oscilações transversais na parte mais pequena, verifica-se que o 
comprimento restante (2/3 da corda) começa igualmente a vibrar, não como um todo, mas 
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formando dois «ventres» em torno de um «nó» que se 
situaria, também, a 1/3 da extremidade da corda. Ou seja, 
a corda total apresentará três «ventres» e dois «nós» [48]. 
O som emitido pela corda nesta situação corresponde à 
quinta, ou seja, partindo do Dó inicial a nota produzida 
pela corda, nesta situação, seria o Sol (quinta nota supe
rior ao Dó). Se voltássemos a alterar a posição do cavalete 
móvel colocando-o a 1/4 do comprimento da corda e Fig. 48. Cordas vibrantes 

, ., Formação de «nós» e «ventres» 

colocássemos a parte menor em vibração, a restante 
porção da corda (3/4) começaria, igualmente, a vibrar 
formando três ventres e dois nós, cada um deles separado entre si de 1/4 do comprimento da 
corda. Esta, na sua totalidade apresentaria 4 ventres e três nós [48]. A nota que obteríamos 
seria a quarta (portanto o Fá)25. 

O gráfico ilustrado na figura 49 sintetiza o que acaba de ser dito relativamente às relações 
entre o comprimento de uma só corda e as notas musicais produzidas, tornando mais evidente 
a relação existente entre as notas musicais e a divisão de uma corda em 2, 3 ou 4 partes, as 
quais serão utilizadas para estabelecer relações proporcionais entre os lados de um rectângulo. 

Em suma, a oitava corresponde à divisão da corda em duas partes (1/2), a quinta resulta 

1/4 1/3 1/2 2/3 3/4 

H r-
B 

oitava (1/2) 

quinta (2/3) 

quarta (3/4) 

Fig. 49. Relação entre os intervalos musicais e a divisão de uma corda. 

da divisão da corda em três partes e, finalmente, a quarta corresponde à nota produzida pela 
parte maior da corda (3/4), quando esta é dividida em quatro partes. 

25 Para um resumo prático sobre estas relações veja-se, entre outros, o estudo de ESTEBAN LORENTE, 
Juan Francisco — Tratado de iconografia, pp. 53-56. 
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Leon Battista Alberti, no tratado De Re Aedificatoria, situando-se na mesma linha de 
Pitágoras e mostrando conhecer o assunto em profundidade, procura resumir e explicar, em 
termos simples e acessíveis para os arquitectos, as relações existentes entre os intervalos 
musicais «agradáveis ao ouvido», a oitava, a quinta e a quarta e a divisão de uma corda em 
2,3 ou 4 partes. Pela importância de que se reveste este assunto na determinação das proporções 
dos rectângulos citamos textualmente a Alberti (Livro IX, cap. V). 

"Décimos que armonía es el acorde de notas agradable ai oído. Unas notas son graves, 
otras agudas. Una nota grave es emitida por una cuerda larga, las agudas lo son por 
cuerdas cortas. De los distintos tipos de notas se derivam distintas classes de armonía, 
que los antiguos agruparon según unos números determinados obtenidos de la proporción 
que guardan las cuerdas consonantes. He aqui los nombres de las consonancias: diapente, 
llamada también sesquiáltera; diatesarón, llamada sesquitercia; luego diapason, llamada 
doble; disdiapasón, que recibe el nombre de cuádruple. A ellas anadieron el tono que se 
llama también sesquioctava. Las consonancias que hemos enumerado se caracterizan 
por las seguintes proporciones entre las cuerdas. Sesquiáltera se llama por el hecho de 
que en ese caso la cuerda mayor tiene una longitud igual a la de la menor más la mitad de 
esta. [...] Por conseguiente, a la cuerda mayor se le asignará el número cuatro, y a la 
menor el très. En la consonância que recibe el nombre de diapason se tiene números que 
responden a una proporción doble, como dos a la unidad y el todo a la mitad de si mismo. 
En la consonância triple se da la proporción de três a uno o de la unidad a su tercera 
parte; en la cuádruple existe igual proporción entre el número cuatro y la unidad, como 
entre la unidad y su cuarta parte. Los números musicales son, en definitiva y para 
resumirlos, los seguientes: el uno, el dos, el très, el cuatro. Está también, como he dicho, 
el tono, en el que la cuerda mayor, en comparación con la menor, la supera en una octava 
parte de esta ultima. De todos estos números se sirven los arquitectos a las mil maravillas; 
y los utilizan bien de dos en dos [...] bien de très en très [...] casos en los que ponen en 
juego la longitud, la anchura, e intentan que la altura esté en armoniosa correspondência 
con una y otra dimension"26. 

Alberti refere os nomes das consonancias musicais, tal como já o tínhamos feito a 
propósito da pintura de Rafael, e caracteriza-as explicando a razão dos nomes alternativos 
que têm em conta o modo como são produzidas: diapente ou sesquiáltera, diatessarão também 
chamada sesquitercia e sesquioitava, ou tom21. Conclui que os «números musicais» são o 1, 

26 Livro IX, cap. V. Cf. ALBERTI, Leon Battista — De Re Aedificatoria , pp. 387-388; Ver também 
ALBERTI, Leon Battista — De la pintura y otros escritos sobre arte, pp. 176-177; BOULEAU, Charles — 
Tramas, p. 84. 

27 O vocábulo sesquialter significa «que contém uma vez e meia», daí que também em português o 
termo sesquiáltero se refira a duas quantidades das quais uma contém a outra uma vez e meia. Por sua vez, a 
palavra sequitertius possui o significado de «que contém uma vez e um terço», assim, a designação sesquitercia 
refere-se à relação entre duas grandezas, uma das quais contém a outra uma vez e um terço. Sesquioitava deriva 
do vocábulo sesquioctavus: que contém uma vez e mais um oitavo, portanto, nove oitavos, ou seja, corresponde 
ao intervalo entre duas notas separadas por uma oitava e mais um tom. 
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2, 3 e 4, os mesmos números baixos de Pitágoras aos quais já nos referimos a propósito de 
encerrarem em si todas as consonâncias musicais reconhecidas pelos gregos. Números que 
eram conhecidos e utilizados pelos arquitectos de modo a obterem proporções harmoniosas 
entre os diversos elementos tectónicos. Para L. B. Alberti, estes números são os mesmos que 
transmitem prazer aos «olhos e ao espírito», pelo que é possível reconhecer as leis da música 
na natureza, o que ligitima a sua utilização por parte dos arquitectos que procuram o equilíbrio 
e a harmonia nas suas edificações. Quanto aos números e às leis que regem a harmonia da 
música e da natureza, Alberti exprime-se do seguinte modo: 

"Los números gracias a los quales se produce aquella armonía de sonidos sumamente 
agradable ai oído, son los mismos números que consiguen que los ojos y el espíritu 
queden henchidos de un admirable placer. Por conseguiente, de la música, que ha estudiado 
muy a fondo tales números, y también de los objectos en los que la naturaleza proporciona 
evidencias dignas de consideración sobre si misma se obtendrán la totalidad de las leyes 
de la delimitación." 28 

Alberti estabelece, assim, a transposição das leis que promovem a harmonia musical 
ou conjunto de sons «agradáveis ao ouvido» para o campo da representação plástica, de 
modo a produzirem o mesmo efeito. Deste modo, a construção das superfícies que obedecessem 
às mesmas leis da ordem e da harmonia verificadas nas proporções musicais e na natureza 
possuiriam a capacidade de agradar aos olhos e ao espírito. No início do Capítulo VI, Livro 
IX, Alberti continua a explicar o modo como as relações musicais podem dar lugar à construção 
de superfícies harmoniosas baseadas nas proporções descritas, aspecto que nos interessa 
particularmente atendendo ao facto de permitirem construir superfícies rectangulares 
proporcionadas pelas leis da harmonia musical. Do capítulo referido transcrevemos a seguinte 
passagem: 

"De ello hemos de hablar. En primero lugar, de las superficies que están sujetas a dos 
dimensiones. Unas son cortas, otras largas, otras medianas. La más corta de todas es la 
cuadrada, cualquiera de cuyos lados es igual a los demás, con los ângulos todos ellos 
rectos. A continuación viene la superficie sesquiáltera; también entre las superficies cortas 
se encuentra la sesquitercia. Por conseguiente, esos três tipos de proporciones, que en 
nuestra obra reciben el nombre de sencillas, corresponden a las superfícies cortas." 29. 

O texto mostra-se perfeitamente claro para se fazer uma correcta interpretação quanto 

28 ALBERTI, Leon Battista — De Re Aedificatoria. Livro IX, Cap. V, p. 387. No mesmo sentido se 
expressa Francesco Giorgi no prefácio do seu tratado Quatro Libri: "As proporções dos sons são harmoniosas 
para os ouvidos, as das dimensões são harmoniosas para os olhos. Ditas harmonias costumam agradar 
consideravelmente sem que ninguém, salvo aqueles que entendem as causas das coisas saibam porquê." Apud 
WITTKOWER, Rudolf— Los fundamentos de la arquitectura, p. 156. 

29 ALBERTI, Leon Battista — De Re Aedificatoria. Livro IX, Cap. VI, p. 388. 
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ao tipo de superfície em questão e às respectivas leis de construção. Assim, com o objectivo 
de melhor se compreender o modo como as consonâncias musicais permitem estabelecer as 
proporções entre os lados dos rectângulos, procederemos à sua ilustração através de figuras 
rectangulares construídas segundo as relações descritas30. 

QUADRADA — A primeira das superfícies curtas é a quadrada. 
Alberti recorda as suas características ao referir que os lados são todos 
iguais entre si e os ângulos são rectos31. É, sem dúvida, a mais simples 
destas superfícies, que não admite variações ou alterações, no que 
respeita à dimensão dos lados e/ou dos ângulos, sem que se 
comprometa a sua definição [50]. Pelo facto de possuir os lados iguais, 
independentemente das medidas, o módulo ém=\. F«g- 50. Superfície 

quadrada (ou quadrado). 

DIAPENTE ou SESQUIÁLTERA — "Sesquiáltera se llama por el hecho de que en ese caso la 
cuerda mayor tiene una longitud igual a la de la menor más la mitad de esta", assim se exprime 
Alberti relativamente a esta superfície (Livro IX, cap. V). Para compreender melhor o modo 
de construir uma figura geométrica que corresponda a esta definição, 
é oportuno recordar que o termo sesquiáltero refere-se a duas 
quantidades a maior das quais contém a outra uma vez e meia. Por 
conseguinte, o processo mais fácil para proceder à sua construção 
será partir de um quadrado em que o lado mede uma unidade, mas 
que dividimos em duas partes iguais, tal como se assinala a tracejado 
na figura 51. A este quadrado é, então, acrescentado metade dele 
próprio, ou seja, um rectângulo correspondente a 1/2 (metade) do 
quadrado inicial (que representa 1/3 do rectângulo final, a secção 
superior assinalada a branco). A superfície resultante será uma figura 
Diapente ou Sesquiáltera: o lado maior contém o menor mais metade Fig 51 superfície 
deste ou, se nos expressarmos em termos de áreas, a área total contém Ses(imáltera {Diapente. 

30 A construção das superfícies com base no texto de Alberti foram, também, realizadas por Charles 
Bouleau, designadamente os capítulos V e VI do Livro IX, e nele nos baseamos para confirmar as que 
apresentamos em seguida. Cf. BOULEAU, Charles — Tramas, pp. 84-85. 

31 É oportuno recordar que o quadrado é um caso particular dos rectângulos. De facto, o rectângulo é 
caracterizado por ter os ângulos rectos e os lados paralelos dois a dois. Condições que, efectivamente, são 
verificadas pelo quadrado. 

I 
I 
I 

921 



CAP. Ill - 2.2. O RECTÂNGULO: MÉTODOS CONSTRUTIVOS 

a área inicial acrescida de metade da primeira32. Assim, por aplicação directa da definição de 
Sesquiáltera, o resultado final é um rectângulo onde os lados estão relacionados do seguinte 
modo: o lado menor possui duas unidades enquanto o maior possui três, verifica-se, pois, 
uma proporção de dois para três (2/3), ou seja a quinta. Este rectângulo, bem como todos os 
que verificam a mesma relação entre os lados maiores e menores, possuem como módulo o 
valor m = 3/2= 1,5. 

DIATESSARÃO ou SESQUiTÉRCiA — Salienta-se que a palavra sesquitércia se aplica à relação 
entre duas grandezas segundo a seguinte proporção: a maior contém a menor acrescida de um 
terço desta última. A construção de uma superfície rectangular que obedeça a esta 
proporcionalidade torna-se mais simplificada se for construída com base num quadrado cujo 
lado mede uma unidade, dividida em três partes, como se assinala 
a tracejado na figura 52. Assim, segundo a definição de 
Sesquitércia, esta superfície será determinada acrescentando uma 
terça parte da forma inicial que, no exemplo dado, corresponde 
ao pequeno rectângulo branco situado no lado superior da figura. 
Concluída esta operação, o lado maior possuirá quatro divisões 
iguais, enquanto o menor apenas três. Existe, portanto, uma 
proporcionalidade, entre os lados, de três para quatro (3/4) 
correspondente à consonância musical denominada quarta. Os 
rectângulos que apresentem esta relação entre os lados, 

Fig. 52. Superfície Sesquitércia 

independentemente das dimensões reais, terão como módulo o (ou Diatessarão). 
valor m = 4/3 = 1,333 33. 

Em síntese, podemos dizer que as superfícies curtas obedecem à proporção de 1 para 1 
{Quadrada), de 1 para 1 e 1/2 {Sesquiáltera), e de 1 para 1 e 1/3 {Sesquitércia). As proporções 
que se verificam entre os lados: 1/1,2/3 e 3/4, correspondem às consonâncias musicais simples, 
analisadas anteriormente. 

32 Esta figura é referida, também, por Sebastiano Serlio, cf. // Primo Libro d'Architectura, cap. I, fol. 12, v°. 
33 Tendo em conta o que foi dito ao esclarecermos o conceito de módulo, tanto o rectângulo sesquiáltero 

como o sesquitércio podem ser designados também pela relação entre os lados maiores e menores. Assim, ao 
referirmos um Rectângulo 3/2 (ou Rectângulo 1,5), estamos a referir-nos de forma indirecta, mas precisa, a uma 
superfície que verifica a relação sesquiáltera. Por outro lado, designar outra figura por Rectângulo 4/3 (ou 
Rectângulo 1,333), estamos a aludir ao seu módulo, portanto a um rectângulo Sesquitércio. 
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Sebastiano Serlio, no início de 77 Primo Libro 
d'Architectura faz uma alusão a duas figuras geométrica, não 
contempladas no tratado de Alberti, a primeira das quais é 
designada por Sesquiquarta 34. A partir da gravura desenhada 
por Selio é fácil compreender a razão do nome e o modo de 
construção. Trata-se de um rectângulo que tem por base um 
quadrado cujo lado foi dividido em quarto partes iguais. Para 
se construir a superfície Sesquiquarta, basta acrescentar à 
forma inicial 1/4 da área do quadrado. O resultado pode ser 
visto na figura 53. 

Fig. 53. Superfície Sesquiquarta 

O rectângulo assim definido apresenta o lado maior com 
cinco unidades enquanto o menor possui, apenas, quatro. O módulo desta superfície é 
determinado, portanto, pela razão: m = 5/4= 1,25. Tratando-se de um número fracionário, a 
Sesquiquarta deverá ser incluída, também, na classe dos rectângulos estáticos. Embora não 
tenha sido referida por Leon Battista Alberti como uma figura pertencente às superfícies 
correlacionadas com as consonâncias musicais, a verdade é que a relação de 4/5 corresponde 
a um intervalo harmónico designado por «terceira maior» 35. Por este motivo incluímos este 
rectângulo no âmbito das figuras geométricas construídas com 
base nas relações musicais. 

A segunda forma rectangular referida por Serlio é 
denominada Superbitienstercias (sic)36. A gravura utilizada para 
a ilustrar encontra-se reproduzida na figura 54. Como se pode 
observar, o arquitecto italiano, para construir esta superfície, 
utilizou um quadrado que dividiu em três partes iguais, que 
assinalámos a tracejado. A figura final acrescenta à área do 
quadrado duas das três divisões, ou seja 2/3. Portanto, o 
rectângulo, que passaremos a designar por Superbipartiens, 
apresenta um lado maior com cinco unidades para três do lado 
menor o que corresponde a um módulo m = 5/3 = 1,666. Pelas 

Fig. 54. Superfície Superbipartiens 

34 Cf. SERLIO, Sebastiano — The book of Architecture, cap. I, fol. 11, v°. 
35 Cf. ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de Iconografia, p. 55. 
36 Cf. SERLIO, Sebastiano — The book of Architecture, cap. I, fol. 12, r°. Sem dúvida que Serlio pretende 

referir-se à designação Superbipartiens, termo matemático para o quosciente 3/5 a que também Alberti faz 
alusão: cf. ALBERTI, Leon Battista — De la pintura y otros escritos, p. 85. Adiante voltaremos a abordar o 
assunto pelo que nos limitamos, neste momento a dar esta breve indicação. 

I 
I 
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suas características, deverá ser incluído, como o seu antecessor, no âmbito dos rectângulos 
estáticos. Por outro lado, proporção 3/5 corresponde a outro intervalo incluído dentro dos 
acordes «agradáveis ao ouvido» denominado sexta maior37. Razão pela qual também neste 
caso a figura em questão deverá ser incluída nas superfícies determinadas pelas normas das 
consonâncias musicais. 

Por sua vez, as superfícies médias são obtidas por duplicação das anteriores, construídas 
tendo por base um quadrado com uma unidade de lado. Portanto, as respectivas proporções 
serão de 1 (lado menor) para 2 x 1 (lado maior), de 1 (lado menor) para 2 x 1 e 1/2 (lado 
maior) e de 1 (lado menor) para 2 x 1 e 1/3 (lado maior). 

Para acompanharmos a par e passo os respectivos métodos construtivos recorremos, de 
novo, às próprias palavras de L. B. Alberti que, no Livro IX, Cap. V, sobre a ornamentação 
dos edifícios privados refere: 

"Las três coinciden también con las superfícies medianas. La mejor de estas últimas es la 
doble; sigue a continuación la compuesta por la duplicación de dos superficies 
sesquiálteras. Y se construye dei modo siguiente. Una vez trazada la dimension menor 
de la superfície, igual a cuatro por ejemplo, se construye una primera sesquiáltera: tendrá 
seis de longitud; a esta última le anades también una segunda sesquiáltera: la longitud 
será nueve. Así pues, en este caso la longitud mayor doblará la medida de la menor, más 
el tono del doble. Y entrará también dentro dei grupo de las superfícies medianas, aquella 
que obtuvieres construyendo dos veces la sesquitercia, seguiendo un procedimiento 
semejante ai dei caso anterior. Así pues, en esta última construcción habrá entre la línea 
menor y la más larga una proporción de nueve a dieciséis. En consecuencia, en este caso 
la línea mayor es superada por el duplo de la menor en menos de un tono" 38. 

A partir das indicações de Alberti procederemos à ilustração das figuras enquadradas 
nas «superfícies médias». 

DIAPASÃO OU DUPLA — Como referimos, esta superfície efectua a duplicação do quadrado. 
Por isso, para obter uma figura geométrica que obedeça a esta relação, começa-se por construir 
um quadrado e, depois, proceder à sua duplicação. O rectângulo final corresponde a uma 
relação dupla: uma unidade do lado menor, para duas unidades do lado maior, onde se verifica, 

37 Cf. ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de Iconografia, p. 55; GHYKA, Matila — El 
numero de oro, pp. 147, 148, nota 5. 

38 ALBERTI, Leon Battista — De Re Aedificatoria, pp. 388-389. 
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pois, a relação de um para dois 39. A consonância musical utilizada nesta 
construção corresponde à proporção de um para dois ( 1/2), ou seja, à oitava. 

A superfície rectangular ilustrada na figura 55 obedece a esta 
proporção uma vez que o comprimento do lado maior é duas vezes o do 
lado menor. Repare-se que este rectângulo tem como módulo m = 2, o que 
também se verificava com o Rectângulo V4 (= 2) cuja construção foi 
apresentada na figura 25, confirmando-se, assim, a igualdade das duas 
figuras geométricas. I  

Fig. 55. Superfície 
Diapasão ou Dupla. 

DUPLA SESQUIÁLTERA (DUPLO DIAPENTE) 

Como refere Alberti, esta superfície efectua a duplicação da Sesquiáltera (2 x 1 e 1/2) 
Para construir uma superfície rectangular que verifique a proporcionalidade correspondente 
à Dupla Sesquiáltera, deve desenhar-se, inicialmente, uma primeira figura Diapente, operação 
que se tornará mais fácil se for efectuada a partir de um quadrado com quatro unidades de 
lado ou, se quisermos, com uma unidade de lado dividida em quatro partes iguais [56]. Re-
corda-se que, na proporção definida pela Sesquiáltera, o comprimento maior deve conter o 
menor mais metade deste ou, por outras palavras, a superfície do rectângulo final deverá 
conter a primeira mais metade desta. Assim, ao quadrado de quatro unidades por quatro 
acrescentou-se metade da sua área (2 unidades por 4, assinaladas a traço interrompido na 
figura 56), pelo que, no final da primeira construção, o lado maior do rectângulo possuirá seis 
unidades, enquanto o menor manterá as quatro. É com base nesta figura rectangular de 6 x 4, 
acabada de construir, que se vai obter a superfície procurada: a Dupla Sesquiáltera. 

Por aplicação directa da definição de Sesquiáltera a superfície final vai conter a origi-

39 BOULEAU, Charles — Tramas, pp. 84, 85. A interpretação que fazemos do texto de Alberti 
relativamente à construção do rectângulo Diapasão, não é a mesma que faz Bouleau. A construção desta figura 
tal como este autor a apresenta (figura 3 da p. 84), não reflecte exactamente a ideia original de Alberti, mas 
apenas o facto do rectângulo final se encontrar dividido ao meio. Ora um rectângulo, de qualquer dimensão, 
pode ser sempre dividido em duas partes iguais, sem, contudo, apresentar entre os seus lados a relação 1/2 
enunciada por Alberti e, portanto sem que se verifique o módulo m - 2. O que nos parece ser verdadeiramente 
importante no texto de Alberti, é o facto de se salientar a relação própria de um rectângulo Diapasão ou Dupla: 
aquele que possui o seu lado maior com uma dimensão que é dupla do lado menor, isto é, corresponde à 
duplicação do quadrado, respeitando a relação de 1/2, da qual resulta um rectângulo formado por dois quadrados 
justapostos. Opinião idêntica à nossa é adoptada por FREITAS. Lima de — Almada e o Número, Lisboa: Ed. 
Soctip, 1990, p. 36. Por sua vez o desenho de Serlio em // Primo Libro d'Architectura, cap. I, fol. 12, r°, 
designado como Dupla, confirma a nossa própria interpretação. 
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nal, acrescida de metade, ou seja, vamos acrescentar às suas 
dimensões metade dela própria, portanto, um pequeno 
rectângulo de 3 unidades de altura por 4 de largura, assinaladas 
a traço interrompido na figura 57.0 resultado é um rectângulo 
cujo lado maior contém o 
lado maior da forma inicial 
(6 unidades) mais metade (3 
unidades), assinaladas na 

4 
figura 57 pelo traço 
interrompido, portanto, um 
total de 9 unidades de altura 

2 
para 4 de largura. 

Esta relação de 4 para 
9 é gerada a partir de duas 
proporções: 4 para 6 Fi8-56- Superfície sesquiáltera. 

(primeira Sesquiáltera) e de 
6 para 9 (segunda Sesquiáltera ou duplicação da primeira). 

Fig. 57. Superfície Dupla 
Sesquiáltera. 

Segundo as palavras de Leon B. Alberti supracitadas, nesta construção, a dimensão 
maior possui um comprimento duplo da medida do lado menor, acrescentado de uma unidade 
ou, um tom 40. Em termos matemáticos: 9 = 4 x 2 + 1 . O lado maior obedece, pois, à 
proporcionalidade equivalente à Dupla Sesquiáltera na qual ficam assinaladas, de forma 
imediata, duas cesuras, muito importantes segundo o eixo transversal: a que corresponde à 
divisão do lado maior em quatro partes e outra respeitante à divisão em seis partes, as quais 
poderão ser utilizadas pelos pintores como linhas de apoio na composição, aspecto que iremos 
abordar pormenorizadamente no ponto seguinte. 

Devido a estas particularidades, o rectângulo em questão poderá ser, também, designado 
por Rectângulo 4/6/9. O módulo é dado pelo quociente: m = 9/4 = 2,25. Tratando-se de um 
número fracionário, a figura inscreve-se no conjunto dos rectângulos estáticos. 

40 Alberti define o tom ou sesquioitava como 1/8 da corda maior. Uma corda acrecida de um tom significa 
que a extensão daquela foi acrescentada de uma oitava parte: "Los números musicales son, en definitiva y para 
resumirlos, los siguientes: el uno, el dos, el très, el cuatro. Está también, como he dicho, el tono, en el que la 
cuerda mayor, en comparación con la menor, la supera en una octava parte de esta última". Cf. ALBERTI, Leon 
Battista — De Re Aedificatoria, Livro IX, Cap. V, p. 388. 
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DUPLO SESQUITÉRCIO (DUPLO DIATESSARÃO) 

Por um processo análogo, e no seguimento das indicações de Leon B. Alberti, passaremos 
a construir uma figura rectangular que obedeça à definição da Dupla Sesquitércia (ou Dupla 
Diatessarão). Desenha-se, em primeiro lugar, um quadrado com nove unidades de lado ou, 
se quisermos, com uma unidade de lado, mas que, por facilidade de construção das figuras 
seguintes, foi dividido em nove partes iguais [58]. Pela definição de Sesquitércia, a forma 
final deverá conter a primitiva mais a sua terça parte. Assim, no nosso caso, a primeira superfície 
Sesquitércia forma-se acrescentando ao quadrado um terço da sua área que corresponde ao 
pequeno rectângulo de três unidades por nove, destacado a traço interrompido na figura 58. 
Esta primeira superfície Sesquitércia terá as dimensões de doze por nove. A partir desta figura 
vamos aplicar a mesma fórmula construtiva para obter sua duplicação que, por esse facto, é 
designada por Dupla Sesquitércia (ou Dupla Diatessarão). Esta superfície deverá conter a 
original (12x9), obtida na figura 58, e ser acrescentada da sua terça parte que corresponde a 
um rectângulo de quatro por nove tal como se assinala a traço interrompido na figura 59. A 
área total da Dupla Sesquitércia ultrapassa em 1/3 a superfície original, portanto, o rectângulo, 
assim construído apresenta as dimensões de 16 unidades por 9, sendo, por isso, o seu módulo 
m = 16/9 = 1,778, um número fracionário pelo que se justifica, assim, a sua pertença aos 
rectângulos estáticos. 

A proporção 9/16 (desde o quadrado original até à Dupla Diatessarão) é gerada a partir 
de outras duas proporções: a primeira de 9 para 12 (1/1 + 1/3), e a segunda de 12 para 16 (1/ 
1 + 1/3). Por este motivo, tal superfície pode, também, ser designada como Rectângulo 9/12/ 
16, e apresenta duas cesuras horizontais muito importantes, correspondentes à divisão do 
lado maior em 9 e em 12 partes, impondo, de imediato, na sua 1A 

estrutura interna, estes dois eixos que p 
condicionar a composição pictórica. 

12 
Com excepção do Quadrado 

e do Duplo Quadrado que, pelas 
suas características, podem ser 
utilizados como figuras estáticas ou 
dinâmicas, o que lhes dá um carácter 
de universalidade, como veremos ao 3 
analisar a respectiva estrutura 
interna, todas as restantes formas, 

Fig. 58. Rectângulo Sesquitércio Fig. 59. Rectângulo Duplo 
derivadas das consonâncias Sesquitércio 

ráerão, eventualmente, 
- i — i — i — i — i - 1 — i i 

12 

_i i i i i i i i_ 
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musicais, devido ao facto de possuirem o módulo expresso por um número fraccionado, são 
incluídas no âmbito dos designados rectângulos estáticos4I. 

Quanto às «superfícies largas» referidas por Leon Battista Alberti42, conduzem-nos a 
rectângulos em que o lado maior se apresenta com o triplo do lado menor, ou com o dobro 
mais 2/3 do menor. Estas proporções possuem maior aplicação no campo arquitectónico, 
pois, no campo da pintura conduzem a rectângulos onde existe uma grande desproporção 
entre o lado menor e o maior, pelo que a sua aplicação em pintura não se revela frequente, ou 
apenas associados a volantes de trípticos ou polípticos que, como referimos, não serão objecto 
de estudo no âmbito do presente trabalho 43. O próprio Alberti refere que os pintores pouco 
utilizavam estas dimensões motivo pelo qual não serão analisadas no âmbito do presente 
trabalho. 

* * * 

Em conclusão, verifica-se que a analogia entre a música e a pintura, não foi uma simples 
especulação, levada a cabo por teóricos do Renascimento. O que estava em causa não era 
dotar os pintores de conhecimentos no campo da teoria musical, mas sim transpor as regras, 
que estavam na base das «consonâncias musicais», para o campo da pintura ou da arquitectura 
de modo que as obras resultantes fossem dotadas da mesma harmonia. A transposição das 
teorias musicais para o campo das «Belas Artes» constitui, também, um passo importante 
para atribuir à pintura o caracter de um ciência. A este respeito, parece-nos muito importante 
citar Rudolf Wittkower: 

"Desde la Antegiiedad existia una ininterrumpida tradition según la qual la aritmética (el 
estúdio de los números), e la geometria (el estúdio de las relaciones espaciales), la 
astronomia (el estúdio dei movimiento de los curpos celestes) y la música (el estúdio de 
los movimientos aprehendidos por el oído) formaban el quadrivium de las «artes» 
matemáticas. Frente a estas «artes libérales», la pintura, la escultura y la arquitectura se 
consideraban ocupaciones manuales. Para elevarias desde el nivel mecânico al nivel de 
las artes libérales, hubo que dotarias de una base teórica, es decir, de una fundamentación 
matemática. Esta transformación fue el gran logro de los artistas dei siglo XV. No es 
extrano que centraran su atención en la música, considerada esta como el principal arte 
liberal, y que utilizaran la teoria musical como guia cuando se enfrentaban a sua propios 
problemas. Estar familiarizado con la teoria de la música se conviertió en un sine qua 
non de la formación artística." M 

41 Cf. GHYKA, Matila — The geometry of art and life, p. 30. 
42 ALBERTI, Leon Battista — De Re Aedificatoria, Livro IX, Cap. VI. 
43 Superficies que podem ser vistas em BOULEAU, Charles — Tramas, p. 85. 
44 Cf. WITTKOWER, Rudolf — Los fundamentos de la arquitectura, p. 159. 
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No termo deste item, importa realçar que o procedimento efectuado para a construção 
geométrica de todas as figuras acabadas de apresentar se torna extremamente simplificado se 
for feito mediante recurso aos meios computacionais, ao invés da sua realização pelos processos 
geométricos tradicionais, ou seja utilizando régua, esquadro e compasso45. A utilização dos 
meios computacionais, que constitui uma componente significativa no trabalho de realização 
de figuras e esquemas geométricos desta tese, permite construir todas as formas com maior 
rapidez e um total controlo do rigor, que atinge as décimas de milímetro, sempre visualizadas 
no monitor. Após uma única construção rigorosa, o manuseamento e adaptação às dimensões 
desejadas é feito de modo proporcional, mantendo sempre a mesma relação entre os lados o 
que permite trabalhar com todo o rigor necessário. 

Este procedimento continuará a dar provas das vantagens inerentes no ponto seguinte, 
ao estudar a estrutura interna das figuras construídas, ao analisar a perspectiva no item 2.5. e, 
principalmente, ao longo de todo o Capítulo IV, ao procedermos à análise geométricas das 
pinturas. Deste modo pretendemos comprovar a utilidade destas novas ferramentas de desenho 
no estudo geométrico das pinturas, aspecto que pretendemos continuar a desenvolver de modo 
a poderem ser aplicados em trabalhos futuros, em domínios que vão para além dos que aqui 
são apresentados. 

45 De facto a construção da maioria das figuras apresentadas, foram baseadas nos estudos de Jay Hambidge, 
que as construiu pelos anos de 1919-1920 recorrendo ao uso de régua e compasso. Cf. HAMBIDGE, Jay — The 
elements of dynamic symmetry, pp. 85-90. 
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2.3. ESTRUTURA INTERNA DOS RECTÂNGULOS 

TÉ ao momento, analisámos diversas regras conhecidas pelos artistas do 
Renascimento, que permitem construir formas rectangulares utilizadas, 
eventualmente, como suporte das pinturas. Os rectângulos determinados 
encontram-se perfeitamente caracterizados não só pelas regras de 
construção, pelas proporções estabelecidas entre os lados, como pelo 

módulo que os identifica. Embora estas superfícies sejam, por si próprias, condicionantes das 
obras pictóricas, não podem ser consideradas isoladamente na tarefa de definir a rede interna 
em que se baseia a composição. O traçado regulador é, certamente, condicionado pela forma 
da figura geométrica, o marco, mas, deverá ser completado através da análise da estrutura 
interna que é inerente a cada rectângulo específico ou determinada por normas próprias. Para 
ser possível analisar os esquemas geométricos, utilizados pelo pintor, é necessário conhecer 
as regras que estabelecem determinadas divisões no interior de cada superfície utilizada como 
suporte da pintura. Com este objectivo apresentaremos, neste ponto, algumas normas 
estruturantes do espaço pictórico, quer em termos gerais, aplicáveis a qualquer género de 
rectângulo, quer as que se encontram associadas a rectângulos específicos. 

Na análise geométrica a efectuar no Capítulo IV não basta determinar qual o tipo de 
rectângulo utilizado, mas importa identificar as principais linhas de força que constituem o 
traçado regulador da composição. Torna-se, portanto, absolutamente necessário, compreender 
as leis que dão origem às divisões e subdivisões presentes em cada um dos rectângulos e que 
se mostram determinantes para se efectuar, correctamente, a análise geométrica que se deseja 
o mais completa possível. É este conjunto de linhas, traçadas com base em critérios 
diversificados, mas rigorosos e bem definidos que, eventualmente, em conjugação com algumas 
figuras geométricas, contribuem para estabeler a rede interna sobre a qual o pintor dispõe e 
proporciona os diversos elementos da composição. 

Por tudo isto se compreende a verdadeira importância do estudo das linhas de força 
inerentes às diversas formas geométricas. No entanto, convém chamar a atenção para o facto 
destas linhas não fazerem parte da perspectiva. Embora, por vezes, os pintores utilizem a 
perspectiva como parte da composição, na maioria dos casos, são esquemas independentes. 
Para a sua determinação importa considerar não só o modelo de rectângulo em causa, o que 
por vezes é suficiente para estabelecer todo o conjunto de linhas de força, como ainda ter em 
conta certos elementos da composição posicionados em locais que sugerem um determinado 
esquema de leitura. 
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Depois de termos analisado os rectângulos mais conhecidos e utilizados pelos pintores 
do Renascimento, importa, agora, efectuar o estudo das leis que regem a disposição interna 
das principais linhas de força de cada uma das superfícies anteriormente consideradas. Neste 
processo seguimos três orientações fundamentais: 

1- Os estudos das pinturas Medievais e Renascentistas efectuados por Charles Bouleau, 
que explicam determinados padrões e justificam o emprego de algumas estruturas internas; 

2- Os processos construtivos dos rectângulos que impõem determinadas cesuras e 
condicionam a composição; 

3- As características específicas de cada rectângulo que, por si só e, de forma natural, 
definem determinadas leis internas que os subdividem de forma padronizada {rectângulos 
estáticos) ou de forma progressiva {rectângulos dinâmicos). 

2.3.1. Casos gerais dos rectângulos 

ARMADURA DO RECTÂNGULO 

Charles Bouleau refere que enquanto o círculo tem o centro e os diâmetros como 
elementos condicionadores, o quadrado e o rectângulo impõem as suas diagonais '. Opinião 
que vem de encontro à de Jay Hambidge salientada a propósito da importância das diagonais 
dos rectângulos e dos seus recíprocos. O conjunto das diagonais, e de outras linhas internas, 
obtidas segundo determinadas regras, mais ou menos complexas, constitui o que C. Bouleau 
designa por Armadura do Rectângulo, expressão que adoptaremos, sendo por ele definida da 
seguinte forma: 

"Las líneas que se cruzan en el lienzo partiendo de los ângulos y de las divisiones simples 
de los lados, es lo que nosotros bautizamos como armadura de la figura geométrica 
formada en y para el cuadro. [...] Basándonos en el gusto que demuestran los pintores 
por las comparaciones musicales, propusimos la armadura de un tono, que clarifica 
nuestras ideas y pone el acento sobre la necesidad impersonal, objectiva, de ese marco 
interior, que surge de la forma misma y no de la elección del artista. Si se guia por su 
estética, podrá regular su obra sobre las consonancias musicales o la proporción áurea, 
inscribir curvas abietas o cerradas: es libre; la armadura, por el contrário, le viene dada; 

1 BOULEAU, Charles — Tramas, pp. 42-43. 
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la empleará más o menos, pêro no podrá realizar una abstraction absoluta [...] Esas 
líneas interiores dependen de la forma circunscrita por el marco, y así lo manifestan; 
diremos que constituyen la «armadura» de esta forma, ya que existen independientemente 
dei pintor, siendo utilizadas adernas por él en mayor o menor medida [...]" 2. 

Existem neste texto alguns conceitos importantes para o desenvolvimento geométrico 
que nos ocupa e que convém analisar detalhadamente para se compreender o desenvolvimento 
feito em seguida. Salientamos, em primeiro lugar, a alusão à importância que os pintores 
davam à teoria musical, o que confirma a nossa opinião e justifica o desenvolvimento do 
assunto. Em segundo lugar, a importância dada à armadura do rectângulo. Segundo a sua 
própria sensibilidade estética, os artistas poderiam fazer uso, por exemplo, das consonâncias 
musicais ou da Secção Áurea para definir o traçado regulador do espaço pictórico, gozando 
de total liberdade. Porém, a armadura do rectângulo é dada (imposta) pela própria 
superfície rectangular. Cada rectângulo possui, pois, uma determinada armadura inerente à 
forma específica do marco e que impõe, como veremos, uma determinada estrutura interna, 
independentemente da vontade ou do gosto estético do pintor. Este poderá fazer uso dela em 
maior ou menor escala, contudo, a armadura estará sempre presente e não deverá ser ignorada. 

Servimo-nos do exemplo musical que Charles Bouleau utiliza para ilustrar este aspecto 
embora ampliemos o seu alcance, como forma de nos ajudar a compreender melhor o modo 
como se efectua a relação do artista com esta estrutura interna associada ao rectângulo e que 
ele encontra predefinida3: tal como o pianista, por exemplo, ao sentar-se diante do piano tem 
ao seu dispor todas as escalas permitidas pelo teclado do instrumento musical que lhe permitem 
executar todos os acordes possíveis e percorrer diferentes escalas, também o pintor dispõe da 
armadura do rectângulo com a sua imensa diversidade de linhas de força. Ora, numa 
composição musical, o pianista, apesar ter acesso a todas notas e acordes possíveis, vai fazer 
uso de um número restrito das imensas possibilidades permitidas. Também o pintor, após 
escolher uma determinada superfície rectangular, depara com uma estrutura interna definida 
à priori composta pelas linhas constitutivas da sua armadura, inerente portanto, à forma do 
marco. Todavia, apenas se servirá das que necessitar como elementos auxiliadores da 
composição procurando salientar determinados pormenores, proporcionar objectos e 
personagens, delimitar arquitecturas e estabelecer harmonia e equilíbrio, factores que dependem 
dos motivos a representar, da mensagem a transmitir e, naturalmente, da sua própria 
sensibilidade estética. 

2 BOULEAU, Charles — Tramas, p. 124. 
3 Ibidem, p. 43. 
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Outro aspecto, que importa realçar, decorre de uma afirmação de Charles Bouleau: 

"A veces las diagonales desaparecen completamente de las composiciones, estando solo 
organizadas por líneas secundárias nascidas de los puntos de cruce. Estas divisiones 
simples de la superfície dei círculo o el rectângulo no constituyen en si mismas una 
composición. Constituyen una red, o incluso menos: una ayuda, una espécie de repertório 
de las líneas constitutivas de una figura geométrica dada." 4. 

Bouleau salienta dois aspectos importantes e deveremos ter presentes ao longo de toda 
a análise geométrica das pinturas: por um lado, a confirmação da existência de determinadas 
divisões da superfície que lhe são inerentes como linhas constitutivas da figura geométrica 
específica e, por outro, o facto de que tais linhas desaparecem completamente da composição 
e, portanto, não serem facilmente detectáveis. Esta última constatação tem importantes 
consequências: pelo facto das linhas estruturantes não serem evidentes não só dificulta a 
análise geométrica de uma pintura, como pode levantar algum cepticismo quanto à sua 
existência real. É necessário ter em conta que as linhas mestras que orientam a composição 
constituem uma simples ajuda e, uma vez utilizadas, o pintor, habitualmente, fá-las desaparecer 
sob a pintura, como se se tratassem de andaimes de uma construção — para utilizar uma 
expressão do próprio Bouleau5. Isto acontece porque, insistimos, estas divisões não constituem 
em si mesmas uma composição, mas uma rede de linhas auxiliares que permitirá ao pintor 
apoiar-se nelas para ordenar a sua obra, como constataremos, no Capítulo IV, ao efectuar a 
análise geométrica das pinturas. 

Feitos estes breves, mas importantes, esclarecimentos passaremos a apresentar diversas 
armaduras do rectângulo e o modo como determinam a estruturação do espaço pictórico6. 

As primeiras linhas a serem traçadas e as que se apresentam com maior importância 
pelo facto de proporcionarem, de imediato, uma partição espacial, e permitirem sucessivas 
subdivisões, são as diagonais do rectângulo, confirmando-se, assim, a sua importância segundo 
a linha de pensamento de Jay Hambidge 7. 

Partindo de um rectângulo com qualquer dimensão [60], a construção da sua armadura 
inicia com a marcação das diagonais (linhas a vermelho). A interseção destas linhas, determina 
um ponto que é o centro geométrico da figura (ponto P). Por esse ponto conduzimos uma 

4 Cf. BOULEAU, Charles — Tramas, p. 42. 
5 Ibidem, p. 43, legenda da figura 4. 
6 Todas as figuras relativas à construção das diversas armaduras do rectângulo são baseadas em 

construções similares apresentadas na obra citada de C. Bouleau, nomeadamente das páginas 42-45. 
7 Cf. HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, p. 33. 
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linha vertical (a traço interrompido vermelho) que divide o rectângulo em duas partes iguais: 
ABFG e BCEF. Traçámos, também, a linha horizontal HD, a mediana dos lados maiores, que 
divide a figura inicial em dois rectângulos horizontais: ACDH e HDEG. Com esta operação 
foram criados oito rectângulos internos: os quatro supracitados e os que se assinalam com as 
letras: ABPH, BCDP, HPFG e PDEF que subdividem o rectângulo original em quatro partes. 

O processo desenvolve-se com a marcação das diagonais de cada um destes rectângulos. 
Na figura 61 assinalámos a verde as diagonais dos dois rectângulos verticais ABFG e BCEF 
e dos horizontais: ACDH e HDEG; a preto apresentam-se as diagonais dos quartos. Os pontos 
em que estas linhas se intersectam revelam-se muito importantes pois as linhas verticais e 
horizontais conduzidas por esses pontos permitem subdividir os lados do rectângulo original 
num número diversificado de partes [61]. Assim, assinalando as principais divisões, e 
procurando não sobrecarregar o desenho, temos o rectângulo dividido em seis pequenos 
rectângulos horizontais que assinalámos com a régua do lado esquerdo. Se destas divisões 
considerarmos, apenas, as linhas horizontais, a azul, obtem-se a divisão do rectângulo em 
três partes. Está igualmente assinalada a divisão em quatro rectângulos horizontais (linhas 
horizontais a traço interrompido preto e a linha central a vermelho) como se indica pela régua 
do lado direito. 

Fig. 60. Traçado prévio para obter a armadura do 
rectângulo ^'8- 61. Armadura do rectângulo -1 
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Seguindo um processo análogo, obtemos as divisões verticais. Registámos a partição 
em três rectângulos (linhas verticais a traço interrompido azul) assinalados pela régua colocada 
no lado inferior do rectângulo; em quatro partes (linhas verticais a traço interrompido negro 
em conjunto com a linha central a vermelho) que indicamos pela régua colocada sobre o lado 
superior; e também em seis partes (considerando todas as linhas verticais com excepção das 
duas a preto). A armadura ilustrada na figura 61 e o modo como foi obtida comprova a 
importância das diagonais do rectângulo. 

Esta estrutura elementar, como se afirmou, existe de forma independente do pintor, 
pois é inerente a qualquer forma rectangular. A importância dos elementos internos não re
side, apenas, nas diagonais e nos respectivos pontos de intersecção, mas, também, nas 
projecções destes pontos sobre cada um dos lados do rectângulo, efectuadas pelas linhas 
verticais e horizontais acabadas de referir. Os pontos projectados sobre os lados são 
imprescindíveis para desenvolver outros sistemas de armaduras que apresentam estruturas 
internas diferenciadas. Segundo Charles Bouleau, entre todos estes pontos, os mais utilizados 
são os que dividem os lados em quatro e em seis partes, como damos conta nas figuras 
seguintes 8. 

Na figura 62, apresentamos um traçado regulador que Utiliza todos os pontos resultantes 
da divisão dos lados em 
quatro partes. Cada um desses 
pontos foi unido aos vértices 
do lado oposto, definindo a 
rede interna ilustrada9. 

Se considerarmos a 
divisão dos lados em seis 
partes, obtemos uma estrutura 
como a que se mostra na 
figura 63. É evidente a 
complexidade desta rede 
interna, por isso, esta 

armadura COStuma ser R g 62 Armadura do rectângulo - II Rg. 63. Armadura do rectângulo - m 

8 Cf. BOULEAU, Charles — Tramas, p. 42. 
9 Regista-se na figura 62 todos os pontos resultantes da divisão dos lados em quatro partes. Efectivamente, 

tanto nesta figura como nas seguintes, o pintor pode considerar, somente, os pontos que entender sobre cada um 
dos lados. Ver as figuras 2 a 4 da obra citada de Bouleau, p. 43. 
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simplificada para outra que utiliza a divisão de cada lado do 
rectângulo apenas em três partes. Cada um dos pontos 
determinados sobre os lados é unido aos vértices opostos 
como se ilustra na figura 64. Em qualquer destas situações 
podem manter-se como parte integrante da estrutura interna, 
as linhas verticais e horizontais que unem, entre si, os pontos 
definidos sobre os lados. 

Importa salientar que nenhuma destas armaduras 
condiciona de forma absoluta o pintor. Este, apenas, irá fazer 
uso não só dos pontos projectados sobre os lados que 
entender, ou que melhor servirem a sua composição, como 
procederá de forma análoga com as linhas construídas no 

Fig. 64. Armadura do rectângulo - IV 

interior da superfície rectangular. A aparente força 
dominadora exercida pela estrutura interna de qualquer uma destas armaduras sobre o pintor 
constitui, não uma coacção, mas, pelo contrário, uma gama imensa, de possibilidades que se 
abrem diante da sua imaginação criadora para apoiar a sua composição nos pontos e linhas 
assinalados no interior ou sobre os lados do rectângulo adoptado como marco da pintura. 

Parece-nos não ser demasiado insistir num ponto que é fundamental não só para a 
determinação desta rede estruturante como também para a compreensão da forma como o 
pintor a utiliza e como ela interage com a própria pintura que a integrou na génese da 
composição: a sua presença nem sempre (ou melhor, quase nunca) é perceptível para quem 
contempla a pintura esperando, talvez, deparar com uma forte presença destas linhas. De 
facto o que sucede é exactamente o contrário. Dificilmente se dá pelo seu traçado, o que torna 
mais complicado o processo de determinação, conforme explicitou Charles Bouleau: 

"Para comprender bien el significado de la armadura dei rectângulo, conviene destacar 
que la presencia de las diagonales no salta siempre a la vista; lejos de ello, basta con que 
sus puntos de cruce o la proyección de estos sobre los lados contribuyan a la construcción 
de sus hiladas. Elegidos así los puntos, el pintor hace desaparecer las diagonales lo mismo 
que el albanil desmonta su andamio." 10 

10 Cf. BOULEAU, Charles — Tramas, p. 43, legenda das figuras 2-4. Ver outros textos de C. Bouleau, 
citados anteriormente sobre o mesmo assunto. 
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REBATIMENTO DOS LADOS MENORES 

Outra forma de estruturar as linhas de força no interior de um rectângulo resulta do 
rebatimento dos lados menores sobre os maiores. Vamos esclarecer em que consiste este 
método com o auxílio da figura 65 n . 

Desenhado o rectângulo ABEF, rebate-se um dos vértices dos lados menores sobre o 
lado maior oposto. No exemplo da figura 65, utilizámos o ponto A que rebatemos sobre o 
lado BE, do que resultou o ponto D. Com esta operação, formou-se um quadrado, na parte 
inferior do rectângulo: o quadrado ABDG. Efectuando o mesmo procedimento para o lado 
menor EF, vamos rebatê-lo sobre o lado AF fazendo centro no ponto F. Obtivemos, novamente, 
um quadrado formado na parte superior do rectângulo: HCEF. Os dois quadrados assim 
construídos sobrepõem-se no centro da superfície inicial, formando o rectângulo HCDG. 

Em seguida, desenham-se as diagonais dos dois quadrados (linhas a verde). Pelos pontos 
de intersecção das diagonais traçadas, conduzem-se linhas verticais e horizontais que vão 
subdividir o espaço interior em vários quadrados e rectângulos, alguns dos quais são, 
preferencialmente, utilizados pelos artistas para posicionarem diversos elementos da 
composição como, por exemplo, o quadrado central e outros assinalados a tracejado ou os 
seus simétricos. 

A aparência final deste rectângulo e das figuras 
geométricas dispostas no seu interior surge em função 
das dimensões da superfície inicial que condicionam a 
distribuição das linhas de força no interior da mesma e, 
assim, por aplicação deste processo construtivo podem 
resultar figuras nas quais os dois quadrados originados 
pelo rebatimento dos lados menores se sobrepõem em 
porções diferentes, o que altera, por completo, toda a 
estrutura interna. Também aqui o pintor irá apenas fazer 
utilização das linhas ou figuras geométricas que 
necessitar para a sua composição. 

11 As construções apresentadas foram baseadas em BOULEAU, Charles — Tramas, pp. 44-45, onde 
poderão ser analisadas outras variantes asociadas a este mesmo princípio construtivo. 

Fig. 65. Projecção dos lados menores do 
rectângulo sobre os maiores. 
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A SECÇÃO ÁUREA 

Se as dimensões do marco de determinada pintura corresponderem às de um Rectângulo 
de Ouro, somos conduzidos, de imediato, a considerar que as principais linhas de força da 
sua estrutura interna sejam as decorrentes da própria Secção Áurea dos lados, uma vez que, 
como tivemos oportunidade de analisar, estas divisões impõem-se, de forma natural, naquela 
figura geométrica. Isto não significa que sobre tal figura não exista, eventualmente, outro 
sistema estruturante aplicado em conjunto de modo a completar a sua organização interna. 
Um pouco mais adiante iremos analisar este tipo de estruturas. 

Contudo, se o rectângulo que pretendermos analisar não verificar às proporções do 
Rectângulo <Pé possível, ainda assim, fazer uma análise da sua estrutura interna com base na 
Divina Proporção. Para o efeito, é suficiente efectuar a divisão dos seus lados segundo a 
média e extrema razão, utilizando uma das construções geométricas apresentadas no início 
deste capítulo, em particular a que se refere à divisão de um segmento segundo a sua Secção 
Áurea. Este procedimento permite efectuar a divisão dos lados de um rectângulo, segundo 
estas proporções, quaisquer que sejam as suas medidas. Neste caso, optámos por utilizar o 
método descrito na fig. 7, aplicando-a aos lados do rectângulo, tal como se ilustra na fig. 66. 

Assim, para um rectângulo ABCD pretendemos determinar os pontos, sobre os 
lados maiores e menores, que verifiquem, nos dois sentidos, a Regra de Ouro. 

Iniciámos pelo lado menor, sobre o qual foi adaptada a construção 
geométrica referida. Obtivemos a primeira linha vertical 

situada à esquerda assinalada por &t no lado inferior. 
Efectuando a mesma operação para o lado oposto, isto 

é invertendo a construção do triângulo DCF (ou, 
simplesmente, transferindo a medida do segmento 

A0j), resulta a linha a traço interrompido 
marcada na vertical a partir de &2 ponto este 

que constitui, também, a Secção Áurea dos 
lados menores. Desta forma dispomos de 

duas linhas rectas muito importantes que 
constituem parte da trama interna do 

rectângulo considerado. 

A O, 0 2 B E 
Fig. 56. Um dos procedimentos para determinar a Secção Áurea dos 
lados de um rectângulo. 

Para determinar as linhas que 
assinalam a Secção Áurea dos lados 
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maiores, considerada nos dois sentidos, utilizamos a 
mesma construção geométrica adaptando-a, por meio 
do computador, ao lado maior: BC. O resultado 
encontra-se assinalado pela linha horizontal, a traço 
interrompido, conduzida pelo ponto &3 e que divide, 
a nível inferior, os lados maiores segundo a sua ex
trema e média razão. Repetindo esta construção no 
sentido inverso, ou transpondo a medida do segmento 
B<P3 para a parte superior do mesmo lado, determina-
se o ponto &4 pelo qual se faz passar a segunda divisão 
segundo a Regra de Ouro dos lados maiores (linha a 
traço interrompido a nível superior). 

O, <I> 
D 

$ , 

o, 1 r 

o. 

o. 

o, <i> B 1 2 
Fig. 67. Divisão dos lados de um rectângulo 
segundo a respectiva Secção Áurea. 

Assinalados os vários pontos <P, estabelecidos 
pelo método exposto, os lados do rectângulo são 
marcados, nos dois sentidos, pela respectiva Secção 
Áurea e, além disso, a sua superfície interna fica subdividida por determinadas linhas de 
força determinadas por esta estrutura, tal como se ilustra na figura 67. O modo como estes 
pontos contribuem para a determinação de linhas de força configuradoras do esquema de 
composição será analisado de imediato. 

DIVISÕES HARMÓNICAS DA SECÇÃO ÁUREA 

Através do processo desenvolvido no item anterior, o qual se torna muito facilitado 
pelo emprego dos meios computacionais, é possível determinar sobre um rectângulo, dois 
componentes fundamentais da estrutura interna: por um lado, quatro segmentos e, por outro, 
os oito pontos que constituem a divisão dos lados segundo a Divina Proporção, calculada nos 
dois sentidos. Estes pontos permitem determinar diversas linhas internas e estabelecer as 
chamadas «subdivisões harmónicas da Secção Áurea» 12. Apresenta-se, em seguida o processo 
para a sua determinação. 

12 Cf. BOULEAU, Charles — Tramas, p. 132. Sobre o facto de serem designadas por subdivisões 
harmónicas, é necessário esclarecer que, em rigor, esta expressão deve ser aplicada, unicamente, aos rectângulos 
dinâmicos, como veremos. Admitimos, contudo, a designação proposta por Bouleau, para este género de estrutura, 
na medida em que se baseia na Secção Áurea e, como tal, permanece em sintonia com os princípios que orientam 
as divisões das superfícies dinâmicas, sobretudo o conceito de harmonia que introduzem nas próprias formas 
que subdividem. 
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Sobre o rectângulo ABCD da figura 68, 
assinalámos, em primeiro lugar, as linhas 
verticais e horizontais que resultaram da divisão 
dos lados segundo a Secção Áurea (pontos 0), 
bem como as diagonais do rectângulo (linhas a 
traço interrompido de cor verde). Em seguida, 
foram desenhadas todas as linhas oblíquas que 
unem cada um dos pontos <?>aos vértices (linhas 
a preto) e, também, as que unem entre si todos 
os pontos correspondentes às diversas Secções 
Áureas (linhas a azul). Neste esquema, tal como 
para outros vistos anteriormente, o pintor pode 
utilizar, muito livremente, as linhas e pontos que 
entender, quer se encontrem no interior da 
superfície, ou projectados sobre os lados, 
privilegiando uns em detrimento de outros, de 
forma a estabelecer, harmoniosamente, a 
composição dos elementos que pretende inscrever na sua pintura. 

D 

wm < / 

* 7 \y/j\W/ 
'—N 

* 8 s—) 

\ \ \ \ 
\ \ ^ \ 

o. 

o. 

o, o. B 
Fig. 68. Divisões harmónicas da Secção 
Áurea -1 

<t> <E> 

Fig. 69. Divisões harmónicas da Secção 
Áurea - II 

O traçado regulador apresentado na figura 68 
é um pouco complexo e, como outros, admite 
algumas variantes. Assim, se tivermos em conta, 
por exemplo, apenas as harmónicas que unem os 
pontos O, obtemos uma estrutura mais simples e 
centralizada como se ilustra na figura 69. Sobre esta 
rede podem ainda ser combinados outros elementos 
do esquema anterior, permitindo um aumento 
significativo de possibilidades estruturadoras. Por 
outro lado, se tivermos em conta que os pontos de 
cruzamento das diversas oblíquas podem ser 
utilizados como suporte de linhas auxiliares ou, por 
outras palavras, se projectarmos aqueles pontos 
sobre os lados do rectângulo, surgem novas 
possibilidades compositivas. 

É essa situação que pretendemos apresentar 
com as figuras 70 e 71, nas quais considerámos 
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Fig. 70. Divisões harmónicas da Secção Fig. 71. Divisões harmónicas da Secção 
Áurea - III Áurea - IV 

algumas das possíveis combinações que utilizam pontos de interseção das linhas oblíquas. O 
resultado apresenta esquemas de composição algo complexos, mas convém não esquecer 
que, de todas estas linhas auxiliares, o artista apenas fará uso das que sentir verdadeiramente 
necessidade podendo, ainda, utilizar cada segmento na sua totalidade ou apenas uma pequena 
parte, de acordo com o seu objectivo e a composição em causa. 

2.3.2. Rectângulos dinâmicos 

As subdivisões harmónicas que estiveram em análise foram estabelecidas para um 
rectângulo sem dimensões específicas no qual os lados foram assinalados pelas respectivas 
Secções Áureas. Há, porém, outro tipo de divisões harmónicas estabelecidas segundo outras 
leis e que, ao serem aplicadas sobre os rectângulos dinâmicos conduzem a esquemas 
geométricos diferentes dos que foram expostos até ao momento. Referimo-nos, nomeadamente, 
às possibilidades de criar estruturas internas nas quais se verifica a enorme diversidade, 
permitida pelos rectângulos dinâmicos, nomeadamente o Rectângulo 0, e Rectângulo v& e 
os Rectângulos V2, Vi, v4, V5. Entre estas figuras geométricas salientamos as que se encontram 
relacionadas entre si pelo Número de Ouro que, como sabemos, proporcionam uma estrutura 
interna complexa e variada e que passaremos a analisar em primeiro lugar. 
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RECTÂNGULO DE OURO 

Começamos por estabelecer as primeiras divisões harmónicas deste rectângulo atendendo 
à importância das suas diagonais e dos recíprocos, o que conduz a uma rede interna baseada 
em diversos tipos de figuras geométricas, as quais, pelas características próprias dos rectângulos 
dinâmicos, continuarão a gerar formas idênticas, mediante o simples traçado das diagonais e 
de linhas perpendiculares a estas conduzidas pelos vértices '. Vamos exemplificar este traçado 
servindo-nos da figura 72. 

Desenhado o Rectângulo de Ouro, ABCD, com D c 

base no quadrado ABHG e seguindo o processo habitual 
(linhas auxiliares a traço cheio fino), o passo seguinte é 
traçar as diagonais. Em seguida, conduzimos pelos 
vértices segmentos perpendiculares às diagonais, de 
acordo com o processo conhecido para a construção do ( > \£— -!—\ /—-! ^4 i ? 
recíproco 2. Ao efectuarmos esta operação ficam 
determinados os dois recíprocos no interior do 
Rectângulo de Ouro: ABFE e GHCD. A estrutura interna 
assinalada reflecte a projecção dos pólos sobre os lados 
do rectângulo (linhas a traço interrrompido), bem como 
os pontos de intersecção das diagonais AC e DB com os 
lados dos recíprocos EF e GH. Este traçado determinou 
que a zona central, formada pelo rectângulo EFHG 
ficasse subdividida em três formas básicas: nos extremos 
dois quadrados e, ao centro um novo Rectângulo O. 
Obtemos, assim, uma decomposição harmónica do Rectângulo de Ouro, baseada nas diagonais 
e nos recíprocos.Sendo o recíproco GHCD um rectângulo semelhante ao primitivo ABCD, 
significa que o quadrado ABHG constitui o gnómon do Rectângulo de Ouro, característica 
particular verificada, unicamente, neste rectângulo, isto é, o Rectângulo de Ouro é a única 
figura geométrica que tem por gnómon um quadrado. 

X ^ 
* > 

1 

B 

Fig. 72. Divisões harmónicas do Rectângulo 
de Ouro -1 

1 As divisões harmónicas do Rectângulo 0 que apresentamos são baseadas em GHYKA, Matila — 
Estética de las proporciones, pp. 158-166; HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, pp. 80-
83; IDEM — Practical Applications of Dynamic Symmetry, p. 11. 

2 Na figura 72 assinalámos a perpendicularidade entre as diagonais e as linhas oblíquas conduzidas 
pelos vértices para que se possa comprovar quais as linhas que se apresentam perpendiculares entre si. Uma vez 
compreendido este processo deixaremos de representar tal símbolo para não sobrecarregar os desenhos, excepto 
em casos onde tal seja necessário. 
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Uma das formas mais conhecidas para decompor o 
Rectângulo <Z>, utiliza um dos seus recíprocos como se 
pode comprovar pela figura 73. O rectângulo GHCD, 
permanece um Rectângulo de Ouro. Como tal, pode ser 
subdividido, novamente, no recíproco e num quadrado, 
respectivamente, figuras GNOD e NHCO. Este 
procedimento determina que o rectângulo GNOD seja, 
também ele, um novo Rectângulo <P e, assim, permite 
ser subdividido num novo quadrado IJOD e num 
rectângulo GNJI que, por sua vez, continua a ser um 
Rectângulo de Ouro, o que nos leva a calcular o seu 
recíproco: MNJL, resultando o quadrado GMLI como área 
sobejante. Este processo pode, teoricamente, ser 
continuado ad infinitum 3. 

Fig. 73. Divisões harmónicas do Rectângulo 
de Ouro - II 

G 

Como se pode observar, o processo para determinar 

D j c o s sucessivos rectângulos recíprocos foi desenvolvido 
utilizando sempre as mesmas duas linhas diagonais 
traçadas, inicialmente, para a primeira divisão. Como 
consequência, o quadrado resultante de cada uma das 
divisões efectua um movimento circular em torno do pólo 
assinalado, facto que levou Jay Hambidge a designar este 
rectângulo por rectângulo dos quadrados giratórios4. 

Se fizermos uso de um ou mais pólos do 
Rectângulo de Ouro, ou de outros pontos de intersecção, 
obteremos novas decomposições harmónicas, mais 
simples ou mais complexas. A figura 74 apresenta um 
exemplo de uma das possíveis variantes deste esquema, 
onde se consideram apenas dois dos pólos do rectângulo: 

B os pontos Et H. Vejamos a importância deste traçado. 

H \ H \ H \ 

I 

Fig. 74. Divisões harmónicas do Rectângulo 
de Ouro - III 

3 O resultado desta contínua subdivisão permite traçar diversas formas em espiral, uma das quais, 
talvez a mais conhecida, é a Espiral Logarítmica. Uma vez que esta construção não terá utilidade no estudo 
geométrico das pinturas, apenas a referimos sem a desenvolver. 

4 Cf. HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, pp. 25, 62-64; 80; IDEM — Practical 
Applications of Dynamic Symmetry, p. 11. 
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Pelos pólos E e H conduzimos uma linha vertical e dois segmentos horizontais. Com 
este traçado obtivemos três figuras geométricas importantes: o quadrado EFGH e, no lado 
superior, o rectângulo HGCJ enquanto na parte inferior se constitui outra superfície rectan
gular idêntica: IBFE. Estes dois rectângulos apresentam a particularidade de serem, também, 
Rectângulos de Ouro. Por outro lado, a figura IBCJ é um Rectângulo v5, decomposto num 
quadrado central e nos dois Rectângulos de Ouro referidos, justapostos nas extremidades. 
Tomando os pontos de intersecção das diagonais AC e BD, com os lados EF e HG dos 
rectângulos descritos, verificamos que os segmentos verticais traçados por tais pontos 
estabelecem a cesura produzida por cada um dos quadrado que constituem o gnómon dos 
Rectângulos de Ouro correspondente (IBFE e HGCJ). Todas estas subdivisões que envolvem 
figuras elementares como seja o Quadrado e os Rectângulos v5 e <2>, demonstram a capacidade 
dinâmica desta forma geométrica. 

Além destas figuras geométricas, deparamos ainda com diversos triângulos que, em 
conjunto com os pontos, as linhas e figuras anteriormente referidas, bem como outras que 
cada pintor eventualmente entenda utilizar, designadamente as diagonais dos quadrados 
assinalados, evidenciam as imensas possibilidades criativas deste esquema como modo de 
estruturar e dimensionar os deversos elementos da composição. 

Se considerarmos outras linhas diagonais, desenhadas quer a partir do quadrado de 
base quer dos rectângulos resultantes e, tendo em conta os pontos de intersecção determinados, 
D c obtemos divisões harmónicas que podem privilegiar a 

zona central do Rectângulo 0 [75] ou, então, estabelecer 
uma distribuição das linhas de força de um modo mais 
equilibrado por todo o espaço pictórico, formando diversos 
quadrados e Rectângulos de Ouro [76]. 

No primeiro caso, considerámos não só os dois 
recíprocos, como também os pólos. Por estes pontos 
conduzimos segmentos horizontais e verticais que definem 
várias figuras geométricas, entre as quais se destacam os 
dois Rectângulos v5 formados junto dos lados menores e 
que ilustam uma das muitas relações entre o Rectângulo 
$ e o Rectângulo v5. Por outro lado, repare-se que, com 
esta divisão harmónica, existe uma concentração de Unhas 
estruturadoras no centro da figura, onde se desenha, entre 

Fig. 75. Divisões harmónicas do Rectângulo 
de Ouro - iv os pólos, um novo Rectângulo 0. 

V \ V5 Sjf 

/ ^ ^ \ \ 

945 



CAP. Ill - 2.3. ESTRUTURA INTERNA DOS RECTÂNGULOS 

Fig. 76. Divisões harmónicas do Rectângulo 
de Ouro - V 

Outra subdivisão harmónica que acentua bem as D 

potencialidades dos rectângulos dinâmicos, pode ser vista 
na figura 76 onde se deu maior importância à presença 
dos dois rectângulos recíprocos, ABFE e GHCD, e os 
respectivos gnómon, os quadrados ABHG e EFCD. 
Desenhadas as diagonais das quatro figuras, e fazendo G 

uso de alguns dos pontos de intersecção entre elas, fo

ram traçados diversos segmentos verticais e horizontais 
conduzidos pelos pontos de intersecção determinados, 
tal como se pode observar na figura 76. Constatámos 
que toda a superfície inicial ficou subdividida por meio 
de quadrados de grandezas várias e Rectângulos de Ouro. 
Podemos, assim, concluir que quando for considerado 
um quadrado, ele constitui um gnómon do pequeno 
rectângulo que lhe está adjacente. As duas figuras assim 
associadas determinam um Rectângulo de Ouro, donde 

se conclui que, efectivamente, a superfície original ficou subdividida numa grande diversidade 
de formas dinâmicas, permitindo variadas opções para definir a composição. 

Em conclusão, podemos afirmar que o 
Rectângulo de Ouro é uma figura que favorece 
divisões harmónicas muito variadas, estabelecidas, 
unicamente, a partir de diagonais e respectivos 
pontos de intersecção. As linhas estruturais, assim 
organizadas no seu interior, de forma muito 
simples, mas obedecendo a determinadas normas 
construivas, tornam esta figura geométrica 
possuidora de características únicas. Por isso, não 
estranha o acolhimento e a preferência que registou 
pelos pintores Renascentistas. Não obstante esta 
simplicidade aparente, o desenvolvimento das 
subdivisões harmónicas pode tornarse 
extremamente complexo, o que se traduz numa 
imensa gama de opções colocada ao dispor dos 
pintores para sobre ela estabelecerem a sua 

<". * 5 

\ W s Ç4-4 L "V^v 
YY-* \ H- ■v / y / 

A Y/\ / jf "A A l 
\ \ (/? 
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\ w 
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Fig. 77. Traçado das harmónicas do Rectângulo <t>. 
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composição, como se pode verificar através da figura 775. 

D 

H I 

4 5 ° / 
/A45" 

A E B 
Fig. 78. Divisões harmónicas do 
Rectângulo V<P -1 

RECTÂNGULO V<SP 

A estrutura interna deste rectângulo, tal como é 
característico dos rectângulos dinâmicos, apresenta-se 
baseada quer em figuras semelhantes, quer em outras 
superfícies dinâmicas como seja o Rectângulo de Ouro, 
que lhe deu origem, e o Quadrado. Entre as múltiplas 
possibilidades de o subdividir, vamos, apenas, considerar 
algumas construções mais simples. 

Começamos por evidenciar a importância dada à 
diagonal. Uma vez desenhado o Rectângulo V<P, ABCD 
[78], pelo método seguido na figura 22, traçamos uma 
das suas diagonais, por exemplo, DB. Por meios 
computacionais ou geométricos (recorrendo, por exemplo, à mediana do ângulo recto existente 
no vértice A), determinamos um quadrado que tenha um dos vértices sobre o segmento DB. 
No exemplo da figura 78, trata-se do quadrado AEIH. Prolongando dois dos seus lados de 
encontro aos do rectângulo, obtemos os pontos F e G. Esta operação define quatro figuras 
geométricas no interior do Rectângulo V&: o quadrado já referido, um Rectângulo de Ouro 
(IFCG), e dois outros Rectângulos Vo> (EBFI e HIGD). 

Tendo por base estas figuras ou utilizando, apenas, 
os pontos situados sobre os lados do Rectângulo V<P 
primitivo, podemos obter um novo conjunto de divisões 
harmónicas traçando as diagonais das figuras geométricas 
passíveis de serem desenhadas no seu interior, como se 
ilustra na figura 79. Alguns pontos resultantes da intersecção 
de linhas oblíquas foram, também, projectados para os 
lados, dando origem a linhas verticais e horizontais, que 
originam no interior das figuras assinaladas outras 
semelhantes que partilham da mesma categoria de serem „. _„ -.. . x . , . 

n r ° Fig. 79. Divisões harmónicas do 
entidades dinâmicas. Rectângulo V0 -11 

D G ( 

H H 

5 Cf. GHYKA, Matila C. — El número de oro. Decomposição harmónica do Rectângulo 0, segundo 
D. Wiener, apresentada na lâmina XXVIII, da p. 89. 

947 



CAP. Ill - 2.3. ESTRUTURA INTERNA DOS RECTÂNGULOS 

N N 

/p n \ 

N 0 

H 

J M 
Fig. 80. Divisões harmónicas do 
Rectângulo V<P - III 

B 

Na figura 80, ilustra-se um novo procedimento para D 
a determinação de outro tipo de divisões harmónicas no 
qual se salienta a importância das diagonais deste 
rectângulo e dos seus recíprocos. Uma vez calculados 

G 
os dois rectângulos recíprocos: ABHG e EFCD, 
procedeu-se ao traçado das respectivas diagonais que, 
em conjunto com as do rectângulo ABCD, definem, como 
sabemos, os quatro pólos do rectângulo: pontos P, Q, R 
e S. Em seguida, projectando estes pontos sobre os quatro 
lados mediante os segmentos verticais e horizontais 
assinalados, subdividimos a superfície do Rectângulo v& 
em diversas formas geométricas de dimensões variadas, 
mas, todas elas proporcionais entre si. De facto, é importante chamar a atenção para uma 
particularidade desta subdivisão: os onze rectângulos internos, considerados individualmente, 
são Rectângulos V<P, portanto, semelhantes entre si e ao rectângulo primitivo. Por outro lado, 
é ainda possível agrupar diversas figuras rectangulares e obter outras que são também 
Rectângulos V#. Estão neste caso os seguintes: AMQE, JBFP, AMSG, JBHR, PFCI, RHCI, 
EQLD, GSLD, entre outras associações possíveis. 

Para efectuar a determinação de um novo conjunto de divisões harmónicas, faremos 
uso da possibilidade deste rectângulo poder ser dividido pela Secção Áurea dos lados sem 
incorrermos no erro de misturar temas6. Assim, as divisões harmónicas já estabelecidas pelos 
pontos J, M, F, H, L, I, G e E, [80], constituem as Secções Áureas dos respectivos lados 
tomadas nos dois sentidos, o que vem confirmar a estreita relação existente entre este rectângulo 
e o Rectângulo de Ouro como se assinala na figura 81 7 . 

6 As conclusões de Matila C. Ghyka determinam o que foi denominado por Regra da não mistura de 
simetrias. Isto significa que se a estrutura interna de um determinado rectângulo obedecer às proporções de "v3 
não deveria, o mesmo desenho, ser analisado segundo as divisões harmónicas, por exemplo dos Rectângulos V2 
ou V5. Seria, pois, um erro misturar temas V2 com O, ou V3 com O ou V2 com "v3 ou este com V5. Estes temas 
são irredutíveis entre si. Por outro lado, atendendo às afinidades existentes entre os rectângulos <I>, V<I>, "v5,1 (o 
quadrado) e 2 (duplo quadrado), pode afirmar-se que se tratam de temas aparentados pois verifica-se o facto de 
poder usar-se um deles, ou mais, para subdividir os outros, de uma forma natural (mediante diagonais e linhas 
que lhe são perpendiculares). Deste modo, podem ser estabelecidas combinações destas temas entre si, como se 
verifica no caso da figura 66 e noutros rectângulos que serão analisados posteriormente. Cf. GHYKA, Matila 
— The geometry of art and life, pp. 30, 126-127: IDEM — Estética de las proporciones, p. 232, nota 12. 
Salienta-se que também Leon B. Alberti aconselhava os arquitectos a utilizarem as proporções adequadas a 
cada superfície e não outras. Cf. ALBERTI, Leon Battista — De Re Aedificatoria. Livro IX, Cap. VI. 

7 Figura reproduzida a partir de GHYKA, Matila — The geometry of art and life, p. 160. Nesta mesma 
publicação (p. 31) foi baseada a figura 82. Outras subdivisões do Rectângulo V0 podem ser vistas na p. 29 da 
obra citada. 
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Fig. 81. Divisões harmónicas do 
Rectângulo V<í>- IV Fig. 82. Divisões harmónicas do Rectângulo V<í> - V 

Se recorrermos a cada um dos pontos resultantes da divisão dos lados segundo a ex
trema e média razão, obtemos um estrutura interna complexa determinada pelas divisões 
harmónicas do Rectângulo V«3>, como a que apresentamos na figura 82. 

RECTÂNGULO V2 

O Rectângulo v2 apresentado na figura 83 foi 
desenhado pelo processo construtivo exposto na figura 23: 
partindo de um quadrado de base ABHG, rebate-se a diago
nal BG, com o que se obtém o ponto C, necessário para 
construir o rectângulo final ABCD. De acordo com os 
esquemas apresentados por Jay Hambidge e Matila C. 
Ghyka para a decomposição harmónica dos rectângulos 
dinâmicos 8, traçámos, em primeiro lugar, as diagonais do 
rectângulo ABCD. Em seguida, fizemos passar, pelos 
vértices, linhas perpendiculares às diagonais: os segmentos 
AF, BE, DF e CE. Deste modo, determinámos os dois 
rectângulos recíprocos: ABFE e EFCD que, como se 

D 

G ( 

=—zn C 

H 

— ^ — ¥ ^ F 

B 
Fig. 83. Divisões harmónicas do 
Rectângulo v2 -1 

8 Cf. HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, pp. 39-42; GHYKA, Matila — Estética 
de las proporciones, p. 159; IDEM — The geometry of art and life, p. 129. 
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constata, subdividem exactamente em duas partes igual o rectângulo inicial, através do 
segmento EF. Esta operação fornece já uma primeira subdivisão do Rectângulo v2, na qual 
se podem considerar diversos pontos resultantes do cruzamento das linhas traçadas. 

Consoante os pontos de intersecção considerados, 
assim resultarão diferentes subdivisões harmónicas desta 
superfície. Assim, ao projectarmos os pólos deste 
rectângulo (pontos 1, 2, 3 e 4), sobre os lados, teremos, 
como resultado, uma superfície dividida em nove pequenos 
rectângulos iguais entre si sendo, cada um deles, um 
Rectângulo V2 [84]. Trata-se de um método simples, que 
não requer grande número de construções geométricas nem 
processos de cálculo demasiado elaborados, e que se mostra 
bastante eficaz para subdividir superfícies segundo critérios 
considerados harmoniosos e recorrendo a «números 
baixos» 9. 

D 

si 

\4 

B 
Fig. 84. Divisões harmónicas do 
Rectângulo V̂  - II 

Ainda com base nas diagonais do rectângulo inicial e nas dos recíprocos e, utilizando 
pontos de intersecção distintos, determina-se uma rede interna um pouco mais complexa, 

como a que se expõe na figura 85, onde se assinalam os 
D K ,— —i— —i *i c pontos interiores considerados nesta subdivisão, 

nomeadamente os que se encontram situados sobre a linha 
vertical colocada no centro (pontos 1, 2 e 3), pelos quais 
conduzimos linhas paralelas aos lados menores do 
rectângulo. Essas linhas determinaram sobre as diagonais 
outros pontos (4, 5, 6 e 7) utilizados para o desenho das 
restantes linhas verticais. Com este traçado obtivemos uma 
divisão da superfície inicial em dezasseis pequenos 
rectângulos iguais em que cada um deles continua a ser 
um Rectângulo V2. 

ys 
7 

(** 

6 

4 5 
f \ 

B 
Fig. 85. Divisões harmónicas do 
Rectângulo V2 - III 

A figura 86 assinala um tipo de subdivisão que, na 

9 Fala-se de «números baixos» em oposição a outros processos de estruturação interna da superfície 
pictórica que recorre a «números altos» como acontece com determinadas consonâncias musicais que utiliza, 
por exemplo, divisões de 9/12/16. Os pintores seguiam ora umas ora outras de acordo com as suas preferências 
pessoais, ou as características da composição. 
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E €- — 

Fig. 86. Divisões harmónicas do 
Rectângulo V2 - IV 

opinião de Jay Hambidge, é possível ser aplicada a D 
qualquer rectângulol0.0 processo construtivo inicia pelo 
traçado das diagonais AC e BD. A intersecção destas duas 
linhas define o centro geométrico da figura, usado para a 
dividir em dois rectângulos iguais: ABFE e EFCD. As 
diagonais destes dois rectângulos intersectam as diagonais 
do rectângulo ABCD em pontos que, uma vez projectados 
para os lados, determinam a divisão dos quatro lados em 
três partes que podem ser utilizadas como formas 
geométricas auxiliares da composição ". 

A figura 87 apresenta um novo conjunto de 
harmónicas, deste rectângulo 12. O procedimento, levado 
a cabo, determina a divisão do rectângulo ABCD em três 
quadrados e três Rectângulos V2. O método mais simples para a sua construção consiste em 

desenhar dois quadrados interiores, justapostos aos lados 
menores, efectuando o rebatimento dos lados menores sobre 
os maiores. Assim, o rebatimento do ponto B determina / e 
o rebatimento de C o ponto G. Por estes pontos tiram-se 
duas paralelas aos lados menores: GH e IJ. Deste modo, 
são definidos os dois quadrados pretendidos: ABJIe GHCD. 
Em seguida, traçámos duas diagonais: segmentos AJe DH, 
bem como uma diagonal de cada um dos rectângulos 
recíprocos: EC e EB, segundo o processo utilizado na figura 
anterior. Pelos pontos 1 e 2, resultantes da intersecção destas 
linhas, conduzimos a vertical LM que vem estabelecer a 
divisão do rectângulo inicial em três Rectângulos V2 

Fig. 87. Divisões harmónicas do 
Rectângulo -à. - v (assinalados na figura 87) e três quadrados. Para além das 

10 Cf. HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, p. 42. 
11 No caso concreto do Rectângulo VÍ2 esta operação produz uma divisão igual à que se apresenta na 

figura 60. Num rectângulo de qualquer dimensão, a aplicação deste processo conduz à divisão da superfície em 
nove rectângulos iguais, o que se apresenta de grande utilidade para o pintor. 

12 É possível efectuar outras divisões harmónicas deste rectângulo, mas que fazem uso de cálculos mais 
complexos as quais podem ser analisadas em GHYKA, Matila — Estética de las proporciones, p. 162; IDEM 
— The geometry of art and life, p. 129. Achamos preferível não as incluir no contexto deste estudo porque a sua 
complexidade inviabiliza, em nossa opinião, a sua utilização por parte dos pintores que, regra geral, faziam uso 
de construções menos elaboradas. 
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linhas verticais, horizontais e diagonais determinadas por este processo construtivo, a estrutura 
interna pode, ainda, ser completada por meio de outros segmentos oblíquos com origem nos 
vértices, mas também nos pontos M, H, J,L,Ie G, resultantes da projecção dos pontos 1 e 2 
sobre os lados do rectângulo inicial. 

Pelo facto do Quadrado ser uma figura que permite 
ser associada a qualquer outra, devido à sua simetria uni
versal B, mas, também, porque é inerente ao processo 
construtivo do Rectângulo v2, podemos utilizá-lo para um 
outro tipo de esquema. E o que se verifica na figura 88, 
onde apresentamos uma divisão harmónica na qual o 
quadrado teve um papel determinante. Para desenhar a 
estrutura assinalada, procede-se do seguinte modo: depois 
de traçado o quadrado ABFE no interior do rectângulo 
inicial, representa-se a diagonal DB. Pelo ponto de 
cruzamento entre esta e o lado superior do quadrado, fizemos 

Fig. 88. Divisões harmónicas do 
passar uma vertical: GH. Com este procedimento, Rectângulo-h-vi 
extremamente simples, o quadrado ABFE ficou dividido em 
dois Rectângulos v2 e dois quadrados mais pequenos como se assinala. Por sua vez, o 
rectângulo EFCD, ficou dividido em dois Rectângulos V2, e um quadrado. 

Contudo, o processo de subdivisão pode ser continuado prolongando alguns dos 
segmentos já traçados, como se ilustra na figura 88, por meio dos traços interrompidos. O 
resultado é um conjunto alternado de outros quadrados e Rectângulos v2 que permitem ampliar 
o leque de possibilidades compositivas ao dispor do artista. 

RECTÂNGULO "V3 

Tal como acontece com os casos anteriores, a divisão harmónica deste rectângulo recorre, 
em primeiro lugar, às diagonais do próprio rectângulo e às dos recíprocos e, em seguida, a 
figuras geométricas, podendo, ainda, fazer uma utilização simultânea dos dois processos H. 

13 Cf. GHYKA, Matila — The geometry of art and life, p. 30. 
14 As divisões harmónicas deste rectângulo, aqui ilustradas, são desenvolvidas com base nas construções 

apresentadas por HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, pp. 48-50; GHYKA, Matila — 
Estética de las proporciones, p. 164; IDEM — The geometry of art and life, p. 130. 
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Fig. 89. Divisões harmónicas do 
Rectângulo Vj -1 

Analisámos, anteriormente [24], de forma detalhada, o 
método de construção deste rectângulo pelo que são já 
conhecidos os passos construtivos indicados a traço 
interrompido na figura 89. A divisão harmónica ilustrada nesta 
mesma figura segue o método habitual de cálculo dos 
rectângulos recíprocos: depois de traçar as diagonais 
conduzimos, pelos vértices, linhas que lhes são 
perpendiculares e que determinam, sobre os lados, pontos que 
assinalámos com as letras E, F e G, H. Os rectângulos 
resultantes: ABFE, EFHG e GHCD são os recíprocos do 
rectângulo inicial. Temos, assim, a superfície dividida em três 
Rectângulos v3, na qual se destacam, como linhas 
estruturantes, não só os segmentos horizontais resultantes desta 
operação como, ainda, as diagonais dos três recíprocos e as 

da superfície inicial, já assinalados na figura15. Esta estrutura 
linear pode ainda ser completada com outras linhas oblíquas 
e/ou paralelas e perpendiculares aos lados da figura inicial, 
conduzidas pelos pontos de intersecção das diversal 
diagonais. 

A figura 90 ilustra uma estrutura interna resultante de 
uma divisão efectuada com base em linhas oblíquas e em 
formas rectangulares. Para a sua construção, vamos repetir 
o processo de determinação dos recíprocos, tal como foi 
feito na figura precedente, embora não se pretenda recorrer 
a tais rectângulos, mas sim a dois pólos, assinalados por 1 e 
2. Por eles fizemos passar a linha vertical EF que, em 
conjunto com a mediana dos lados maiores, GH, divide a 
superfície ABCD em oito rectângulos: quatro verticais, do 

D 

V3 V3 ^/7 

V3 \ V 

V3 
/ V 3 \ 

Á V 3 \ \ 

H 

B 

Fig. 90. Divisões harmónicas do 
Rectângulo Vi - II 

15 Esta é precisamente uma característica muito específica dos Rectângulos V2, VJ, W, VJ etc. Ao ser 
aplicado o método para a determinação dos respectivos rectângulos recíprocos, a superfície inicial fica subdividida, 
respectivamente em 2, 3,4,5 etc, rectângulos semelhantes ao inicial. Assim, para o Rectângulo V2 temos uma 
divisão em dois Rectângulos V2, para o Rectângulo Vi uma divisão em três Rectângulos Vi, para o Rectângulo 
V4 temos quatro rectângulos interiores, todos eles semelhantes ao V4 e assim sucessivamente. Se nos expressarmos 
em termos de áreas, a do recíproco do Rectângulo V2 é 1/2 da área total, a do recíproco do Rectângulo VJ é 1/3 
da área total, a do recíproco do Rectângulo W é 1/4 do total, a do recíproco do Rectângulo V5 é 1/5 da área 
inicial, etc. Cf. HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, pp. 37-38. 
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lado esquerdo, e quatro horizontais, do lado direito. Com o auxílio dos meios computacionais 
facilmente se verifica que estes rectângulos são semelhantes ao rectângulo inicial e, portanto, 
também semelhantes entre si. Como se comprova uma vez mais, a compartimentação efectuada 
com base nas diagonais do rectângulo total e nas diagonais dos recíprocos é suficiente para 
gerar formas semelhantes à inicial, o que se revela uma característica particular dos rectângulos 
dinâmicos, que permite ser explorada no sentido de obter novas subdivisões da estrutura, 
sempre de forma equilibrada e harmoniosa. 

Para estabelecer as divisões internas das próximas figuras foram consideradas, apenas, 
formas geométricas definidas no interior do Rectângulo \3 o que pressupõe uma construção 
um pouco mais complexa, que acompanharemos nas suas diversas etapas. 

A figura 91 inicia com o rebatimento dos lados D 

menores: o lado AB foi rebatido sobre a vertical, resultando 
o segmento AG; por sua vez, o rebatimento do lado DC deu 
origem ao segmento DE. Em seguida, pelos pontos E e G 
foram traçadas duas horizontais, respectivamente EF e GH, 
definindo dois rectângulos : ABFE e GHCD. Estas superfícies G 

foram divididas em duas partes iguais por meio de linhas 
horizontais. Depois, com o auxílio do compasso, ou por meios E 
computacionais, como foi o nosso caso, foram construídos 
quatro quadrados no lado esquerdo tal, como se indica. Do 
lado direito destes quadrados resultaram quatro Rectângulos 
Vi. Por fim, o pequeno rectângulo central EFHG pode ainda 
ser subdividido em dois quadrados, colocados nas 

Fig. 91. Divisões harmónicas do 

extremidades, enquanto o espaço sobejante corresponde à Rectângulo Vi - m 
conjugação de quatro pequenos Rectângulos \3, separados 
por um segmento vertical e outro horizontal conduzidos pelo ponto de intersecção dos dois 
arcos utilizados para efectuar o rebatimento dos lados menores. 

Outro exemplo relativo às divisões harmónicas do Rectângulo \3, encontra-se ilustrado 
na figura 92. Neste caso, utilizámos a divisão dos lados maiores em três partes, de acordo 
com o processo analisado na figura 89, juntamente com o rebatimento dos lados menores, 
descrito na construção anterior. Recorrendo à divisão do rectângulo em três partes, desenhámos, 
do lado direito, três quadrados. Com o rebatimento dos pontos B e C sobre o lado AD, 
determinaram-se dois segmentos horizontais, que definem um rectângulo, ao centro, no lado 
esquerdo, ladeado por dois Rectângulos v3. 
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V: s \ 

l / / \ 

\fc/ l 
V { î \fc/ l \fc/ l 

Vi t / 

l \ \ \ 

B 
Fig. 92. Divisões harmónicas do 
Rectângulo Vi  IV 

Fig. 93. Divisões harmónicas do 
Rectângulo Vi  V 

D * ' a c D K * =■ ( Uma vez traçadas 
as diagonais dos 
quadrados resultantes 
do rebatimento 
efectuado, utilizámos o 
ponto em que elas se 
intersectam para 
posicionar um pequeno 
segmento vertical. 
Verificase, então, que 
esta cesura assinalou a 
presença de um novo 
Rectângulo ^3 e outro 
quadrado. No final 

desta operação, o rectângulo primitivo fica dividido em quatro quadrados e três Rectângulos 
Vj do lado esquerdo, bem como algumas linhas verticais e horizontais que definem uma 
estrutura passível de ser utilizada como auxiliar da composição. 

Assim, se for dada prioridade às linhas oblíquas que têm origem em pontos determinados 
pela construção anterior, pode alcançarse uma rede interna como a que se ilustra na figura 
93. No traçado destas harmónicas, cada um dos pontos projectados sobre os lados foi unido 
aos vértices opostos e aos outros pontos dispostos sobre os lados adjacentes. Em complemento 
deste esquema é, ainda, possível utilizar determinados pontos de intersecção, das linhas 
oblíquas desenhadas, para traçar segmentos paralelos e perpendiculares aos lados do rectângulo 
inicial, caso a composição determine o uso prioritário de linhas verticais e horizontais. 

Devido à relação existente entre as duas formas geométricas em que se decompõe as 
figuras 92 e 93, acabadas de analisar, isto é, o Quadrado e o Rectângulo ví?, estas tornamse 
um exemplo do modo como o quadrado pode ser associado a um rectângulo dinâmico, neste 
caso o Rectângulo v3, continuando a verificarse a formação de figuras semelhantes à origi

nal, o que permite considerar novas subdivisões, ressaltando o carácter dinâmico destas formas 
geradoras de vida e de movimento. 

955 



CAP. Ill - 2.3. ESTRUTURA INTERNA DOS RECTÂNGULOS 

RECTÂNGULO V 4 

Considerando o Rectângulo v3, ABML, e rebatendo 
para a vertical a diagonal BL, determinamos a medida do 
lado maior do Rectângulo V4 (BL = BQ. Como se pode 
constatar pela figura 94, o Rectângulo ^4, definido também 
como Duplo Quadrado (V4 = 2), resulta, efectivamente, 
da justaposição de dois quadrados, ABHG e GHCD, 
característica que permite a sua utilização quer de forma 
estática, quer de forma dinâmica, opção que iremos 
considerar neste estudo 16. 

Recorrendo à diagonal AC vamos proceder ao 
desenho de um dos recíprocos. Para o efeito traçamos o 
segmento EB, perpendicular à diagonal AC que determina 
o rectângulo procurado: ABFE. Como já fizemos 
referência, a construção do recíproco do Rectângulo V4 
divide o rectângulo primitivo em quatro rectângulos iguais 

Q sendo, cada um deles, também um Rectângulo W como se 
verifica na figura 94. 

Fig. 94. Divisões harmónicas do 
Rectângulo \4 -1 

D 

G 

H IP 

■I 
H 

Recordase que, tal como o Quadrado, o Duplo 
Quadrado pode ser associado a qualquer outro rectângulo, 
estático ou dinâmico, sem que seja posta em causa a Regra 
da não mistura de temas a que anteriormente fizemos alusão. 
Assim, apresentase, na figura 95, um exemplo que associa o 
Rectângulo V4 ao V5. 

A construção desta estrutura interna inicia pela marcação 
da mediana dos lados, linhas GH e LM, cujos extremos são 
unidos por segmentos de recta. Em seguida, com centro nos 
pontos Le M desenhamse dois semicírculos que intersectam 
as oblíquas GM, MH, GL e HL, nos pontos 1,2,3 e 4, pelos 
quais conduzimos linhas paralelas aos lados menores: / / e 

¥Re%ctânguhXt'°\\ harmónicas d° EF. Como resultado, obtemos dois Rectângulos V5 junto aos 
M B 

16 Para as construções das diversas estruturas do Rectângulo v4 seguimos as indicações de HAMBIDGE, 
Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, pp. 51 54. 
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Fig. 96. Divisões harmónicas do 
Rectângulo ^4 - III 

lados menores, destacados a tracejado: ABFE e IJCD. 
Utilizando as divisões determinadas em resultado da 
construção da figura 95, podemos desenhar uma nova 
estrutura interna com base nas diagonais dos vários 
rectângulos obtidos. Apresentamos o resultado desta divisão 
harmónica na figura 96. 

Por outro lado, se o Rectângulo ~\Í4 for dividido em 
em função do Rectângulo O, teremos um traçado harmónico 
como o que se ilustra na figura 97. Neste caso, a aplicação, 
por meios computacionais da Secção Áurea, efectuada nos 
dois sentidos, sobre os lados maiores do Rectângulo W, 
proporciona uma divisão em quatro superfícies 
rectangulares com características própias que passaremos 
a analisar. O rectângulo ABJI é um Rectângulo <P. A área 
sobejante, IJCD, é equivalente à forma rectangular que se 
situa no centro de um Rectângulo <P após terem sido 

construidos os seus dois recíprocos [98]. Por sua vez, o rectângulo EFCD é, igualmente, um 
Rectângulo de Ouro. Assim, também a área em remanescente, ABFE, corresponde à superfície 

central assinalada a tracejado na figura 98. Após esta 
operação e tendo em conta a mediana GH, verifica-se que 
os dois rectângulos figurados ao centro, EFHG e GHJI, são 
Rectângulos de Ouro. As divisões harmónicas do primitivo 
Rectângulo v4 podem ter em 
conta apenas um ou os dois 
Rectângulos de Ouro ou, ainda, 
agrupá-los para assinalar 
determinadas linhas. Na fig. 97 
desenhámos as diagonais dos 
dois quadrados justapostos, 
bem como as dos quatro 
Rectângulos 0. As duas linhas 
verticais correspondem às que 
na fig. 98 são conduzidas pelos 
pólos do Rectângulo de Ouro. 

D 

m 
TC^K 

J^\<lyK 

w mm 

H 

A B 
Fig. 97. Divisões harmónicas do 
Rectângulo V4 - IV 

Ê 

Fig. 98. Rectângulo de Ouro, seus 
dois recíprocos e a área central. 
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RECTÂNGULO V5 

Esta figura geométrica reveste-se de características D 
particulares no que respeita à sua divisão harmónica, devido, 
não só às suas propriedades intrínsecas, como também pela 
estreita relação que possui com o Rectângulo 017. Nas figuras 
seguintes ilustram-se alguns exemplos de possíveis formas 
estruturantes deste rectângulo. 

,C 

M T \ > ^ 
L \ / 

\ V5 / 
\ / 

I \ / 
y V5 

u / \ 
/ * \ 

p / \ 
^ ^ ^ 5 \ 

/ ^ ^ \ X 

H 

B 
Fig. 99. Divisões harmónicas do 
Rectângulo v5 -1 

A figura 99 apresenta um Rectângulo VJ construído com 
recurso à diagonal do Rectângulo V4 segundo o procedimento 
ilustrado a traço interrompido. Nesta primeira divisão harmónica, 
considerámos, apenas, a formação dos rectângulos recíprocos. 
Fizemos uso da diagonal AC e, pelos vértices B e D, traçámos 
dois segmentos perpendiculares à diagonal desenhada: linhas 
BE e DM. Deste modo, determinámos dois rectângulos 
recíprocos: ABFE e LMCD. À semelhança dos Rectângulos v2, 
V3, W vistos anteriormente, cada um dos recíprocos do Rectângulo v5 é, também, um 
Rectângulo V5 e constitui 1/5 da superfície total. Isto significa que é possível subdividir a 
forma inicial em cinco rectângulos semelhantes como se ilustra na figura 99. 
D C 

Com base nesta mesma figura, podemos efectuar a 
determinação de outro tipo de divisões harmónicas baseadas em 
duas formas geométricas elementares: o Quadrado e o Rectângulo 
de Ouro associados conforme se ilustra na figura 100. 

Mantendo as cesuras internas causadas pelos cinco 
rectângulos recíprocos, traçámos um semicírculo tendo como 
diâmetro o lado menor AB. O arco desenhado intersecta o segmento 
EF em dois pontos, um dos quais utilizámos para traçar a linha 
vertical situada mais à direita. Em seguida, com centro em D, 
rebatemos o ponto L sobre o lado DC de modo a podermos desenhar 
uma segunda linha vertical. Atendendo à presença dos rectângulos 
recíprocos e às divisões causadas pelos dois segmentos verticais, 
constata-se que o Rectângulo v5 fica dividido em diversas figuras 

Fig. 100. Divisões harmónicas 
do Rectângulo V5 - II 

17 As divisões harmónicas do Rectângulo V5 aqui apresentadas, baseiam-se no desenvolvimento efectuado 
por HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, pp. 55-58; GHYKA, Matila — Estética de las 
proporciones, p. 165; IDEM — The geometry of art and life, p. 131. 
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geométricas: do lado esquerdo cinco quadrados e, do lado direito, D 

em dez rectângulos, que se comprova serem Rectângulos O. Este 
exemplo, entre outros que analisaremos, comprova a estreita 
relação entre o Rectângulos v5eo Rectângulo de Ouro. 

Para o traçado harmónico do rectângulo representado na 
figura 101 baseámo-nos, novamente, no Rectângulo 0 e no 
Quadrado. Optámos por construir o Rectângulo VÍ5, ABCD, 
recorrendo ao quadrado central, EFHG, como se pode constatar 
pelas linhas a traço interrompido, de acordo com a construção E 

apresentada na fig. 28. Este processo tem a vantagem de 
proporcionar, de imediato, as divisões que pretendemos: ao centro 
o quadrado referido e, nas extremidades, dois Rectângulos de A 
Ouro: ABFE e GHCD. Se considerarmos associado a cada um Fis-101- Divisões harmónicas 

do Rectângulo v5 - III 

destes rectângulos, tomados separadamente, o quadrado central, 
definiremos outros dois Rectângulos &: ABHG e EFCD. Após 
assinalarmos as diagonais dos quatro rectângulos acabados de identificar, constata-se a 
perpendicularidade entre elas o que se revela de grande utilidade para a composição, dada a 
importância das linhas ortogonais que apresentam os pontos de intersecção sobre os lados do 
rectângulo, como acontece neste caso. Além deste facto relevante verifica-se que os pontos 
de intersecção correspondem à Secção Áurea dos respectivos lados, tomada nos dois sentidos, 
nomeadamente os pontos E, F, G e H. Por este motivo, os segmentos perpendiculares 
assinalados constituem importantes Unhas de orientação na estrutura interna do espaço pictórico 
que possui como marco o Rectângulo v5, dada a forte presença que impõem na composição. 

Este processo de colocar elementos da composição seguindo direcções perpendiculares 
é, como salienta Bernard Dunstan, "uma das maneiras mais antigas e universalmente usadas 
de dar robustez à concepção global de um quadro; tem, por assim dizer, um efeito de 
aglutinação" l8. Neste caso, como em outros anteriores, o pintor tem ao seu dispor uma rede 
interna onde é abundante a formação de linhas perpendiculares possibilitando a concatenação 
de elementos iconográficos de modo harmonioso e unificado. 

A figura 102 apresenta não só uma nova decomposição harmónica do Rectângulo Vj 
como torna evidente outros tipos de relação entre esta figura geométrica e o Rectângulo de 
Ouro. 

18 DUNSTAN, Bernard — A composição em pintura. Lisboa: Editorial Presença/Martins Fontes, 1982, 
p. 42. 
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D N 
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Para a obter, determinámos, 
em primeiro lugar, o ponto médio 
do lado AB (ponto M). Com 
centro em A, rebatemos o 
segmento AM para o lado verti
cal tendo obtido o ponto E com o 
qual construímos o rectângulo 
ABFE que subdividimos em dois 
quadrados mediante a linha ver
tical LM que intersecta o ponto 
resultante do cruzamento das 
diagonais AF e EB, ponto 1. Em 
seguida, com centro nesse ponto, 
traçámos o arco EF e o segmento 
GH, a esta curva no ponto L. Este 
processo proporciona a construção, em simultâneo, de dois Rectângulos O adjacentes: AMLG 
e MBHL. Repetimos o mesmo processo realizando uma construção semelhante no lado supe
rior, tendo como resultado dois novos Rectângulos de Ouro: IOND e OJCN. Este procedimento 
deu lugar a que, na zona central, se formasse outro Rectângulo de Ouro: GHJI. 

Portanto, o Rectângulo V5, foi decomposto em cinco Rectângulos 0, e proporcionou 
diversas linhas estruturantes as quais podem ser utilizados para o traçado de oblíquas ou 
novas harmónicas, como as que ilustramos na figura 103, um mero exemplo das variadas 
possibilidades estruturantes da superfície do rectângulo inicial, após a subdivisão efectuada 
na figura 101.Nesta nova divisão harmónica, foram consideradas, apenas, as diagonais e 
outras oblíquas conduzidas a partir dos pontos assinalados sobre os lados do rectângulo da 
figura 102. 

Fig. 102. Divisões harmónicas 
do Rectângulo V5 - IV 

Fig. 103. Divisões harmónicas 
do Rectângulo VÍ5> - V 
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FORMAS COMPOSTAS 

A análise da estrutura interna das formas compostas pode ser feita segundo duas vertentes: 

1- Atendendo às figuras geométricas que delas fazem parte; 
2- Considerando o marco como um rectângulo indiferenciado. 

É nossa convicção que, se um pintor utiliza, de maneira intencional, um rectângulo 
composto, deverá pretender tirar partido das linhas estruturantes proporcionadas pelas figuras 
geométricas que ele próprio criou, no interior da superfície, como base para a sua composição. 
Por isso, na análise subsequente, será dada prioridade a esta primeira situação. Todavia, é de 
admitir que um determinado rectângulo utilizado pelo pintor como marco para a sua obra 
pictórica corresponda, de modo exacto ou aproximado, às dimensões de uma forma composta, 
sem que se verifique, depois, uma utilização das divisões internas inerentes às formas 
particulares que o compõem, mas, sim, uma opção clara do pintor por outra rede estruturante. 
Estamos, então perante uma situação enquadrada no âmbito das que definem o grupo dois. 
Um rectângulo que verifique esta condição será analisado segundo os casos gerais onde a 
estrutura interna poderá ser determinada quer atendendo à armadura do próprio rectângulo, à 
Secção Áurea estabelecida sobre os lados, ao desenho dos recíprocos ou, ainda, à aplicação 
das consonâncias musicais. Esta última forma de analisar a estrutura interna dos rectângulos 
será objecto de um estudo aprofundado na presente secção, pelo que não se justifica, neste 
momento, uma referência especial a estes rectângulos. 

Por isso, vamos, tão-só, concentrar a análise subsequente nos rectângulos incluídos nos 
que se encontram classificados no primeiro grupo, ou seja, os que fazem uso das formas 
geométricas com que são compostosl9. 

A figura 104 ilustra uma possível estrutura interna do Rectângulo composto -1, formado 
pelo Quadrado e por dois Rectângulos de Ouro construídos na vertical, segundo o método 
indicado na figura 30 20. A trama apresentada é bastante complexa e privilegiou, não só as 
principais figuras geométricas definidoras da forma total, como, também, os diversos pontos 
que as mesmas determinam sobre cada um dos lados. Foi tida em conta a ligação entre esses 

19 Atendendo ao elevado número de formas compostas que considerámos e ao facto de nem todos os 
rectângulos se revestirem de igual importância, para não tornar demasiado extenso este item vamos restrigir o 
estudo das formas compostas, apenas, a alguns casos em que se considera o Quadrado associado ao Rectângulo 
de Ouro e ao Rectângulo v5. 

20 As figuras 94-97, no que diz respeito às formas geométricas que as integram foram baseadas em 
HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, pp. 107-115. A determinação da estrutura interna, 
porém, segue os mesmos princípios já utilizados para outras construções. 
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pontos e os vértices, mas, também, entre pontos situados 
em lados opostos ou adjacentes. Recordamos, de novo, que 
deste traçado regulador o pintor apenas fará uso das linhas 
que considerar indispensáveis para definir a sua composição, 
podendo utilizar os segmentos na sua totalidade ou, apenas, 
em parte ou, ainda, dar prioridade a pontos de intersecção 
de diversas linhas e obter novas tramas. 

Chama-se a atenção para a importância dos dois 
Rectângulos 0 dispostos sobre o quadrado. Eles contribuem 
para uma concentração de linhas estruturantes na zona su
perior do rectângulo ABCD, mas dão origem, também, a 
dois segmentos verticais provenientes das respectivas 
subdivisões. 

D 

G \ \ J\ 
V ' Or H 

B 

Fig. 104. Divisões harmónicas do 
Rectângulo composto -I (Quadrado 
com dois Rectângulos 0 ao alto) No caso dos Rectângulos de Ouro estarem dispostos 

horizontalmente, depara-se-nos uma situação como a que 
se ilustra na figura 105. Trata-se do Rectângulo composto - II cujo processo construtivo foi 
explicado anteriormente [31]. Nesta situação, voltam a ter importância as divisões internas 
dos Rectângulos de Ouro, graças às quais se assinalam dois segmentos verticais desenhados 
lateralmente. Todavia, foi dada, também, prioridade a pontos onde se verifica uma maior 
concentração de linhas oblíquas que, sendo projectados para os lados maiores deram origem 
a dois segmentos horizontais. Os pontos resultantes desta operação foram utilizados como 

elementos de confluência de determinadas linhas da 
malha interna com origem nos vértices opostos. 

Estamos perante uma disposição mais homogénea 
das linhas estruturantes, em relação ao caso anterior, pois 
o processo de formação deste rectângulo confere-lhe um 
módulo menor o que se traduz no facto da altura do 
rectângulo não ser muito desproporcional em face da 
largura. Deste modo, verifica-se uma distribuição mais 
equilibradas dos segmentos que compõem o esquema 
geométrico desta superfície. 

D 

E 

B 
Fig. 105. Divisões harmónicas do 
Rectângulo composto - II (Quadrado 
com dois Rectângulos 0 na horizontal) 

Compondo o Quadrado com outra forma 
dinâmica, o Rectângulo V5, analisámos duas variantes. 
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Consideramos, em primeiro lugar, o Rectângulo composto - VIII, cujo método construtivo foi 
explicado na figura 37 e repetido na figura 106. 

D 

H 
E 

Neste exemplo, prolongámos, até ao lado superior a 
linha oblíqua BE, utilizada anteriormente para o cálculo 
do ponto P, tendo obtido o ponto J e desenhámos a oblíqua 
simétrica: AL. Verifica-se que os segmentos EJ e EL 
constituem as linhas utilizadas no processo construtivo 
do Rectângulo V5, para rebaterem, respectivamente, os 
pontos / para H, e L para /, a partir do ponto E. Salientamos 
a importância das linhas verticais resultantes do 
prolongamento dos lados do quadrado central formado no 
Rectângulo v5, não só pelo facto de passarem pelo ponto 
P e pelo seu simétrico do lado esquerdo, como por 

v (, determinarem, sobre o lado inferior do rectângulo, pontos 

Fig. 106. Divisões harmónicas do que são utilizados no traçado regulador. Além destas linhas 
Rectângulo composto -VIII (Quadrado com c . , -JJ .• • j 11 
um único Rectângulo V5) loram, igualmente, consideradas as diagonais do quadrado 

de base e do Rectângulo V5, entre outras opções possíveis. 

A segunda variante, ilustrada na figura 107, apresenta o Rectângulo composto - IX, 
constituído por um Quadrado (ABFE), sobrepujado por dois Rectângulos V5 dispostos 
horizontalmente (EFCD), segundo a construção efectuada anteriormente [38]. Neste traçado 
regulador foram consideradas, principalmente, 
Unhas oblíquas que constituem diagonais de diversas 
figuras geométricas definidas no interior da 
superfície inicial. A estrutura interna foi enriquecida 
com duas linhas verticais resultantes do 
prolongamento de um dos lados dos quadrados que 
integram os Rectângulos v5 e um segmento hori
zontal, cuja origem é determinada pela união de dois 
pontos assinalados a negro definidos pela intersecção 
das diagonais AF com BD e AC com BE. A malha 
interna assim definida mostra uma disposição muito 
equilibrada podendo ser utilizada para pinturas onde 
fosse necessário uma repartição simétrica dos 
j . , . . _ Fig. 107. Divisões harmónicas do Rectângulo 
diversos elementos da composição. composto - IX (Quadrado com dois 

Rectângulos ^5, dispostos na horizontal) 
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D 

A figura 108 constitui uma forma alternativa, e muito diferenciada, de definir uma 
estrutura interna do mesmo Rectângulo composto - IX. 
O rectângulo EFCD representa o conjunto dos dois 
Rectângulos v5, no interior dos quais foi considerado 
um dos lados do quadrado para definir as duas linhas 
verticais que percorrem toda a superfície, como 
referimos para a figura anterior. A partir delas e do 
segmento horizontal foi possível subdividir todo o 
espaço interior em diversos quadrados (assinalados pelo 
algarismo 1), dois Rectângulos <Pe figuras geométricas 
semelhantes ao rectângulo composto inicial ABCD, que 
designámos pela letra S. 

<t> s o 

s 
s 

s s 
s 

s 

1 1 s 1 1 s 

1 s 1 

A B 
Fig. 108. Figuras geométricas definidas no 
Rectângulo Composto - IX 

A determinação de linhas estruturantes pode, 
nesta situação, considerar as imensas possibilidades 
permitidas pelas diversas figuras geométricas, tomadas 
de forma isolada, agrupadas entre si ou, ainda, utilizando as respectivas diagonais. Tal como 
no caso anterior assistimos a uma repartição muito equilibrada de todo o espaço interior com 
forte tendência para a simetria, podendo dar origem a uma composição muito equilibrada. 
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2.3.3. Rectângulos estáticos 

Os rectângulos analisados inscrevem-se nos designados rectângulos dinâmicos. A 
respectiva estrutura interna deverá ter em conta, em primeiro lugar, as leis próprias da sua 
construção as quais determinam grande diversidade de modelos estruturantes, atendendo às 
propriedades das formas dinâmicas, em gerar novas figuras. Porém, o mesmo não sucede 
com os designados rectângulos estáticos, considerados em seguida. No caso de uma pintura 
possuir um módulo equivalente a qualquer um dos rectângulos construído segundo as 
consonâncias musicais, então, deve ser dada preferência a estas fórmulas estruturantes, antes 
de proceder à aplicação de qualquer outro esquema. Todavia, podemos considerar outras 
divisões, nestes rectângulos, resultantes da aplicação das normas do caso geral, ou seja, 
mediante o traçado da sua armadura, pela divisão dos lados segundo a Secção Áurea, pelo 
rebatimento dos lados menores sobre os maiores, pelo traçado dos recíprocos ou, ainda, 
aplicando o princípio das relações musicais, de modo independente, em cada um dos lados do 
rectângulo em análise. O modo de proceder será explicado no presente item, embora não se 
procure uma análise exaustiva, mas, apenas, apresentar exemplos da metodologia de análise. 

Ao procedermos à análise das consonâncias musicais, verificámos que os lados dos 
rectângulos apresentavam uma estreita relação entre si, atendendo ao processo construtivo 
que tinha por base determinadas regras musicais. Os rectângulos, assim construídos, eram 
designados exactamente pela relação entre os seus lados. Quando nos referíamos a um 
rectângulo 3/2 ou 4/3 estávamos a dar uma indicação precisa sobre a relação estabelecida 
entre os lados. Ainda no caso de outras superfícies rectangulares como a Sesquiáltera 
(Diapente) e a Sesquitércia (Diatessarão), a Sesquiquarta e a Superbipartiens ou as duplicadas 
destas, entre as quais destacamos a Dupla Sesquiáltera (ou Dupla Diapente) onde existe, 
entre os lados, a relação 4/6/9 e a Dupla Sesquitércia (ou Dupla Diatessarão) que verifica a 
proporção 9/12/16, continua a existir uma interdependência entre as dimensões pois a 
construção dos lados maiores está em função das medidas dos lados menores. 

Contudo, ao trabalharmos com as relações musicais é necessário ter em conta que a 
aplicação das respectivas proporções não se restringem ao estabelecimento de medidas dos 
lados dos rectângulos, em que um deles surge sempre de modo dependente do outro. 
Efectivamente, o princípio subjacente às consonâncias musicais pode ser exercido sobre cada 
um dos lados, de forma autónoma, no caso de estarmos perante um rectângulo cujas dimensões 
não correspondam às das superfícies construídas segundo as proporções musicais. Neste campo 
acontece o que se já verificámos para o caso da Secção Áurea: um rectângulo construído 
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segundo a Regra de Ouro regista uma interdependência entre os lados e a análise da sua 
estrutura interna deve basear-se nesse dado concreto. Mas, por outro lado, pode ser aplicada 
a Divina Proporção, de modo independente, sobre cada um dos lados, e estudar o respectivo 
esquema geométrico, em rectângulos onde não se observa qualquer dependência entre os 
lados baseada na Secção Áurea. Vejamos, pois, de que modo podem ser utilizadas as 
consonâncias musicais para a determinação de uma estrutura interna, reguladora de toda a 
composição, quer nos casos em que as dimensões dos lados são interdependentes quer também 
no caso oposto. 

RECTÂNGULO DIAPENTE 

Na figura 109 representa-se um rectângulo de módulo 3/2 {Diapente) onde, a partir dos 
pontos determinados pelo processo construtivo sobre cada um dos lados, assinalámos todas 
as diagonais possíveis, considerando os diversos quadrados e rectângulos formados no seu 
interior. A rede interna resultante é bastante complexa, mas como forma de a simplificar, 
podem ser consideradas somente algumas linhas oblíquas, na sua totalidade ou, apenas em 
parte. Apresenta-se nas figuras 110e 111 a algumas modificações onde se atribuiu maior 
importância a alguns pontos de cruzamento de linhas, pelos quais se conduziram segmentos 
verticais e horizontais. 

Na figura 110, recorremos às diagonais do Rectângulo Diapente e, a partir dos vértices, 
desenharam-se as oblíquas que lhes são perpendiculares, com o objectivo de determinar os 
rectângulos recíprocos: ABHG e IJCD. Os pólos, assinalados por pontos negros, foram, então 

projectados em direcção aos 
n N P c 

lados do rectângulo obtendo, 
como resultado, um conjunto de 
figuras geométricas bem 
definidas e diversas linhas 

J estruturantes. A partir dos pontos 
H de intersecção podem ser 
F consideradas novas subdivisões 

estabelecidas mediante verticais 
e horizontais, definindo um 

B traçado estruturante simétrico. 
Fig. 109. Estrutura interna do Fig. 110. Estrutura interna do 
Rectângulo Diapente -1 Rectângulo Diapente - II 
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Fig. 111. Estrutura interna do 
Rectângulo Diapente - III 

Por sua vez, na figura 111 foi efectuado o rebatimento 
dos lados menores sobre os maiores de modo a estabelecer 
dois quadrados no interior da superfície original: ABJI e 
GHCD. Quadrados estes que se sobrepõem em grande parte, 
na zona central, determinando um rectângulo com muita 
importância na composição: GHJI. Na determinação da 
estrutura foram desenhadas as diagonais dos quadrados e as 
que correspondem aos rectângulos horizontais resultantes da 
divisão dos lados maiores em três partes: ABHG, GHJI e 
IJCD. Em seguida utilizaram-se alguns dos pontos resultantes 
da intersecção destas diagonais para conduzirmos, por eles, 
segmentos paralelos e perpendiculares ao lados do rectângulo. 
Caso esta estrutura fosse utilizada como traçado regulador 
de uma pintura, daria, eventualmente, lugar a uma composição onde os elementos estariam, 
predominantemente, situados na superfície central do espaço pictórico, dada a forte conjugação 
de linhas e figuras geométricas que se faz sentir nessa zona. 

Considerando sobre este mesmo rectângulo a relação musical 4/6, definida na figura 
56, somos conduzidos a uma situação semelhante à que se ilustra na figura 112. Os lados 
maiores foram divididos proporcionalmente aos menores, tendo sido dada maior importância 
às medianas dos lados, assinaladas a traço interrompido, bem como à divisão interna baseada 
na cesura 4 . 0 segmento horizontal traçado a partir desse ponto determina um quadrado junto 
ao lado inferior e um rectângulo no lado superior. A intersecção das diagonais deste pequeno 

rectângulo com as do rectângulo original dão origem aos 
6 6 pontos A e B que se projectaram para os lados maiores 

mediante duas linhas rectas situadas sobre as divisões 1 e 3 
desses mesmos lados. 

Neste exemplo, considerámos como pontos mais 
importantes a divisão correspondente à cesura 4 e os pontos 
médios de cada um dos lados. A união de alguns destes pontos 
entre si e aos vértices opostos proporcionaram uma estrutura 
interna baseada, sobretudo, em linhas oblíquas. 

Como se depreende, a marcação da cesura 4 poderia 
ter sido feita em sentido inverso, ou seja a partir do lado 
superior e, nesse caso, o resultado seria um deslocamento da 

-\ \L 
V Y ^ N / V 

- \j 

u) 

Fig. 112. Estrutura interna do 
Rectângulo Diapente - IV 
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concentração de linhas para a parte inferior da superfície. Como alternativa ao exemplo 
considerado, salientamos a possibilidade de dar prioridade às linhas rectas definidas pelas 
divisões estabelecidas sobre os lados, ou pelos pontos de cruzamento de diversas linhas oblíquas 
traçadas. 

No caso de estarmos perante um rectângulo, em que a relação entre o comprimento dos 
seus lados não corresponda às proporções de um rectângulo Diapente podemos, ainda assim, 
sujeitar esta figura a um estudo do esquema de composição baseado nas relações musicais, 
nomeadamente as que estão a ser consideradas, ou seja a relação 4/6, aplicadas sobre cada 
um dos lados de modo independente e aumentar, assim, as possibilidades de leitura respeitantes 
à sua estrutura interna. Um exemplo deste procedimento pode ser visto a partir da figura 113, 
onde foi assinalada a divisão 4/6 em cada um dos lados de um rectângulo cujas dimensões 
não correspondem à de um Diapente. Com base nos pontos resultantes traçámos uma rede 
interna na qual demos prioridade às diagonais do quadrado inferior e do rectângulo justaposto, 
como também às medianas, assinaladas a traço interrompido, e à cesura 4 estabelecida sobre 
os lados. Temos, assim, um traçado regulador que daria origem a uma composição deslocada 
para o lado direito do espaço pictórico e onde se regista algum equilíbrio entre linhas oblíquas 
e segmentos paralelos e perpendiculares aos lados do rectângulo. 

4' 

6' 

4' 

Fig. 113. Proporções musicais 4/6 
aplicadas a um rectângulo -1 

Com esta mesma figura e fazendo, novamente, uso 
da relação 4/6 pode seguir-se outro processo para subdividir 
a superfície rectangular designado por Charles Bouleau 
como inversão de relação. O processo consiste em assinalar 
as mesmas divisões sobre cada um dos lados, mas 
marcando-as em sentidos contrários, nos lados opostos e 
paralelos entre si. Charles Bouleau chama precisamente a 
atenção para o facto deste procedimento abrir novas 
possibilidades compositivas para os pintores que procurem 
nas suas obras movimento e expressão dramática '. 

Efectivamente, atendendo à figura 114, verifica-se 
que a estrutura interna, obtida aplicando a inversão da 
relação, reduz o traçado das linhas verticais e horizontais 

1 Cf. BOULEAU, Charles — Tramas, p. 157. A designação inversão da relação é tomada directamente 
de Bouleau e iremos adoptá-la, no estudo subsequente, com o sentido definido no texto e fazendo uso da mesma 
união dos pontos resultantes das cesuras 4 e 6, segundo o procedimento desenvolvido pelo autor. 
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e acentua a marcação de linhas oblíquas, entre as quais 
destacamos as que unem a cesura 4 nos lados paralelos que 
assumem grande protagonismo nesta malha. Comprova-se, 
efectivamente, que uma organização espacial baseada nesta 
estrutura proporcionará maior dinamismo à composição, dado 
o desiquilíbrio estabelecido pelas principais linhas de força. 

RECTÂNGULO DIATESSARÃO 

Esta superfície rectangular, devido ao seu processo de 
construção, apresenta um módulo de 4/3, ou seja o lado maior 6' 
permite uma divisão em quatro unidades, enquanto o lado 4 6 

Fig. 114. Proporções musicais 4/6 

menor possuirá três, como se indica na figura 115. Nesta aplicadas a um rectângulo - li 
mesma figura apresenta-se um exemplo de uma possível estrutura interna, baseada nos pontos 
que efectuam a divisão dos lados2. Para obter o presente traçado foram assinaladas as diagonais 
do rectângulo inicial e as linhas que unem cada um dos pontos marcados sobre os lados, 
correspondentes à divisão de 4/3, aos vértices opostos. Como nos casos anteriores, as variantes 
que podemos considerar são imensas, dependendo do facto de se dar prioridade às linhas 
oblíquas ou atender aos pontos de intersecção resultantes. Neste último caso teríamos um 
aumento de possibilidades compositivas tendo em conta não só linhas internas, mas também 
as figuras geométricas que é possível construir no interior da superfície. 

Fig. 115. Estrutura interna do 
Rectângulo Diatessarão -1 

D 

No exemplo apresentado na figura 116 reduzimos as linhas oblíquas às duas diagonais 
dos recíprocos e do rectângulo 
inicial. Os pontos de intersecção 
resultantes, 1, 2, 3 e 4 (pólos), 
foram projectados sobre os lados, 
mas constituem, também, os 
vértices de algumas figuras 
geométricas. 

Para efectuar as divisões 
ilustradas na figura 117, recorda-
se que, neste mesmo rectângulo, 

G 

E 

4 \ Á 

X X 
y \ 2 

B 
Fig. 116. Estrutura interna do 
Rectângulo Diatessarão - II 

A construção deste rectângulo foi analisada na figura 52. 
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Fig. 117. Estrutura interna do 
Rectângulo Diatessarão - III 

é possível observar a proporção 9/12 baseada nas 12 .^ , ,,—,—^^—,—n—1-^.12 
consonantes musicais, de acordo com o processo 
anteriormente analisado. Assim, para um lado menor com 
nove unidades, o maior deve apresentar doze. No interior 
do rectângulo em que os lados estão sujeitos a esta 
proporção, existe uma importante cesura assinalada sobre 
a unidade nove do lado maior [117]. A superfície inicial 
fica assim dividida em duas partes desiguais: na parte in
ferior um quadrado de 9/9 sobrepujado por um rectângulo 
de 3/9. Dando prioridade a estas duas formas geométricas, 
podemos considerar uma variante atendendo às respectivas 
diagonais e aos pontos de intersecção. Estes, ao serem 
projectados sobre os lados, dividem a superfície por meio de linhas verticais e horizontais 
que, assim, completam a malha apresentada. 

Também neste caso podemos admitir que a proporção 9/12 não se restringe à relação 
entre o lado menor e o maior, podendo ser aplicada a cada um dos lados do rectângulo de 
modo independente, quando este obedece às proporções verificadas para o Rectângulo 
Diatessarão. Cada um dos lados poderá ser dividido em doze partes iguais, considerando 
uma cesura no ponto equivalente à nona divisão tal como se apresenta na figura 118. Caso a 
proporção 9/12 seja efectuada em sentidos opostos, nos lados paralelos, estaremos perante 
uma relação inversa e, então, toda a estrutura interna será caracterizada por maior assimetria 

e dinamismo em relação à 
divisão anterior, como se 
comprova pela figura 119. 
Nas duas figuras, os 
segmentos desenhados 
privilegiaram, sobretudo, a 
ligação entre os vértices e as 
divisões 9 e 12. Na figura 118 
desenharam-se, também, as 
linhas correspondentes às 
medianas dos lados. 

9 12 
Fig. 118. Proporções musicais 9/12 
aplicadas a um rectângulo 

Fig. 119. Proporções musicais inversas 
9/12 aplicadas a um rectângulo 
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RECTÂNGULO DUPLO SESQUIÁLTERO 

Tal como foi definida e construída, a superfície rectangular que obedece às proporções 
da Dupla Sesquiáltera (ou Rectângulo 4/6/9), deverá apresentar o lado menor com quatro 
unidades e o maior com nove unidades. Atendendo ao processo construtivo verifica-se, no 
interior deste rectângulo, cesuras importantes correspondentes às unidades quatro e seis 
marcadas nos lados maiores. Isto significa que, nesta superfície rectangular, pode ser dada 
prioridade ao traçado regulador construído em função destes segmentos estruturantes e 
organizadores da composição pois promovem a divisão do rectângulo inicial em três figuras 
geométricas distintas: um quadrado e dois rectângulos diferentes. Como tal deveremos procurar, 
em primeiro lugar, nos segmentos internas dessas figuras as principais linhas estruturantes. 

Na figura 120 regista-se, unicamente, a malha interna 
baseada nas diagonais das três figuras geométricas definidas 
pelas cesuras 4 e 6 assinaladas. Outras variantes das divisões 
deste rectângulo poderão ter em conta as hipóteses que 
consideram os pontos de intersecção bem como linhas 

6 medianas dos lados ou das figuras rectangulares desenhadas 
no seu interior. Algumas dessas possíveis Unhas estruturantes 
foram já analisadas ao tratarmos da superfície Sesquiáltera 

4 pelo que não as voltaremos a descrever. 

À semelhança de variantes anteriormente 
consideradas, importa registar que a relação 4/6/9, 
correspondente à Dupla Sesquiáltera, pode ser considerada, 
não unicamente como uma forma de proporcionar a relação 
existente entre os lados de determinado tipo de rectângulos, 
mas ser aplicada, também, a outros que apresentem 

Fig. 120. Estrutura interna do 
Rectângulo Duplo Sesquiáltero dimensões que não verifiquem a da Dupla Sesquiáltera. 

Assim, ao pretendermos determinar a estrutura interna de 
determinados rectângulos, poderemos ter em conta a possibilidade de equacionar a proporção 
4/6/9 sobre cada um dos lados de modo independente quer seja assinalada no mesmo sentido 
ou em sentidos opostos nos lados paralelos. 

A figura 121 ilustra um exemplo de uma aplicação da relação 4/6/9 num rectângulo que 
não verifica a proporcionalidade da Dupla Sesquiáltera. Devido a este facto, vamos aplicar a 
mesma regra de proporção, para cada um dos lados, de modo independente. Este procedimento 
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causa, no interior da superfície, determinados segmentos de orientação que gozam da 
propriedade de estabelecerem uma composição bastante equilibrada entre linhas verticais, 
horizontais e oblíquas, onde se verificam, também, relações de simetria em torno de eixos 
importantes, quer se trate do rectângulo na sua totalidade ou nas diferentes figuras geométricas 
que é possível serem consideradas no seu interior. 

Situação diferente deparamos no caso da figura 122, onde a mesma relação 4/6/9 foi 
tomada em sentido inverso. Nesta figura apresenta-se uma possível variante da inversão da 
relação, confirmando-se, uma vez mais, que, deste modo, se obtém uma composição 
assimétrica e mais dinâmica dado o facto dos dois eixos aos quais se atribuiu maior importância 
se encontrarem dispostos obliquamente em relação aos lados do rectângulo. 

Fig. 121. Estrutura interna de um rectângulo Fig. 122. Estrutura interna de um rectângulo 
baseada na relação 4/6/9. baseada na relação inversa 4/6/9. 
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RECTÂNGULO DUPLO SESQUITÉRCIO 

Ilustra-se na figura 123 um rectângulo construído 
segundo esta proporção: para o lado menor com nove 
unidades, o comprimento do lado maior será de 16 
unidades. A estrutura interna a que foi atribuída maior 
importância é a que considera as diagonais de cada uma 
das figuras geométricas construídas no interior do 
rectângulo, bem como as divisões dos lados maiores 
correspondentes às cesuras 9 e 12. 

No seguimento do que temos vindo a expor, 
podemos considerar que a relação 9/12/16 aplicada não 
apenas como modo de obter uma superfície rectangu
lar que obedeça à proporção da Dupla Sesquitércia, 
mas, também, como um modo de subdividir cada um 
dos lados de um rectângulo, de modo autónomo. Para 
ilustrar esta situação propomos, na figura 124, um 
exemplo de um rectângulo onde se afirmou sobre cada 
um dos lados a relação 9/12/16. 

16 

12 

16 

12 

Fig. 123. Estrutura interna do Rectângulo 
Duplo Sesquitércio 

16' 12 

12' 

9' 

16 
16' 

12' 

12 16 
Fig. 124. Proporções musicais 9/12/16 
aplicadas a um rectângulo 

Como se pode observar, foram destacados os 
segmentos correspondentes às cesuras 9 e 12, da 
esquerda para a direita nos lados menores e, de 
baixo para cima nos lados maiores. Caso a 
marcação tivesse sido efectuada em sentido inverso 
obteríamos uma rede interna semelhante, mas 
simétrica da que se apresenta. Nesta figura, 
deparamos com uma composição que concentra um 
maior número de linhas de estrutura do esquema 
geométrico no lado direito da superfície. Apenas 
foram assinalados os segmentos que unem cada um 
dos pontos 9 e 12 entre si e com os vértices dos 
lados opostos, podendo ser consideradas, ainda, 
outras variantes, designadamente as que se obtêm 
a partir de pontos de intersecção das diagonais 
assinaladas. 
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A projecção desses pontos para os lados do rectângulo, permite obter novos segmentos 
e aumentar, assim, as linhas auxiliadoras da composição. 

Para concluir este assunto que, como referimos, não pretendeu ser um estudo exaustivo, 
mas apresentar, tão-só, alguns exemplos quanto ao modo de definir a estrutura interna dos 
rectângulos com base nas proporções musicais, ilustramos o caso do rectângulo anterior, 
onde foi considerada uma inversão da relação. O resultado pode ser visto na figura 125, 
onde, além das diagonais do rectângulo, foram assinalados os segmentos que unem os pontos 
determinados pelas cesuras 9 e 12 com os vértices e com os pontos do lado oposto. De novo 
se constata as assimetrias e o dinamismo resultante desta marcação correspondente à inversão 
da relação. 

16 12 9 

Fig. 125. Proporções musicais inversas 9/12/16 
aplicadas a um rectângulo 
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MA vez analisadas as características fundamentais dos rectângulos no 
que se refere às regras utilizadas para a sua construção, bem como às leis 
definidoras da estrutura interna, é necessário considerar outras figuras 
geométricas elementares, detectadas ao longo do nosso trabalho, 
utilizadas como auxiliares da composição. Referimo-nos, concretamente, 

ao círculo, ao quadrado, ao triângulo e ao pentágono. A sua importância verifica-se não tanto 
por constituirem, eventualmente, marcos das pinturas, o que acontece raramente e, apenas 
com o quadrado e o círculo, mas porque permitem enquadrar determinados elementos da 
composição, enriquecer e reforçar, com o seu significado próprio, a mensagem dos elementos 
que a eles estão associados. Por isso consideramos que estas figuras deverão ser incluídos no 
que designámos por «esquema geométrico de composição», como uma das entidades 
responsáveis na definição do traçado regulador subjacente à pintura. Em consequência, ao 
utilizar uma determinada forma geométrica como auxiliar da composição, o pintor estava, 
também, a transpor para os elementos por ela afectados, o significado intrínseco da própria 
figura. Daí o facto de termos incluído o presente item onde trataremos de analisar, de forma 
breve, outras figuras geométricas que considerámos importantes, o respectivo método 
construtivo e o significado simbólico intrínseco enquanto consideradas como auxiliares da 
composição no âmbito das pinturas relativas ao tema da Anunciação. 

O QUADRADO 

Sendo o quadrado um caso particular dos rectângulos, não poderíamos deixar de o 
considerar nesta análise, na medida em que tanto esta figura geométrica, como o Duplo 
Quadrado, anteriormente referido, a propósito do Rectângulo v4, constituem eventuais marcos 
das pinturas sujeitas a análise geométrica. 

Em termos construtivos, esta figura geométrica não apresenta dificuldades, nem existe 
a possibilidade de efectuar qualquer variante, uma vez que, invariavelmente, apresenta todos 
os lados sempre iguais. Motivo este que nos levou a não incluir o quadrado na secção 
correspondente ao método de construção dos rectângulos. 

Porém, se quanto às dimensões o quadrado permanece inalterável, o mesmo não se 
pode afirmar relativamente às suas divisões internas as quais podem apresentar uma diversidade 
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notável devido à sua característica de poder ser considerado tanto no âmbito das figuras 
estáticas como nas dinâmicas e, assim, verificar algumas regras utilizadas anteriormente 
para determinar parte da sua estrutura interna. Considerando o quadrado integrando a categoria 
das figuras estáticas, podemos deparar com uma rede interna que resulta, simplesmente, da 
divisão dos lados em duas, três ou quatro partes, nas quais se fez uso, ora de pontos de 
intersecção projectados sobre os lados, ora das linhas da rede estruturante assinaladas no 
interior. O resultado das figuras internas serão sempre formas estáticas. 

Referimo-nos, por exemplo, ao quadrado ilustrado na figura 126, no qual, depois de 
traçadas as respectivas diagonais, se desenharam as medianas dos lados: segmentos GH e 
LM. O quadrado ficou dividido em quatro partes iguais. A diagonal MH, de um dos quadrados 
resultantes, intersectou a diagonal DB num ponto por onde se fez passar a horizontal EF que, 
por sua vez, intersecta a diagonal AC permitindo desenhar o segmento vertical IJ. Temos, 
pois, a figura inicial dividida em quadrados mais pequenos e em rectângulos, cuja subdivisão 
produzirá novos quadrados. Como se constata, este processo produz, invariavelmente, a mesma 
classe de figuras geométricas, classificadas como estáticas, sem haver a criação de novas 
formas contrariamente ao que sucedia com as figuras dinâmicas. 

Por sua vez, a figura 127 dá-nos um exemplo de uma malha formada pela utilização 
dos pontos determinados sobre os lados através da construção acabada de referir. A preferência 
foi dada aos pontos que se situam no ponto médio dos lados do quadrado os quais foram 
unidos quer aos vértices quer aos pontos do lado oposto. O resultado é uma estrutura muito 
equilibrada baseada na simetria e nas linhas diagonais. Porém, é considerando o quadrado 
como forma dinâmina que, por aplicação de regras já utilizadas anteriormente, se obtêm 

D I L 

G G 

E 

J M 

H 

Fig. 126. Estrutura interna do Quadrado 
considerado como figura estática -1 

D G 

AWíWTu r̂T 

G ^^Er> /VJ_Y\ ( r j t^ 

f^^^ 
H 

H B 
Fig. 127. Estrutura interna do Quadrado 
considerado como figura estática - II 
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divisões geradoras de figuras dinâmicas das quais 
apresentaremos alguns exemplos '. 

Em primeiro lugar, efectuaremos a divisão de 
cada um dos lados segundo a sua extrema e média 
razão, nos dois sentidos, como se ilustra na figura 128, 
o que proporciona estabelecer uma associação entre a 
Secção Áurea e o quadrado. Esta construção foi obtida 
recorrendo aos meios computacionais, aplicando o 
processo de divisão de um segmento segundo a Regra 
de Ouro, tal como foi indicada na figura 7. Para isso 
bastou transpor e adaptar o esquema, então obtido, a 
cada um dos lados e em ambos os sentidos 2. Concluída esta operação, os lados do quadrado 
apresentam-se divididos segundo a Secção Áurea permitindo novas formas de subdividir o 
espaço interior, como teremos oportunidade de analisar. 

Antes, porém, deveremos dar indicações 
práticas sobre o procedimento a efectuar para obter 
esta mesma estrutura interna utilizando os processos 
geométricos tradicionais3. Assim, depois de termos 
construído o quadrado ABCD, deverá ser traçada a 
mediana de um dos lados, segmento EF, na figura 
129. Une-se, então, o vértice A com o ponto médio 
F, com o que se obtém o triângulo rectângulo ABF. 
Com o compasso centrado no ponto F transpõe-se a 
medida do cateto BF para a hipotenusa AF, obtendo-
se o ponto P. Em seguida, rebatemos este ponto sobre 
os lados AB e AD. Pelos pontos obtidos desenham-

1 As divisões internas do quadrado que se podem obter considerando-o como forma dinâmica, admitem 
inúmeras variantes, pois o quadrado é uma figura universal, isto é permite ser combinado com qualquer figura 
rectangular estática ou dinâmica, pelo que seria inadequado desenvolver o assunto de modo exaustivo, para 
além do que já foi referido e do que se apresenta neste item. A maior parte das construções aqui indicadas são 
baseadas em HAMBIDGE, Jay — The Elements of Dynamic Symmetry, pp. 87-97. Outros exemplos podem ser 
analisados em GHYKA, Matila — The geometry os art and life, p. 137. 

2 Processo indicado apenas parcialmente para não sobrecarregar demasiado a figura. Também nesta 
construção particular se evidencia a vantagem em recorrer aos meios computacionais que apresentam enormes 
facilidades de desenho face aos traçados geométricos tradicionais. 

3 O procedimento adoptado para a construção desta figura não é mais que uma adaptação do que foi 
anteriormente descrito para o cálculo da Secção Áurea de um determinado segmento. 
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se os segmentos GH e 77, com o que se determina, de imediato, a Secção Aurea sobre os 
quatro lados. Efectivamente, os pontos G, H, I e J correspondem à divisão dos respectivos 
lados segundo a Divina Proporção. Efectuando o mesmo processo para um dos lados verticais 
ou transpondo as medidas assim obtidas para a extremidade oposta de cada um dos lados, 
determinam-se os restantes pontos que correpondem à Regra de Ouro marcada em sentido 
oposto ao primeiro. O resultado final é igual ao que se apresentou na figura 128. 

Efectuado este esclarecimento, passemos à análise de algumas traçados estruturantes 
permitidos pela aplicação da Divina Proporção. É necessário salientar que, ao ser feita a 
subdivisão dos lados do quadrado segundo a Secção Áurea, determina-se, de imediato, no 
seu interior, diversos quadrados e Rectângulos de Ouro, como se ilustra na figura 130. Tirando 
partido destas figuras geométricas, verifica-se uma diversidade de opções no que respeita à 
estrutura interna do quadrado, das quais damos um exemplo na figura 131. Neste caso, foi 
considerada, apenas, uma divisão da Secção Áurea sobre cada um dos lados, o que produziu 
uma estrutura interna baseada em quatro figuras geométricas: dois quadrados (EHGD e IBFH) 
e dois Rectângulos de Ouro: (AIHE e HFCG). Como linhas importantes na trama interna 
desta figura desenhámos, apenas, as diagonais dos quadrados e as dos dois Rectângulos 0. 
Estas figuras permitem outras divisões internas, às quais já aludimos em diversas ocasiões, 
pelo que nos dispensamos, neste momento, de as voltar a referir. 

Um exemplo de outra malha estruturadora desta superfície pode ser observada na figura 
132. Neste caso, considerámos, somente, a formação de um Rectângulo ajunto ao lado 
inferior do quadrado, construído pelo processo indicado na figura 129: o rectângulo ABFE. 
Desta figura foram desenhadas as diagonais e duas perpendiculares com origem nos vértices, 
segundo o método habitual usado para a determinação dos rectângulos recíprocos. Da 

D I L D G 
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P 

0> 1 <D 
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O 
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\ J M B 

Fig. 130. Estrutura interna baseada em 
quadrados e Rectângulos de Ouro -1 

\ v 1 / \ o / 
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Fig. 131. Estrutura interna baseada em 
quadrados e Rectângulos de Ouro - II 

978 



CAP. Ill - 2.4. FIGURAS GKOMÉTRICAS COMPLEMENTARES 

D 

p Q p 
N 0 Q 

V <M V <M V <M 

H J B 
Fig. 132. Estrutura interna baseada em 
diversas figuras geométricas. 

intersecção destas linhas resultaram os pontos LQM, 
dois dos pólos do Rectângulo de Ouro. Por estes pontos 
conduzimos duas verticais, linhas GHeIJe o segmento 
horizontal que os une. Em consequência deste traçado 
obteve-se o quadrado HJML e outro de menores 
dimensões que ocupa, exactamente, o centro 
geométrico da figura inicial. Por outro lado, 
verificámos que o rectângulo HJIG é um Rectângulo 
V5 que, como sabemos, pode ser dividido num 
quadrado e dois Rectângulos de Ouro. Uma vez que 
nesta área foi assinalado o quadrado HJML, significa 
que a superfície sobejante, LMIG é formada pelos dois 

Rectângulos 0 assinalados que passamos a indicar: LMQP e PQIG4. 

No caso de se pretender utilizar apenas os pontos determinados sobre os lados deste 
quadrado, como origem de novas linhas, pode obter-se uma estrutura como a que se ilustra 
na figura 133, na qual foram considerados, apenas, os segmentos que ligam cada um dos 
pontos, definidos sobre os lados do quadrado, aos vértices dos lados opostos. 

Por último, vamos analisar um caso que confirma o carácter universal desta figura, 
característica que nos permite associá-lo a um 
Rectângulo v2, \3, V4, V5 etc., pois comprova-se que, 
no interior do quadrado é possível serem construídos 
todos estas figuras geométricas de um modo directo e 
imediato5. 

Na figura 134, uma vez desenhado o quadrado 
ABCD, procede-se à marcação de uma das suas 
diagonais, por exemplo, AC. Em seguida, com centro 
no vértice A, traça-se o arco BD. Pelo ponto de 
intersecção destas duas linhas (ponto 1), conduzimos 
um segmento horizontal: LM. Através deste processo, 
constrói-se uma das primeiras figuras em questão: o 

Fig. 133. Estrutura interna baseada nas 
figuras geométricas determinadas no 
exemplo anterior. 

4 Figura realizada segundo as indicações de Jay Hambidge, onde podem ser comprovada a demonstração 
dos diversos traçados envolvendo as figuras geométricas consideradas. Cf. HAMBIDGE, Jay — The Elements 
of Dynamic Symmetry, pp. 87-88, 96-97. 

5 Construção exemplificada por HAMBIDGE, Jay The Elements of Dynamic Symmetry, p. 24. 

979 



CAP. HI - 2.4. FIGURAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARES 

rectângulo ABML que é um Rectângulo v2. D 

Fig. 134. Modo de construir Rectângulos V2, 
Vj, V4, V5 no interior do quadrado. 

Para comprovar que se trata, de facto, de um 
Rectângulo V2, basta conduzir pelo ponto 1 um L 

segmento vertical de modo a definir um quadrado. r 

Verifica-se, então, que a diagonal Al, rebatida para a o 
E 

horizontal, determina o ponto B, processo seguido, 
na figura 23, para determinar o Rectângulo V2. 

Dando seguimento à construção das restantes 
figuras, une-se, em seguida, o ponto A ao extremo M. ^ 
A linha oblíqua AM intersecta, por sua vez, o quarto 
de círculo no ponto 2, pelo qual se faz passar um 
novo segmento horizontal: IJ. O rectângulo ABJI, 
assim obtido, constitui o Rectângulo v3. A confirmação pode ser feita mediante um 
procedimento análogo ao que foi efectuado para o Rectângulo v2. O processo continua com 
o traçado do segmento AJ, que intersecta o arco AB no ponto 3 pelo qual se conduziu a linha 
GH, a qual determina o Rectângulo V4 (= 2): ABHG. Para o cálculo do Rectângulo V5, não 
temos mais que unir A com H o que define o ponto 4 e a horizontal EF que constitui o lado 
maior da figura pretendida: ABFE. 

O traçado de qualquer um destes rectângulos no interior do quadrado permite considerar 
as respectivas linhas da sua estrutura interna, anteriormente analisadas e, em conjunto com a 
área superior sobejante, contribuir para estabelecer a trama interna como auxiliar da 
composição. 

Mais do que servir de marco, o quadrado é utilizado, com maior frequência, no interior 
das pinturas, não só com a finalidade de apoiar certos elementos da composição, mas, enquanto 
figura geométrica portadora de uma simbologia específica, para reforçar a mensagem 
iconográfica. 

O CÍRCULO 

A forma circular é considerada a figura geométrica mais perfeita. Por isso, encontra-se 
revestida de um significado simbólico extremamente rico. Apesar de tudo, não teve lugar 
preferencial como marco da pintura. Em Portugal, após o nosso trabalho de investigação, do 
levantamento feito em inventários e no terreno, junto de museus, igrejas e capelas, não 
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deparámos com nenhuma pintura sobre tábua exibindo o tema da Anunciação que tivesse 
sido realizada numa superfície circular. Mesmo além fronteiras, é escasso o número de 
representações da Anunciação pintadas sobre um suporte de forma circular. No entanto, 
conhecemos alguns exemplos como os que se ilustram nas figuras 135, 136 e 137. 

No primeiro caso, as duas personagens encontram-se envolvidas na forma circular, 
formada por uma grinalda multicolorida. O artista não revela, todavia, preocupações especiais 
para as adaptar ao interior do círculo onde se situam. 

Na segunda pintura, Filippino Lippi utiliza o 
marco circular, colocando as figuras do Anjo Gabriel 
e da Virgem da Anunciação em dois tondi 
condicionando a postura das personagens que se 
encontram numa atitude que lhes permite serem 
envolvidas pela forma do círculo [136]. Chama-se a 
atenção para o facto das linhas de perspectiva que 
constituem os ladrilhos do pavimento se apresentarem 
dirigidas não para um ponto de fuga central colocado 
nos planos de fundo, como será a situação mais 
frequente, mas, sim, em direcção ao espectador, 
segundo uma construção designada por «perspectiva 
inversa» 6. 

Fig. 135. Anunciação 
Tecido de seda (séc. VII-VIII) 
Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana 

A figura 137, ilustra uma pintura de época mais tardia onde os protagonistas se encontram 
representados, apenas, a meio corpo, revelando grande proximidade entre si e a grande 
capacidade técnica do pintor 
na sua adaptação à forma cir
cular. 

Se aludirmos, não à 
forma circular completa, mas 
sim ao semi-círculo, temos de 
concluir que é muito frequente 
a sua utilização, quer como 
forma de coroar o lado supe- Fi«-136- AnJ° Gabriel e V i r s e m * Anunciação 

v Filippino Lippi (ca. 1483-1484) 
rior de muitas pinturas, quer S a n Gimignano, Museo Communale 

Cf. ARASSE, Daniel — L'Annonciation italienne, pp. 182-183. 
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Fig. 137'. Anunciação 
Vincent Macip (c. 1540) 
Madrid, Colección Fernando Durán 

servindo de marco da representação do episódio da 
Anunciação, conforme testemunha a figura 138. 

O Anjo Gabriel e a Virgem da Anunciação estão 
representados ladeando o episódio da Ascensão de Cristo. 
Todo o conjunto está submetido a uma moldura semi
circular e serve de remate a um retábulo de altar da 
autoria de Agnolo Gaddi que se encontra na pequena 
capela realizada por Antonio Rossellino, em San Miniato 
ai Monte, Florença. O registo inferior do retábulo, 
representando diversas cenas da vida de Cristo7, forma 
um quadrado perfeito (destacado a negro) verificando-
se, pois, um caso em que o círculo surge associado ao quadrado, sobrepujando-o. 

Uma situação semelhante à anterior 
em que se utiliza a forma semicircular, mas 
num contexto arquitectónico diferente e 
envolvendo, apenas, a cena da Anunciação, 
aparece na pintura de Fra Bartolomeo 
representada na figura 139. Neste caso, 
existe uma clara sujeição do limite superior 
do painel e da própria disposição das 
personagens à forma arquitectónica do arco 
que desenha um semi-círculo perfeito. 

Nas pintaras da Anunciação a presença 
do círculo não se limita a servir de marco 
podendo ser utilizado como forma de definir 
certos elementos da composição como, por 
exemplo, o nimbo de Maria, arcos de volta 
perfeita ou frontões, enquadrando as figuras 
da Virgem e do Anjo, em tondi, etc. Em 

Fig. 138. Retábulo da capela de Sao Gualberto e J 

Agnolo Gaddi (1394-1396). certos casos, nota-se uma clara intenção do 
Firenze, S. Miniato ai Monte. 

7 As cenas representadas, pouco nítidas na figura 138, numa leitura efectuada da esquerda para a direita 
e de baixo para cima, são as seguintes: Cristo lava os pés dos Apóstolos, Ultima Ceia, Prisão de Cristo, Cristo 
é escarnecido, Flagelação de Cristo e Ressurreição de Cristo. Nos painéis centrais figura São Gualberto, do 
lado esquerdo, e São Miniato, à direita e, na predela, o busto de Maria e dos doze Apóstolos. 
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Fig. 139. Anunciação 
Fra Bartolomeo (1515) 
Florença, Convento de Madelena de Caldine 

autor em reforçar o significado do elemento da 
pintura, delimitado pelo círculo, através da 
simbologia própria desta figura geométrica. Estas 
situações serão devidamente destacadas no decurso 
da análise geométrica e iconográfica realizada no 
Capítulo IV. 

A construção do círculo não oferece 
dificuldade e, tal como o quadrado, não conhece 
variantes, a não ser devido ao aumento ou 
diminuição do respectivo diâmetro. Por esse motivo 

não se justifica um estudo específico sobre o seu processo de construção. Porém, a situação 
modifica-se ao considerarmos as várias figuras geométricas a que pode estar associado. Já 
nos referimos à sua ligação com o quadrado que se resume em duas opções representadas na 
figura 153: desenhado no interior do quadrado (desenho A) ou representado em semi-círculo 
formado sobre o lado superior (desenho B). Cada um dos casos reveste-se de um significado 
próprio que será analisado posteriormente. 

Além do quadrado, o círculo pode surgir associado, de forma particular, com o pentágono 
e o pentagrama, na medida em que, cada uma destas figuras é construída com base no círculo, 
como demonstraremos em seguida. 

O PENTÁGONO E O PENTAGRAMA 

Para os artistas e homens de ciência do Renascimento, o pentágono ocupava uma posição 
relevante entre as figuras geométricas, devido às suas propriedades relacionadas, não só com 
a Regra de Ouro, como pela conexão com as outras figuras geométricas e, ainda, pelas 
características dos próprios métodos construtivos. Todavia, o que teve maior impacto, entre 
todos os seus atributos, talvez tenha sido o facto de se comprovar que todas as suas diagonais 
se apresentam divididas segundo a Secção Áurea. Era exactamente com a situação que Fra 
Luca Pacioli se maravilhava ao referir, ser este o "efeito mais excelso de todos" 8. 

Luca 
Cf. De divinaproportione, Capítulo XVIII. Para este tratado faremos uso da seguinte edição: PACIOLI, 

La Divina Proporción. Madrid: Ediciones Akal, 1991. Vd. p. 54. 
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/- Métodos construtivos do pentágono 

Existem diversos métodos para construir o pentágono regular9. Contudo, no âmbito do 
presente trabalho, apenas nos interessa considerar os que, no seu processo construtivo, mostram 
maior utilidade atendendo às respectivas divisões internas ou às leis que verificam. 

A primeira construção é apresentada por Charles Bouleau e utiliza-se quando se conhece 
a medida do lado do pentágono 10. O método é o seguinte: sendo conhecido o segmento DF 
como constituindo a medida do lado do pentágono regular, determina-se, sobre esse segmento, 
a sua Secção Áurea, recorrendo, por exemplo, à construção explicada na figura 7. O ponto 
correspondente à divisão segundo a Regra de Ouro encontra-se assinalado por <3>. A distância 
D<Pé transposta para o outro lado da extremidade F sobre o prolongamento do segmento DF, 
com o que se define o ponto B. Sobre a linha DB, que constituirá uma das diagonais do 
pentágono, verifica-se a igualdade: D<P = FB. 

Com centro no ponto D e ampitude DF traçamos um primeiro arco que nos irá dar, 
mais tarde, a localização dos vértices E e C. Em seguida, com centro em B, desenha-se o arco 
que passa pelo ponto <P e intersecta o arco anterior no ponto C, determinando-se, assim, o 
terceiro vértice do pentágono. Com o traçado deste arco evidencia-se a igualdade entre os 
segmentos BA = B<P = BC, pois, todos constituem raios da mesma 
circunferência. Utilizando o vértice D como centro e abertura D 

DB, descreve-se o arco AB que intersecta o arco desenhado 
no passo anterior, AC, no ponto A que, assim, marca 
o quarto vértice do pentágono. Centrando o 
compasso neste ponto e, com abertura até ao 
ponto F, (ou até ao vértice B), traça-se o último 
arco BE o qual intersecta o que foi desenhado 
de início, CE, no ponto E, determinando o 
último dos vértices da figura. Unindo os cinco 
pontos de A a E, obtemos o pentágono regular 
como se ilustra na figura 140. 

Fig. 140. Construção do pentágono usando a medida 
do lado e a Secção Áurea de uma diagonal. 

9 Denomina-se pentágono «regular» a figura geométrica com cinco ângulos e cinco lados iguais. 
10 Cf. BOULEAU Charles — Tramas, p. 64. 
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Uma das primeiras etapas que fazem parte integrante do método construtivo acabado 
de apresentar é a determinação da Divina Proporção sobre uma das diagonais. Aspecto para 
o qual chamamos a atenção atendendo à relevância desse facto. Efectivamente, o ponto 0, 
calculado sobre a diagonal DB não representa, somente, a divisão segundo a extrema e média 
razão do segmento DF, mas determina, também, a Secção Áurea da diagonal DB. Vamos 
comprovar esta circunstância e verificar as propriedades que lhe estão associadas. 

Retomamos o pentágono desenhado na figura anterior, onde o ponto 0, assinala a divisão 
da diagonal DB segundo a Regra de Ouro [141]. Aplicando sobre o segmento DB a construção 
habitual para determinar a Secção Áurea, verificamos que esta recai, precisamente, sobre o 
ponto anteriormente determinado por meio do arco AC. Ponto esse que é, igualmente, o ponto 
de intersecção entre as diagonais DB e EC. Por outro lado, a distância B0, corresponde, não 
só à parte maior do segmento BD, seccionado em 0 segundo a Secção Áurea, mas, também, 
à medida do lado do pentágono, como se pode comprovar por observação directa, graças ao 
traçado do arco AC. Completando o traçado das restantes diagonais desta figura geométrica, 
chegaríamos a idêntica conclusão: os pontos resultantes da intersecção das diagonais de 
um pontágono determinam, sempre, a Secção Áurea das linhas que se cruzam. Deste 
modo, também sobre a diagonal EC o ponto 0 produz uma cesura correspondente à divisão 
do segmento EC segundo a extrema e média razão. Ou, ainda, traçando outra diagonal, por 
exemplo DA, verificamos que intersecta EC no ponto 0r Este, determina, sobre as diagonais 
em causa, a respectiva Secção Áurea. 

Perante estas características verificadas no pentágono mediante ^ ^ ^ \ 
o desenho das diagonais, bem como outras propriedades St^i \ 
resultantes das suas divisões internas efectuadas por meio JS I \ \ V / 
de simples traçados geométricos ", compreende-se, yS I \ N ^ / ^ v / 
facilmente, que pintores e arquitectos, homens Ê — U-— ,V i p ^ c 
instruídos, igualmente, no campo da matemática e da \ / / \ / / 
geometria, tenham ficado maravilhados com as \ / \ I / 
propriedades desta figura geométrica, por se encontrar \ / / \ / / 
repleta de potencialidades, passíveis de serem \ / / \ 1/ 
utilizadas, particularmente, no campo da pintura e da A ^ 
arquitectura. Fig. 141. Comprovação da Secção Áurea 

estabelecida pelo cruzamento das diagonais. 

11 Tais propriedades e outras construções não se enquadram no âmbito do presente estudo, razão pela 
qual não as desenvolveremos. Todavia podem ser vistas, entre outras publicações, em GHYKA, Matila — 
Estética de las proporciones, p. 74. 
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Prosseguindo a apresentação de outros métodos construtivos do pentágono, analisaremos 
uma construção que permite inscrevê-lo numa circunferência, o que era considerado, durante 
a Idade Média, um pequeno «segredo» 12. Uma vez desenhada a circunferência [142], traçam-
se os diâmetros ortogonais, DFe GH. Pelos pontos Fe G conduzimos dois segmentos paralelos 
aos diâmetros traçados e tangentes à circunferência, tendo em V o seu ponto de intersecção. 
Unimos este ponto com D, o extremo do diâmetro vertical. O segmento DVintersecta a linha 
GH no ponto P. Em seguida, transpõe-se a medida DP para o diâmetro GH, com o que se 
obtém o ponto R. O comprimento do segmento DR constitui a medida do lado do pentágono, 
pelo que se pode traçar um arco, com centro em D, passando por R e que intersecta a 
circunferência nos pontos E e C, dois dos vértices do pentágono. Para o cálculo dos restantes 
vértices fazemos centro em C e desenhamos o arco DB e, por fim, com centro no ponto B 
traça-se o arco AC, determinando, assim, os cinco D 

vértices que, uma vez unidos, definem o pentágono 
ABCDE. 

Importa salientar que este método construtivo 
apresenta a vantagem de permitir inscrever o 
pentágono e a circunferência no interior do 
quadrado. De facto, se desenharmos dois segmentos 
paralelos aos diâmetros DF e GH, tangentes à 
circunferência nos extremos DeH,em conjunto com 
as duas tangentes, anteriormente desenhadas, 
teremos construído o quadrado que circunscreve a 
circunferência. Deparámos com uma situação 
análoga, pelo menos, numa das pinturas portuguesas apresentadas no Repertório, motivo 
pelo qual apresentámos esta construção com algum pormenor 13. 

Outro processo de construção do pentágono é conhecido como «método de Durer», 
embora não se possa afirmar, com toda a certeza, ter sido Albrecht Diirer o seu autor. O mais 
provável é que o tenha retomado de outras fontes 14. Este método pressupõe o conhecimento 

Fig. 142. Método para inscrever um 
pentágono numa circunferência 

12 Cf. BOULEAU, Charles — Tramas, p. 64. Também nesta publicação nos baseámos para o traçado da 
figura 142. 

13 Trata-se da Pintura VF, pertencente ao acervo do Museu de Lamego. Na análise geométrica que 
propomos, deparámos com a presença do círculo e do pentágonos inscritos num quadrado formado sobre a parte 
inferior do painel onde se regista a presença da Virgem e do Anjo Gabriel. 

14 Cf. CLEYET-MICHAUD, Marius — Le Nombre d'Or. Quatrième édition. Paris: PUF, 1982, pp. 45-
46. Ver, ainda a introdução de PEIFFER, Jeanne, in DURERO, Alberto — De la medida. Madrid: Ediciones 
Akal, 2000, pp. 51,54. 
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da medida do lado do pentágono a construir, e tem a particularidade de fazer uso de uma 
única abertura de compasso ou, no caso de utilizarmos o computador, de uma circunferência 
repetida várias vezes. Torna-se uma forma prática de traçar o pentágono, mas não acrescenta 
nada de relevante para os nossos objectivos pelo que não será abordada no presente estudo 15. 

Por fim, o terceiro método de construção que apresentamos é proposto por Euclides, ao 
procurar resolver o problema de inscrever um pentágono regular dentro de uma circunferência 
dada l6. Desenhada a circunferência [143], Euclides começa por inscrever nela um triângulo 
isosceles, com a particularidade de possuir os dois ângulos da base, medindo o dobro do 
ângulo superior, construção que Euclides demonstrara anteriormente n . No desenho da fig. 
143, destacamos o triângulo ABD que possui as seguintes características: os ângulos da base 
medem 72°, e o ângulo superior mede 36°. 

Uma vez inscrito o triângulo, só precisamos 
dividir, ao meio, cada um dos ângulos da base através 
de segmentos de recta que, ao intersectarem a 
circunferência nos fornecem os vértices C e E. Estes, 
uma vez unidos aos pontos A, B e D, determinam o 
pentágono procurado. 

Reservámos para o final este método euclidiano 
porque queremos partir deste exemplo para completar 
o estudo das figuras geométricas ainda em falta, o Fig ]43 Método de EucIides para inscrever 

pentagrama e o triângulo, figuras que se baseiam, "™ pentágono numa circunferência, 
precisamente, nas diagonais do pentágono. 

//- Construção do Pentagrama 

Atendendo ao desenho da figura 143, observa-se que os segmentos que servem de 
bissectriz dos ângulos da base, respectivamente AC e BE, unem vértices não consecutivos do 

15 Remetemos a sua análise para as seguintes edições do tratado, Underweysung der messung .... de 
Durer: DURER, Albrecht — Géométrie. Paris: Éditions du Seuil, p. 208; DURERO, Alberto — De la medida, 
p. 195. Pode, ainda ser confrontada em BOULEAU, Charles — Tramas, p. 132; FREITAS, Lima de —Almada 
e o número. 2a ed. Lisboa: Ed. Soctip, 1990, p. 100. 

16 Cf. EUCLIDES —Elementos. Tomo I, Livro IV, Preposição 11, pp. 355-356. 
17 Ibidem, Proposição 10, pp. 353-354. Em termos práticos, a inscrição deste triângulo no interior de 

uma circunferência resultará mais simplificado, se o mesmo for desenhado à parte e, depois, transposto para a 
circunferência pretendida, na posição desejada. Adiante veremos a importância atribuída a esta figura geométrica. 
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pentágono, são, portanto, diagonais.O mesmo acontece com os segmentos AD e BD, lados do 
triângulo isosceles. Falta, apenas, traçar o segmento EC para obtermos todas as diagonais, 
situação representada na figura 144. Desenhados estes segmentos, surge, no interior do 
pentágono, uma figura geométrica importante: o pentágono estrelado, também designado 
por pentagrama ou pentalfa 18, e desenhado, isoladamente, na figura 145. Como referimos, 
os atributos desta figura geométrica são variados, motivo pelo qual faremos, apenas, referência 
aos que servirem os nossos objectivos. 

Constata-se, em primeiro lugar, que o triângulo isosceles ABD, desenhado, inicialmente, 
na figura 143, se encontra multiplicado no interior do pentágono, pelo simples traçado das 
diagonais. Assim, com base na fig. 144, é possível definir cinco triângulos isosceles: ABD, 
BEC, D AC, EBDeACE. Em segundo lugar, a intersecção de todas estas figuras triangulares 
ou, mais simplesmente, da intersecção das diagonais do pentágono, resulta um novo pentágono, 
formado no interior do pentagrama e assinalado a tracejado na figura 144, em posição inversa 
do que foi construído inicialmente. 

Esta característica aparece, de forma mais evidente, na figura 145, onde assinalámos 
cada um dos vértices deste segundo pentágono: FGHIJ. Tratando-se de um pentágono, é 
possível repetir a construção das diagonais e desenhar um novo pentagrama dentro deste 
pentágono, e assim sucessivamente, obtendo, deste modo, diversas figuras concêntricas 19. 

D D 

Fig. 144. Desenho do pentagrama Fig. 145. Pentagrama e o pentágono interior. 

18 Tais designações provêm do facto do pentágono estrelado estar constituído por cinco letras (o que 
originou o termo pentagrama) mas, de facto, são cinco letras «alfa», dando origem à designação de pentalfa. 
Doravante utilizaremos, preferentemente, o vocábulo pentagrama para nos referirmos a esta figura geométrica. 

19 Esta e outras construções mais complexas, podem ser analisadas, detalhadamente, nas seguintes obras: 
GHYKA, Matila C. — Estética de las proporciones en la naturalezay en las artes, pp. 149, 211 ; Cf. GHYKA, 
Matila C. — El número de oro, pp. 48,60-61 ; GHYKA, Matila C. — The Geometry of art and life, pp. 15,32-33. 
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Fig. 146. Rosácea gótica. Fachada da Catedral Sebastiano Serlio — De Architettura 
de Notre Dame ( 1220-finais séc. XIV) Livro V, Cap. 14, Fol. 5, r°. 
Amiens 

O pentagrama, apresenta-se, assim, como uma figura geométrica em que a Divina 
Proporção se verifica de uma forma natural, e que permite subdivisões internas que gozam 
das mesmas propriedades. Por tais atributos mereceu a maior atenção por parte de pintores e 
arquitectos medievais e renascentistas, tendo servido, por exemplo, como figura de base no 
traçado de plantas ou fachadas de templos, como se pode observar pelas figuras 146 e 147 20. 

Como exemplo da utilização desta figura, no campo do desenho, apresentamos três 
pequenos esquissos retirados dos manuscritos do arquitecto francês Villard de Honnecourt 
(séc. XIII), onde se comprova a variedade da utilização do pentagrama, na época medieval21. 

Fig. 148. Três esquissos de Villard de Honnecourt onde foi empregue o pentagrama. 

20 Cf. GHYKA, Matila — El número de oro -1. Los Ritmos, p. 104; //. Los Ritos, p. 45; IDEM — The 
Geometry of art and life, p. 141. 

21 Figuras reproduzidas da seguinte edição : HONNECOURT, Villard de — Cuaderno. Madrid: Ediciones 
Akal, 2001, lâminas 36 (I e II) e 37 (III). 
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O TRIÂNGULO DE OURO 

O triângulo foi, sem dúvida, uma das figuras geométricas mais utilizadas pelos artistas 
do Renascimento, não apenas na pintura, mas também na escultura, através da sua expansão 
volumétrica: a pirâmide. No espaço pictórico, a utilização do triângulo estava associada, 
principalmente, aos problemas da composição servindo, por exemplo, de enquadramento de 
uma ou mais personagens, como teremos oportunidade de constatar na análise geométrica 
das pinturas da Anunciação, realizada no Capítulo IV. 

Ao salientarmos, neste momento, o triângulo, não pretendemos fazer uma análise desta 
figura geométrica, em termos globais, pois ela é conhecida e estudada nas suas múltiplas 
propriedades e aplicações desde há milhares de anos, mas, apenas, chamar a atenção para um 
triângulo, em particular, que, pelas suas características, o torna invulgar: o Triângulo de Ouro, 
assim designado pelas suas estreitas relações com o Número de Ouro, 0. 

Ao referirmos o método utilizado por Euclides para a construção do pentágono no 
interior de uma circunferência, fizemos alusão a este triângulo que surge, assim, numa estreita 
ligação quer com o pentágono, quer com o pentagrama, razão pela qual verifica determinadas 
propriedades da Secção Áurea. Efectivamente, se na figura 143, isolarmos o triângulo ABD, 
obtemos a figura geométrica ilustrada na figura 149 ou seja, o referido Triângulo de Ouro. 
Trata-se de um triângulo isosceles em que os dois ângulos da base são iguais (72°) sendo a 
sua amplitude exactamente o dobro do ângulo superior (36°). 

Se recordarmos que cada um dos lados do pentagrama é formado pelas diagonais do 
pentágono que lhe serve de suporte, então as características referidas a propósito destas 
diagonais são igualmente válidas no caso do Triângulo de Ouro que é apenas uma parte do 
pentagrama. A figura 149 ilustra, de forma clara, o que acabamos de referir: ao dividir por 
uma bissectriz os ângulos da base, vamos seccionar os lados opostos em pontos que constituem 
a divisão desses mesmos segmentos segundo a sua Secção Áurea. Assim, os segmentos AD e 
BD têm a sua divisão segundo a média e extrema razão nos pontos assinalados, 
respectivamente, por <P; e &2. Por outro lado, observando, atentamente, as figuras 144 e 145 
e comparando-as com a que ilustra o Triângulo de Ouro [149] verificamos que as bissectrizes 
dos ângulos da base, que aqui traçámos, não são mais que uma parte de duas diagonais do 
pentágono desenhado, verificando portanto, tudo o que foi dito a propósito das diagonais e da 
sua relação com a Secção Áurea. Por este mesmo motivo, constatamos também que os 
segmentos D<Pt e D&2, em ambos os lados maiores do triângulo têm, exactamente, a mesma 
medida que o segmento AB que constitui a base deste triângulo. 
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Outras propriedades importantes 
podem ainda ser referidas relativamente 
a esta construção geométrica, 
principalmente quanto à forma como 
o Número <P ou suas proporções se 
verificam sobre os lados. Com 
base na figura 149-B, 

A B 

Fig. 149-A. O Triângulo de Ouro. 

salientamos as características 
que nos parecem ser as mais 
evidentes e de aplicação 
mais simples n. 

Ao desenharmos a bissectriz do vértice A, 
intersectamos o lado BC no ponto 0 que, como 
sabemos, divide o segmento segundo a sua Secção 
Áurea. A medida CP fornece, também, o '*" *• ""~T~ « 
comprimento da base AB do triângulo. Por sua vez, R UQB Q Túân u[o dg Qum 

O Segmento <PB, tomado COmo Unidade, ao Ser RelaÇ°es com o Número &e outras proporções 
rebatido para a base, determina a sua divisão segundo a Divina Proporção, mediante dois 
segmentos assinalados por 1 e por <P'. Este último sendo transposto para o lado AC, estabelece 
uma divisão em que a parte remanescente equivale a duas unidades. 

A aplicação do Triângulo de Ouro como auxiliar da composição pode conduzir a que o 
pintor utilize parte destes segmentos ou os pontos mais importantes como apoio para linhas 
de força da sua composição, facto que já detectámos ao efectuarmos a análise geométrica de 
algumas pinturas como, por exemplo, no Baptismo de Cristo de Piero delia Francesca. 

22 Figura reproduzida a partir de HUNTLEY, H. E. — The Divine Proportion. New York: Dover Publi
cations, [s.d.], p. 41. Entre as páginas 39-41 podem ser analisadas em pormenor as relações aqui referidas e 
outras considerações ainda mais aprofundadas. 
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2.4.1. Simbologia das figuras geométricas 

Como salientámos no início deste item, a utilização de determinadas figuras geométricas 
elementares por parte dos pintores renascentistas, não tem como objectivo servirem, 
unicamente, de elementos organizadores do espaço pictórico, portanto, como auxiliares da 
composição. Em certos casos, o seu emprego tem como finalidade reforçar a mensagem 
iconográfica dos elementos sobre os quais são construídas. Atendendo a esta função das 
figuras geométricas, que não é menos importante que a anterior, apresentamos, de uma forma 
breve, o significado de que se encontram revestidas no contexto das pinturas da Anunciação. 

O QUADRADO 

O quadrado, e o seu desenvolvimento volumétrico, o cubo, são a projeccção do número 
quatro '. Por isso, a sua ligação simbólica com os quatro elementos da tradição grega e ocidental 
—água, ar, fogo e terra—, aos quatro pontos cardeais, às quatro estações do ano, às quatro 
fases da lua, aos quatro rios do paraíso, resulta assim evidente 2. Quando o quadrado surge 
isolado o seu significado opõe-se ao do círculo. Como figura estática, sem movimento, in
dica o mundo terreno, aquilo que é material, a terra, o universo criado3. 

O CÍRCULO 

A forma do círculo, centrado sobre si mesmo, sem divisão, sem princípio nem fim, é 
considerada a figura geométrica mais perfeita. Por isso, o círculo, é símbolo da perfeição, do 
Absoluto, de Deus. Imutável, o círculo simboliza a imutabilidade de Deus, mas também a sua 
bondade como princípio e consumação de todas as coisas, o círculo, é símbolo da perfeição, 
do céu, do mundo espiritual, do Absoluto, de Deus,4. Simboliza igualmente o céu, o mundo 
espiritual transcendente e a eternidade5. 

1 Cf. ROMEY, Georges — Dictionaire de la Symbolique. Paris: Ed. Albin Michel 1997, vol. II, p. 404. 
2 Cf. REVILLA, Federico — Diccionarío de iconografia y simbologia, p. 118. 
3 Cf. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alan —Diccionarío de los símbolos, p. 374. 
4 Ibidem, p. 302; CASIMIRO, Luís — A pintura da Anunciação do Museu de Lamego. In Museu. IV 

série, n° 8. (1999), pp. 48-49. 
5 Cf. SEBASTIAN, Santiago — Mensaje Simbólico del Arte Medieval, p. 27; REVILLA, Federico — 

Diccionarío de iconografia y simbologia, p. 99. 
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awfitittotts «few»» 

Fig. 151. Imagem do Universo 
Iluminura (séc. XIV) 
Porto. Biblioteca Pública Minicipal 

Fig. 150. Crónica de Niírnberg 
Michael Wolgemuth (1493) 
Porto. Biblioteca Pública Minicipal 

Na iconografia 
cristã, círculos 
concêntricos representam o 
carácter sagrado do que 
está no seu interior, mas 
também a criação 
originária de Deus 6. 
Significado que pode ser 
comprovado através da 
figura 150, onde se 
apresenta o fólio IIII, r°, da 
Crónica de Nûrnberg, de 

Hartmann Schedel (1440-1514) ilustrada por Michael 
Wogwmuth7. A gravura representa o quarto dia da Criação, 
com a formação dos vários luzeiros do firmamento. Por sua 

vez, a figura 151 com idêntica simbologia, apresenta a iluminura de um códice do século 
XIV, proveniente do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde podemos ver os vários planetas 
e outros «luzeiros» dispostos em círculos concêntricos. 

Particular significado adquire a representação de três círculos concêntricos, pois nesse 
caso é evidente a relação que se procura estabelecer com 
presença das três pessoas da Santíssima Trindade, como 
se pode comprovar pela figura 152 onde a figuração do 
Colóquio Angélico se apresenta-se rodeada por três círculos 
concêntricos que procuram reforçar a riqueza do 
simbolismo próprio desta figura geométrica , numa clara 
alusão à Santíssima Trindade. 

Por sua vez, a associação çírculo-quadrado é sempre 
interpretada como a relação entre o céu e a terra, entre o 
transcendente, para o qual o homem tende e aspira, e o Fi8- \52. Anunciação. 

Fresco (séc. III). 
nível terreno em que ele se encontra. Contudo o significado Roma, Catacomba di Pnsciíia. 

6 Cf. BffiDERMANN, Hans — Dicionário ilustrado de símbolos, p. 98. 
7 SCHEDEL, Hartmann — Liber chronicarum cumfiguris et imaginibus ab initio mundi. Niirnberg: 

Antonio Koberger, 1493. Fonte das figuras 151 e 152: 
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específico do conjunto pode variar um pouco dependendo da posição relativa das duas figuras 
geométricas. As duas situações com que deparamos mais frequentemente 
nas pinturas são as que ilustramos na figura 153: o círculo encontra-se 
inscrito no quadrado [153-A]círculo inscrito no 
seu interior (fig. 153-A); O quadrado aparece 
encimado por um semi-círculo (fig. 153-B). 

Relativamente ao primeiro caso, a 
associação entre as duas figuras tem um 
significado simbólico que no contexto das 
pinturas analisadas se torna muito importante: 
significa a união da divindade com a humanidade. É, portanto, símbolo da presença de Deus 
no seio da humanidade, da ligação entre o céu e a terra. Por sua vez, o quadrado rematado por 
um semi-círculo, tem um significado simbólico semelhante ao caso anterior, mas com matizes 
diferentes: significa a relação entre o humano e o divino, entre o perfeito e o imperfeito, mas 
como aspiração por parte da natureza humana (imperfeita) ao mundo transcendente (perfeição), 
ou mesmo a participação nesse mundo superior, juntamente com a divindade 8. 

Fig. 153. Duas formas de associar o círculo e o 
quadrado. 

O PENTÁGONO E O PENTAGRAMA 

O pentágono assume, para os artistas e geómetras do Renascimento, um relevo muito 
especial pelas suas características: a verificação constante da Regra de Ouro {Secção Áurea 
ou Divina Proporção ). Já Fra Luca Pacioli se maravilhava ao verificar no capítulo XVIII, do 
seu tratado De Divina Proportione, o nono efeito, "o mais excelso de todos", resultante da 
Secção Áurea 9. 

O pentagrama, torna-se, assim, uma figura geométrica em que a Divina Proporção se 
verifica de uma forma natural, facto que mereceu a maior atenção dos pintores renascentistas, 
sendo mesmo uma das figuras mais utilizadas. Importa recordar que no interior do pentagrama 
se forma um novo pentágono, mais pequeno que o inicial e em posição inversa, pelo que se 
torna possível repetir desde o início a construção de um novo pentagrama dentro deste 
pentágono, e assim sucessivamente, obtendo, deste modo, diversas figuras concêntricas. 

A sua simbologia mostra-se relacionada com o contexto iconográfico em que ele surge: 

8 Cf. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alan —Diccionario de los símbolos, p. 302. 
9 PACIOLI, Luca — La Divina Proportion, p. 54. 
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o pentágono pode representar precisamente uma relação entre o nascimento de Cristo e a sua 
paixão e morte, enquanto símbolo das cinco chagas de Cristo, 10. Quanto ao pentagrama, ou 
estrela de cinco pontas, a sua simbologia è muito semelhante à do pentágono. Assim, na 
iconografia cristã é um símbolo das cinco chagas de Cristo crucificado, mas, pela sua forma 
fechada, é associado ao significado do círculo: a união do princípio e do fim em Cristo n . Para 
Pitágoras e seus discípulos, como a forma do pentagrama pode ser construída por uma única 
linha fechada e entrecruzada, era símbolo da perfeição e exprimia a harmonia entre o corpo e 
a alma l2. 

O TRIÂNGULO 

A última figura geométrica que iremos analisar é o triângulo. Como se sabe, o triângulo 
foi uma das figuras geométricas mais utilizadas pelos artistas do Renascimento —não apenas 
em pintura, mas também em escultura através da sua 
expansão volumétrica: a pirâmide— para enquadrar 
objectos ou personagens das suas composições. 

Se salientamos, neste momento o Triângulo de 
Ouro, é, uma vez mais, pelas suas características 
particulares, que o torna fora do vulgar. Se recordarmos 
que cada um dos lados do pentagrama é formado pelas 
diagonais do pentágono que lhe serve de suporte, então 
as características referidas a propósito destas diagonais 
são igualmente válidas no caso do Triângulo de Ouro 
que é apenas uma parte do pentagrama. 

No que diz respeito à simbologia do triângulo, 
de qualquer triângulo, e não necessariamente desta 
construção específica do Triângulo de Ouro que 

Fig. 154. Representação da Santíssima 
acabámos de analisar, é que Se trata de uma figura COm Trindade: Trindade Trifronte e o Triângulo 

^ , j *, , . / S / V 1 A - • com ° nome de cada uma das pessoas 

três lados, três vertices, três ângulos. Assim, o numero yvro & Horas de Paris 
três no contexto da iconografia cristã, surge como 

10 Cf. CASIMIRO, Luís — A pintura da Anunciação do Museu de Lamego, p. 50. 
11 Cf. BIEDERMANN, Hans — Dicionário ilustrado, p. 297. 
12 Ibidem, p. 296. 
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símbolo da Santíssima Trindade. Em várias épocas da História da Arte, o triângulo, sobretudo 
o equilátero, foi utilizado como símbolo de Deus Uno e Trino: o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo. Podendo ser representado na sua forma mais simples ou com outros elementos: mão, 
cabeça, olho ou o nome de Deus l3. Damos um exemplo de uma dessas representações na 
figura 154 onde surge a Trindade Trifronte no registo superior enquanto na metade inferior se 
pode observar um triângulo onde cada vértice possui uma circunferência com o nome de cada 
uma das pessoas divinas 14. 

13 Cf. BIEDERMANN, Hans — Dicionário ilustrado, p. 368-369. 
14 Fonte: MARTINS, Fausto Sanches — Imagens do Mistério. Deus Trindade. In Míriam 543 (2000) 22. 
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E atribuímos grande importância às regras que permitem construir determinados 
rectângulos e a outras que estabelecem as respectivas divisões internas, bem 
como ao papel fundamental desempenhado pelas figuras geométricas 
constituintes do esquema geométrico de composição, o estudo da perspectiva, 
a que damos início, não pode ser merecedor de menor relevância pois foi a 

grande conquista do Quattrocento italiano que transformou, para sempre, a concepção espacial 
na pintura e na arquitectura. A compreensão das regras da perspectiva surgem no culminar de 
um lento processo evolutivo percorrido por várias gerações de pintores que procuravam 
aperfeiçoar os métodos empíricos de representação, fruto da observação pessoal e da intuição 
e sensibilidade estéticas, de modo a compreenderem o mundo que os rodeava e a representá-
lo, com maior fidelidade, que seus antecessores. 

A perspectiva não é mais que um sistema de representação que proporciona uma visão 
intuitiva e imediata da realidade espacial: o que os nossos olhos captam, do mundo que nos 
rodeia, aparece «fingido» sobre o plano do quadro quando se olha através dele. A busca 
multissecular do homem por interpretar o que vê e guardar fielmente o registo dessa 
interpretação parece ter chegado ao seu termo com os meios proporcionados pela perspectiva. 
E, também, uma representação objectiva, na medida em que intenta captar a realidade tal 
como a vemos, mas, ao mesmo tempo, corresponde a uma interpretação subjectiva, enquanto 
está associada a um ponto de vista específico, pois, quando este muda, altera também a 
figuração do visível, tal como sucede com o fenómeno da visão. 

Com o conhecimento e o domínio das leis da perspectiva, os pintores alcançam uma 
proeza inédita: libertar o espaço tridimensional dos vínculos que o ligavam à superfície do 
quadro '. O espaço representado torna-se uma "parcela da realidade" que se abre em todas as 
direcções: em profundidade, graças ao conhecimento do ponto de fuga e o conceito de 
«infinito» a que o mesmo está associado, permitindo transmitir a noção da «infinitude» do 
espaço representado; lateralmente, pois as paredes dos edifícios, as superfícies murarias ou 
outros elementos arquitectónicos e mesmo o próprio limite físico do quadro não constituem 
barreiras que dêem a sensação que o espaço se encerra ali, mas, pelo contrário, estimulam a 
imaginação do espectador a «ver» a continuidade do espaço mais além desses limites. E 
mesmo nos primeiros planos as figuras apoiam-se «realmente» na superfície do solo 

1 PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica ". Barcelona: Tusquets Editor, 1973, p. 42. 

1 
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perspectivado onde existe, muitas vezes, um breve intervalo entre o observador e as cenas 
representadas, de tal modo que aquele parece estar incluído no próprio episódio2 contemplando, 
através da superfície invisível do plano figurativo, a «janela aberta para a história»3. 

A perspectiva permite, assim, ir muito além da construção medieval do espaço, efectuada 
pela agregação de pequenas parcelas, subjectivas e muitas vezes contraditórias, para 
proporcionar uma representação espacial unificada e racionalizada, isto é, um espaço coerente, 
construído mediante a aplicação de regras matemáticas, perfeitamente definidas, claras e 
objectivas, onde tudo pode ser medido e as proporções calculadas. Além de racionalizar a 
representação do espaço e sugerir uma ilusão da realidade muito convincente, a perspectiva 
proporciona, ainda, outro importante feito: o de fornecer os meios para atrair o olhar do 
observador em direcção afigura ou acções chave da pintura4. Para isso, basta, alterar, por 
exemplo, a posição do ponto de fuga, pois as linhas ortogonais ao plano de representação 
conduzem, de modo intuitivo, o olhar do observador, para o ponto onde elas convergem. 
Devido a estas conquistas, é fácil compreender que a perspectiva tenha estado no centro das 
preocupações estéticas dos artistas do Renascimento. 

Ao publicar o ensaio Die Perspektive ais "Symbolische Form", pela primeira vez, em 
Berlim, em 1924-1925, Panofsky referia ser difícil imaginar o que representou a descoberta 
da perspectiva no tempo do Renascimento. Se tal afirmação se produzia em meados da segunda 
década do século XX, sem dúvida que, nos nossos dias, talvez resulte, ainda, mais difícil 
apercebermo-nos do impacto e da importância que tal descoberta teve para os homens das 
artes do século XV, pois, a maior parte da informação visual que chega até nós é «tridimen
sional». E, graças ao desenvolvimento alcançado pelas novas tecnologias, as imagens formadas 
sobre o monitor plano de um computador ou da televisão parecem verdadeiramente «reais», 
isto é, como se estivéssemos vendo a própria realidade através daquela pequena janela . 

Sobre a importância que teve a descoberta da perspectiva, para o Quattocento italiano, 
Panofsky expressa-se do seguinte modo: 

"Hoy puede parecemos extrano oír a un génio como Leonardo definir la perspectiva 
como «timón y rienda» de la pintura e imaginar a un pintor tan fantasioso como Paolo 
Uccello contestando a los requerimientos de su mujer para que fuera por fin a acostarse 
con el giro estereotipado de: « jQué dulce es la perspectiva!». Intentemos imaginamos lo 

2 PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica ", p. 42. 
3 ALBERTI, Leon Battista — De la pintura y otros escritos sobre arte. Madrid: Tecnos, 1999, p. 84. 
4 Cf. KUBOVY, Michael — Psicologia de la perspectiva y el arte del Renascimiento. Madrid: Editorial 

Trotta, 1996, p. 19. 
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que aquel descubrimiento suponia en aquella época. No solo el arte se elevaba a «ciência» 
(para el renascimiento se trataba de una elevation): la impresión visual subjectiva había 
sido racionalizada hasta tal punto que podia servir de fundamento para la construcción 
de un mundo empírico solidamente fundado y, en un sentido totalmente moderno, 
«infinito» [...]. Se había logrado la transición de un espacio psicofisiológico a un espacio 
matemático, con otras palabras: la objetivación del subjetivismo."5 

É compreensível que os pintores tenham utilizado a perspectiva até à exaustão, tirando 
partido de todas as potencialidades por ela permitidas e permitindo contemplar obras onde a 
ilusão da realidade era levada a níveis nunca antes alcançados. No espaço perspectivado, 
figuram personagens, objectos e paisagens, articuladas entre si, numa relação que respeita as 
proporções das figuras, as distâncias entre elas e o espaço que se estende até ao «infinito». 

Não será, pois, de estranhar que, no âmbito do estudo efectuado neste capítulo, se 
atribua às regras matemáticas, utilizadas nos métodos de construção em perspectiva, o relevo 
que, na verdade, lhes é devido. Confirmando a importância deste aspecto, constatamos que, 
no estudo geométrico das pinturas da Anunciação reunidas no Repertório, o papel da 
perspectiva é fundamental e permite chegar a conclusões, até ao momento, inéditas. 

Todavia, importa realçar que não procuramos expor qualquer forma de história da 
perspectiva, vertente devidamente explicada, de forma global ou parcelar, em publicações de 
autores consagrados, algumas das quais serão referidas ao longo do nosso trabalho, mas, tão-
só, apresentar e esclarecer, em síntese, as regras matemáticas e geométricas que se julgam 
fundamentais para a compreensão do modo como os pintores a utilizaram nas suas obras. 
Conhecendo esses princípios, poderemos, depois, aplicá-los, de forma criteriosa e com todo 
o rigor, na procura da perspectiva utilizada pelos pintores nas obras em análise, o que constitui 
um passo importante no complemento de toda a análise geométrica que integra o esquema 
geométrico de composição de cada pintura. 

Desempenhando a perspectiva um papel determinante na construção do espaço pictórico 
e no estudo geométrico das pinturas onde se representa o episódio da Anunciação, impõe-se 
esclarecer os seus fundamentos teóricos necessários para compreender a sua aplicação. Aspecto 
que trataremos, logo após termos efectuado uma breve resenha sobre as primeiras experiências 
práticas levadas a cabo por Filippo Brunelleschi, Paolo Uccello e Masaccio, no campo da 
perspectiva, que com os seus trabalhos abriram caminho, ajudaram a compreender e a 
solidificar as bases teóricas sistematizadas depois, por Leon Battista Alberti. 

5 PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica ", p. 49. 
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2.5.1. Artistas precursores e as primeiras experiências 

Desde Duccio di Buoninsegna (1255-1319) e Giotto di Bondone (1266-1337) que 
começa a haver sinais de transformações no campo da pintura, ao serem realizadas diversas 
tentativas no sentido de sugerirem a profundidade espacial '. Nestes artistas e nos seus 
continuadores como, por exemplo. Tadeo Gaddi (c. 1300-1366) e Bernardo Daddi (1317-
1355), regista-se uma crescente preocupação pela aparência natural que representa um passo 
importante, entre outros aspectos, para chegar mais próximo da perspectiva científica do 
século XV2. No que concerne às representações arquitectónicas, embora não existam regras 
precisas, mas, sim, métodos empíricos, deparamos com obras onde os pintores intuiam que 
determinada disposição de linhas de força dos edifícios conduziam a uma representação mais 
fiel da realidade. Tal acontecia, por exemplo, quando se salientava a linha vertical da esquina 
anterior, orientando, obliquamente, as faces laterais, ao invés de posicionarem uma das faces 
do edifício paralela ao plano de representação. 

Observando noções gerais de confluência de linhas, de uma forma intuitiva e sem o 
necessário rigor geométrico, alcançavam resultados que, embora sem se apoiarem num sistema 
coerente e teoricamente fundamentado, apresentavam-se como o prenúncio de uma mudança. 
Os irmãos Pietro e Ambrogio Lorenzetti, por exemplo, faziam uso de pontos de convergências 
para as linhas do solo e ensaiavam as primeiras pinturas onde parecia haver algum controlo 
geométrico, embora ainda muito intuitivo. Uma das obras realizadas por Ambrogio Lorenzetti, 
entre 1338-1339, é o célebre fresco da Alegoria do Bom Governo encomendado para o 
Palácio Comunal de Siena. Numa das cenas, intitulada Efeitos do Bom Governo na Cidade 
apresenta uma visão grandiosa de Siena com as ruas cheias de gente, ocupadas no trabalho ou 
no lazer, integradas no ambiente urbano com palácios ameados e outros edifícios devidamente 
ordenados num registo resultante de uma observação perspicaz construindo um espaço onde 
se veriifca uma leitura contínua da obra e não a sua compartimentação segundo a tradição 
medieval [155]. Esta pintura constituía, na época, uma verdadeira obra de vanguarda 
representando um local real, com habitantes reais e com um cenário onde se procura igualmente 
o maior grau de aproximação com a realidade. 

Por outro lado, parece existir um sistema perspéctico, subjacente, pouco rigoroso, mas 
onde se evidencia a necessária convergência das linhas dos telhados, das janelas e das ameias 

1 PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica ", p. 38. 
2 WHITE, John — Nascimiento e renascimiento dei espado pictórico. Madrid: Alianza Editorial, 1994, 

pp. 78-79. 
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Fig. 155. Efeitos do Bom Governo na Cidade (porm.) 
Ambrogio Lorenzetti (1338-1339) 
Siena, Palazzo Pubblico 

que não se apresentam paralelas ao plano de representação, para tornar eficaz o sentido realista 
da representação. Ao prolongarmos algumas linhas de fuga verificamos a sua convergência 
embora em pontos distintos, o que demonstra que os princípios elementares da perspectiva 
linear ainda não se encontravam devidamente conhecidos e assimilados. 

Todavia, é necessário salientar que este procedimento que deixa transparecer ordem e 
harmonia se destinava a contrastar com outra cena que representa A Cidade do Mau Governo 
onde estas características não se encontram presentes. Apesar disso, é notório que existe, no 
fresco ilustrado na figura 155, um certo controlo espacial invulgar. 

Por sua vez, em 1342, Pietro Lorenzetti realiza a pintura Nascimento da Virgem [156], 
onde emprega dois sistemas independentes de convergência de linhas, com certa precisão: 

um relativo aos ladrilhos do pavimento e outro 
para a colcha3. Ainda sem existir um fundamento 
teórico nem geométrico, trata-se de um sistema 
prático, mas que permanece, apenas, como um 
método de organização espacial do Trecento pois, 
segundo Martin Kemp, os artistas não se sentiam 
particularmente atraídos por estes métodos devido 
ao trabalho necessário à sua aplicação e aos 

Fig. 156. Nascimento da Virgem (porm.) 
Pietro Lorenzetti (1342) resultados ainda incertos4 . 
Siena, Museo delFOpera dei Duomo 

3 Cf. MARTIN, Kemp — La ciência dei Arte. La óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat. 
Madrid: Ediciones Akal, 2000, p. 18. 

4 Ibidem, p. 19. Desta mesma publicação reproduzimos as figuras 156 e 157. 
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Fig. 157. Nascimento da Virgem 
Esquema perspéctico da figura anterior 

Por sua vez, as linhas de força dos 
interiores como sejam as do pavimento ou das 
traves ortogonais do tecto que, muitas vezes se 
mantinham paralelas entre si, começam a ser 
orientadas para um eixo de fuga, até atingirem, 
pela primeira vez, na opinião de Erwin Panofsky, 
com Ambrogio Lorenzetti, uma orientação 
correcta para um único ponto, embora sem haver, 
ainda, o conhecimento da respectiva fundamentação teórica5. 

A pintura em causa é a Anunciação que ilustramos na figura 158, onde se observa a 
orientação das linhas do pavimento para um único ponto sobre o colunelo desenhado ao 
centro que efectua a divisão espacial entre as duas personagens, evidenciando um clara 
intencionalidade do pintor em construir matematicamente este espaço. 

Estas experiências constituem passos 
decisivos em direcção à invenção da perspectiva, 
enquanto sistema de representação baseado em leis 
matemáticas. Todavia, com motivos plenamente 
justificados, André Chastel afirma que os 
verdadeiros inventores da perspectiva são Filippo 
Brunelleschi e Masaccio6. 

Como muito bem sublinha John White, nos 
primeiros anos do século XV a invenção de um 
sistema de perspectiva baseado na matemática não 
foi anunciado pela publicação de um tratado, mas 
pela realização de duas pinturas sobre tábua da 
autoria de Brunelleschi 7. Efectivamente, no 
culminar de constantes tentativas de 

Fig. 158. Anunciação. 
Ambrogio Lorenzetti (1344). 
Sienna. Pinacoteca Nazionale. 

5 Cf. PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica", p. 39; WHITE, John — 
Nascimiento e renascimiento dei espado pictórico, pp. 105-106. 

6 Cf. VASARI, Giorgio — Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. Trosième édicion 
revue et corrigée. Édition commentée sous la direction d'André Chastel. Paris: Berger-Levrault. 1983. Vol. III: 
Introduction de André Chastel a Paolo Uccello, p. 102. 

7 Cf. WHITE, John — Nascimiento y renascimiento dei espacio pictórico, p. 117. Não existe, entre os 
historiadores da arte, unanimidade quanto à data da realização destas tábuas que as situam entre 1401 e 1425. 
Cf. KUBOVY, Michael — Psicologia de la perspectiva y el arte del Renascimiento. Madrid: Editorial Trotta, 
1996, p. 49, nota 1. Todavia torna-se mais concensual a data de 1513-1515. 
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aperfeiçoamento, assiste-se a uma resolução prática de Filippo di Ser Brunellesco, mais 
conhecido por Filippo Brunelleschi ( 1377-1446), que assinala uma etapa importante na pintura 
ocidental: a realização de duas pinturas consideradas as primeiras a serem representadas em 
perspectiva. Em meados da segunda década de Quattrocento pinta duas tábuas, uma 
reproduzindo o Battistero de San Giovanni e outra a Piazza delia Signoria com o Palazzo 
Vecchio. Embora se suponha que Brunelleschi ainda não conhecesse os fundamentos teóricos 
sobre a perspectiva, uma observação cuidadosa dos edifícios envolventes e da relação espacial 
entre eles, permitiu-lhe alcançar uma representação realista dos dois temas que causou 
verdadeira admiração, conforme veremos, embora Vasari lhes dê pouca atenção8. Estas duas 
tábuas encontram-se perdidas há muito tempo, mas através da descrição de Antonio de Tuccio 
Manetti (1423-1497), biógrafo póstumo de Filippo Brunelleschi, é possível fazermos uma 
ideia aproximada do procedimento seguido e os locais exactos onde Brunelleschi se colocou 
para a realização das pinturas. Antonio Manetti descreve a primeira experiência nos seguintes 
termos: 

"E questo caso delia prospettiva, nella prima cosa in che e' lo mostro, fu in una tavoletta 
di cerca mezzo braccio quadro, dove fece una pittura a similitudine dei tempio, di fuori, 
di San Giovanni di Firenze, e da quel tempio ritratto per quanto se ne vede a uno sguardo 
dallato di fuori; e pare ch'e' sia stato a ritrarlo dentro alia porta del mezzo di Santa Maria 
dei Fiore qualche braccia tre: fatto con tanta diligenza e gentilezza, e tanto a punto co' 
colori de' marmi bianchi e neri, che non è miniatore che 1'avessi fatto meglio, fígurandovi 
dinanzi qui lia parte delia piazza che riceve 1'occhio, cosi verso lo lato dirimpetto alia 
Misericórdia insino alia volta e canto de' Pecori, cosi da lato delia collona dei miracolo 
si San Zanobi insino ai canto alla Paglia, e quanto di que luogo si vede discosto; e per 
quanto s'aveva a dimostrare di cielo, cioè che le muraglie dei dipinto stampassono nella 
aria, messo d'ariento brunito, acciò che Paria e' cieli naturali vi si specchiassono drento, 
e cosi e nugoli, che si veggono in quello ariento essere menati dal vento, quand'è trae. La 
quale dipintura, perché '1 dipintore bisogna che prosuponga uno luogo solo, donde s'ha 
a vedere la sua dipintura si per altezza e basseza e da' lati come per discosto, acciò che 
non si potessi pigliare errore nel guardado, che in ogni luogo che s'esce di quello ha 
mutare 1'apparizioni dello occhio, egli aveva fatto un buço nella tavoletta dov'era questa 
dipintura, che veniva a essere nel dipinto dalla parte dei tempio di San Giovanni, in 
quelo luogo dove percoteva 1'occhio, ai diritto da chi guardava da quello liogo dentro 
alia porta del mezzo di Santa Maria dei Fiore, dove si sarebbe posto se 1'avesse ritratto; 
el quale buço era piccolo quanto una lenta da lo lato delia dipintura e da rovescio si 
rallargava piramidalmente, come fa uno cappello di paglia da donna, quanto sarebbe el 
tondo d'uno ducato o poço piú. E voleva che 1'occhio si ponessi da rovescio, dond'egli 
era largo, per chi 1'avessi a vedere, e con Puna mano s'accostassi alio occhio e nell'altra 
tenessi uno specchio piano ai dirimpetto, che vi si veniva a specchiare dentro la dipintura; 

Cf. VASARI, Giorgio — Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, vol. III, pp. 193-227. 
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e quella dilazione dello specchio dall'altra mano veniva a essere la distanza velcirca di 
braccia piccoline quanto a braccia vere dal luogo dove mostrava essere stato a ritrarlo 
per insino al tempio di San Giovanni, che al guadarlo, con l'altre circustanze dette dello 
ariento brunito e della piazza ecc. e del punto, pare va che si vedessi '1 propio vero; e io 
l'ho avuto in mano e veduto piú volte a' mia di, e possone rendere testimonanza."9 

Tratou-se de uma experiência inédita, comprovada e testemunhada pelo próprio Anto
nio Manetti que se resume de uma forma simples: Brunelleschi pintou uma pequena tábua 
quadrangular com cerca de mezzo braccio quadro10, a fachada do Baptistério de San Giovanni 
vista da porta central da catedral de Florença, numa miniatura com extrema precisão de tal 
forma que nenhum miniaturista poderia ter feito melhor. Em seguida colocou-se cerca de 
três braccia no interior da porta central da catedral de Florença, virado para o Baptistério. 
Através das figuras 159 e 160, poderemos ter uma percepção do local onde Brunelleschi si 
situou para pintar e observar a pintura ".A primeira mostra-nos a catedral e o baptistério em 
perspectiva, a partir de um ponto de vista elevado, enquanto a segunda nos apresenta uma 
planta do mesmo local. Em ambos se assinala o ângulo de visão que abrange cerca de 90°. 

Fig. 159. Vista em perspectiva da Catedral e do Baptistério Fig. 160. Vista em planta da Catedral e do 
de Florença Baptistério de Florença 

9 MANETTI, Antonio — Vita di Filipo Brunelleschi. Roma: Salerno Editrice, 1992, pp. 55-57. 
10 A expressão mezzo braccio quadro poderia ser entendida como uma superfície com cerca de 29 cm 

quadrados de área (29 cm2) o que seria completamente diferente de estarmos perante um quadrado com cerca de 
29 de lado. Porém, no foi. 28 r do Trattati di Architettura ... de Francesco di Giorgio Martini, podemos 1er: 
"Braccio quadro overo piè quadro si chiama quando el lato del quale sia o piè o braccio". o que esclarece 
perfeitamente o sentido da expressão. Utilizamos a seguinte edição: MARTINI, Francesco di Giorgio — Trattati 
di Architettura, Ingegneria e Arte Militare. Milano: Edizioni II Polifolio, 1967, tomo I, p. 119. Cada braccio 
florentino equivalia a cerca de 58 cm. Cf. KEMP, Martin — La ciência del arte, p. 20; WHITE, John — 
Nascimiento y renascimiento dei espado pictórico, p. 118, nota 3. Vd. CHASTEL, André — Annexes in VAS ARI, 
Giorgio — Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, vol. I, pp. 193-227. 

11 Imagens reproduzidas de DAMISCH, Hubert — El origen de la perspectiva, pp. 87, 97. 

1004 



CAP. Ill - 2.5. A PERSPHXTIVA 

No centro da tábua, no ponto correspondente ao local em que se encontrava o observador 
quando se situava diante do baptistério, Brunelleschi abre um pequeno orifício, de forma 
cónica, com a extremidade mais pequena sobre o lado pintado e a maior voltada para a zona 

posterior da tábua. O observador devia olhar R g 162 Remltado oMdo ao observar a pintum atmvés 

a t ravés do or i f íc io ao m e s m o t e m p o que do processo ilustrado na figura anterior. 

colocava diante da pintura um pequeno espelho 
com cerca de metade das dimensões do painel. Em seguida, ajustava devidamente a posição 
do espelho, de maneira a que as linhas reais do baptistério coincidissem com as da pintura, 
segundo o desenho da figura 161 12. O resultado final deveria aproximar-se do que se mostra 
na figura 162 13. 

Além de obter uma representação muito realista do tema a importância desta experiência 
consiste no facto de Brunelleschi ter demonstrado os princípios da perspectiva racional, ainda 
que não tivesse a noção exacta dos seus fundamentos teóricos. Por outras palavras, a pintura 
foi obtida partindo de um úmco ponto de vista, isto é, um ponto situado ao nível da altura dos 
olhos do observador (linha do horizonte) e exactamente à sua frente, fazendo ainda com que 
todas as linhas perpendiculares ao plano do quadro fossem convergentes num único ponto, o 
ponto de fuga, coincidente com o ponto de vista. 

12 Fonte: DAMISCH, Hubert — Théorie du nuage. Pour une histoire de la peiture. Paris: Éditions du 
Seuil, 1972, p. 167. 

13 Imagem adaptada de COMAR, Philippe — La perspective enjeu. Les dessous de l'image. [SA.]: 
Gallimard, 1992, pp. 32-33. 
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A segunda experiência, foi realizada sobre uma tábua de maiores dimensões, 
representando a Piazza delia Signoria e o Palazzo Vecchio. Antonio Manetti descreve-a nos 
seguintes termos: 

"Fece di prospettiva la piazza del palagio de'Signori di Firenze, con ciò che v'é su e 
d'intoro quanto la vista serve, stando fuori delia piazza o veramente al pari, lungo la 
faceia delia chiesa di San Romolo, passato el canto di Calimala francesca, che riesce in 
su detta piazza, poche braccia verso Orto San Michèle, donde si guarda '1 palagio de' 
Signori in modo che due facce si veggono intere, quella che è volta verso tramontana, 
che è una cosa maravigliosa a vedere quello che pare, insieme con tutte le cose che 
raccoglie la vista in quello luogo. Fucci poi Pagolo Uccello ed altri pittori che lo vollono 
contrafare ed imitare, che n'ho veduti piú d'uno e non è stato bene come quello. Potrebbesi 
dire qui: perché non fece egli a questa pittura, essendo di prospettiva, com quel buco per 
la vista come alla tavoletta del Duomo del San Giovanni? Questo nacque perché la tavola 
di tanta piazza bisognò che fussi si grande a mettervi drento tante cose distinte, ch'ella 
non si poteva, corne '1 San Giovanni, reggere con una mano al viso né con l'altra alio 
specchio, perché '1 braccio dello uomo non è tanto lungo che collo specchio in mano e' 
lo potessi porre dirimpetto al punto con la sua distanza, né anche tanto forzevole che la 
reggessi. Lasciollo nella discrezione di chi guarda come interviene a tutte l'altre dipinture 
negli altri dipintori, benché chi guarda ogni volta non sia discreto. E nel luogo che misse 
Pariento brunito a quella del San Giovanni, qui stampò l'assi dove lo fece da' casamenti 
in su, e recavasi con esso a guardallo in luogo che l'aria naturale si mostrava da' casamenti 
in su." 14 

Neste caso trata-se de um painel de maiores dimensões e sem o orifício de observação 
pois a tábua era demasiado grande para ser segura com uma das mãos e, como a distância do 
espelho ao quadro teria de ser maior que no caso anterior, não seria possível segurá-lo com a 
outra mão. Assim, o efeito obtido por Brunelleschi nesta pintura deveria ser observado com o 
painel in situ, no próprio local onde foi pintado de maneira que os transeuntes pudessem 
verificar como as linhas dos edifícios pintados correspondia às que eram observadas nas 
construções da praça. E, segundo Antonio Manetti, deve ter causado tanta admiração que 
Paolo Uccello e outros pintores o quiseram imitar embora sem o mesmo resultado. 

A descrição do texto de Manetti é suficientemente minuciosa para situar devidamente a 
localização de Brunelleschi. A figura 163 mostra-nos o desenho da planta da Piazza delia 
Signoria onde o ponto O assinala a posição do observador colocado no extremo da praça, à 
face da Chiesa di San Romolo (assinalado com a letra A), passada a esquina da Calimala 
Francesca (identificado pela seta e a letra B). Ao entrar na praça por esta zona, o olhar é 
atraído pela grandiosa edificação do Palazzo delia Signoria, hoje designado por Palazzo 

14 MANETTI, Antonio — Vita di Filipo Brunelleschi, pp. 57-58. 
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Fig. 163. Planta da Piazza delia Signoría, dos Fig-164. Vista em perspectiva do Palazzo Vecchio e da Loggia delia 
edifícios circundantes e localização do pintor Signoría, com o painel «in situ» e sua articulação com o espaço 

Vecchio, que se toma o foco de atenção (assinalado com a letra C) tendo, do nosso lado 
direito, a Loggia dei Lanzi (identificada por D)15. Por sua vez, a figura 164 dá-nos uma ideia 
quanto à colocação de Brunelléschi e a relação entre o painel e os principais edifícios da 
praça16.0 resultado final, deveria aproximar-se do desenho que se ilustra na figura 165, onde 
se pode observar a convergência das linhas do pavimento, a posição central do palácio e da 
torre, bem como a baixa localização da linha do horizonte, colocada ao nível da altura de uma 
pessoa de estatura média17. A reprodução que efectuamos da Piazza delia Signoría da autoria 
de Jacques Callot [166] embora sob um ponto de vista mais elevado pode dar-nos uma imagem 
aproximada do representação perspéctica alcançada pelo painel de Brunelléschi18. 

15 Fonte: DAMISCH, Hubert — El origen de la perspectiva. Madrid: Alianza Editorial, 1997, p. 127. 
16 Ibidem, p. 130. 
17 Desenho reproduzido de KEMP, Martin — La ciência del arte, p. 21. 
18 Ibidem, p. 22. 
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Em ambos os relatos Antonio Manetti não revela quais os princípios que orientaram as 
composições de Brunelleschi de modo a obter o elevado grau de verismo que admite existirem 
nas duas tábuas. As experiências de Filippo Brunelleschi mostraram, na prática, ser possível 
a representação da terceira dimensão numa superfície bidimensional, o que marca um momento 
decisivo na história da pintura, preparando caminho para um futuro desenvolvimento dos 
fundamentos teóricos da perspectiva19. Restava, apenas, desenvolver os fundamentos teóricos 
do procedimento de Brunelleschi (admitindo que este não o teria feito) de modo a permitir 
conceber espaços imaginários onde a identificação com o espaço real fosse perfeitamente 
alcançada com base em métodos matemáticos e não intuitivos. Todavia antes de tal vir a 
suceder com Leon Battista Alberti, ainda outros pintores mostrariam dominar a representação 
em perspectiva como é o caso de Paolo Uccello e Masaccio, sobre os quais passaremos a 
efectuar algumas considerações relativamente aos respectivos contributos para a representação 
em perspectiva. 

Apesar de se encontrarem bastante divulgadas não quisemos deixar de referir as famosas 
tábuas perspecticas de Brunelleschi pela importância 
objectiva que efectivamente alcançaram no avanço do 
conhecimento da perspectiva. Nas figuras 167 e 167. 
ilustramos a 
reconstituição geométrica 
da autoria de Alessandra 
Parronchi sobre as tábuas 
de Brunelleschi e o rigor 
do desenho que, 
eventualmente terá sido 
aplicado 20. 

Fig. 167. Battistero San Giovanni 
Reconstituição geométrica 
Alessandra Parronchi 

Fig. 168. Piazza delia Signoria 
Reconstituição geométrica 
Alessandra Parronchi 

19 Entre os diversos investigadores as opiniões dividem-se quanto ao facto de considerarem Filippo 
Brunelleschi como o inventor da perspectiva. Para um maior aprofundamento relativamente a esse tema e às 
duas experiências descritas, veja-se, entre outros, DAMISCH, Hubert — El origen de la perspectiva, pp. 101-
134; IDEM— La fissure. In FILIPPO Brunelleschi. La naissance de l'architecture moderne, pp. 31 -38. WHITE, 
John — Nascimiento e Renascimiento del espado pictórico, pp. 117-126; KEMP, Martin — La ciência del arte, 
pp. 20-23,364-365; PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica", p. 45; COMAR, Philippe 
— La perspective en jeu, pp. 31 -36; 100-101 ; KUBOVY, Michael — Psicologia de la perspectiva y el arte del 
Renascimiento, pp. 49-55; TAVARES, Domingos — Filippo Brunelleschi, o arquitecto. fS.l.]: Dafne Editora, 
2003, pp. 33-34. 

20 Fonte: FILIPPO Brunelleschi. La naissance de l'architecture moderne, p. 71. 
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PAOLO UCCELLO (1397-1475) 

Paolo di Dono, cognominado Paolo Uccello, foi outro artista fascinado pelas 
potencialidades da perspectiva como método para definir e proporcionar um espaço real, 
encontrando-se associado aos seus primeiros desenvolvimentos. Sobre este pintor ficou célebre 
a sua expressão, sobre a perspectiva, relatada por Giogio Vasari: 

"Il laissa une fille qui avait des connaissances en dessin, et sa femme; celle-ci racontait 
souvent que Paolo passait la nuit entière dans son cabinet de travail pour résoudre des 
problèmes de perspective. Quand elle l'appelait pour dormir, il répondait: «Oh! quelle 
douce chose que cette perspective!»" 21 

As primeiras obras conhecidas de Paolo Uccello são datadas da década de 1430. Apesar 
do desaparecimento de muitas das suas pinturas, que nos poderiam revelar a forma como 
trabalhava a perspectiva, as que hoje são conhecidas, apesar de não poderem ser consideradas 
obras «precursoras» evidenciam uma grande preocupação em conhecer e dominar os princípios 
da perspectiva que utiliza de forma rigorosa, embora, por vezes, o faça de modo diferente dos 
seus contemporâneos, utilizando, por exemplo, mais de um ponto de fuga, mesmo depois de 
Leon Battista Alberti ter esclarecido os princípios da costruzione legittima que 
desenvolveremos adiante. As suas experiências neste campo mostram o seu espírito de 
investigador, procurando conhecer os segredos da perspectiva e realizando trabalhos de grande 
rigor e precisão como os que apresentamos nas figuras 169 e 171. Na primeira, podemos ver 
o desenho esquemático de um mazzocchio, uma espécie de turbante facetado utilizado em 
Florença no século XV e que Uccello irá reproduzir em algumas das suas pinturas, 
nomeadamente no Dilúvio, um dos frescos do designado «Claustro Verde» de Santa Maria 
Novella, em Florença [172]22. Ao lado ilustra-se um esquema mais simplificado do mesmo 
objecto, muito semelhante ao que ostenta a personagem destacada na figura 172. 

Paolo Uccello 
Florença, Gabinet de desenhos e gravuras 

21 VASARI, Giorgio — Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, vol. III, pp. 112-113. 
22 Ibidem, p. 118, nota 4. Desta mesma publicação, p. 107, reproduzimos o desenho da figura 169. 

Fig. 170. Esquema simplificado do 
mazzocchio 
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5Ê 

2 ^ 
FJíf t t:. r 

A figura 171 mostra o paciente e cuidadoso 
estudo de um cálice cujas linhas estruturais se 
encontram representadas segundo uma perspectiva 
linear rigorosa. Estes dois estudos, assim como as 
pinturas ilustradas nas figuras seguintes, mostram bem 
a importância atribuída à perspectiva por Paolo 
Uccello que com a sua visão particular e as suas 
inquietações, deu um contributo importantíssimo para 
o desenvolvimento e solidificação, do novo método •": £ ■■<•:< ;i

v' 
de representação espacial. .„ ;. ■ ' :, „'. 

No campo da pintura são conhecidas diversas í ^ : '}i:; :;h i/ :. 
obras que constituem autênticas verificações práticas * / : •, 
das potencialidades da perspectiva. São exemplos v7iV...•'. ■—■■; ':.J— .:'.'':, 
paradigmáticos os frescos relativos aos temas do :  r 

Fig. 171. Desenho em perspectiva de um cálice 
Antigo Testamento do «Claustro Verde» de Santa PaoioUcceiío 
. . . _T „ „ , i  i IA AS Firenze, Galleria degli Uffizzi 

Mana Novena, em Florença, realizados entre c. 1446

1448, dos quais reproduzimos o Dilúvio [172]. Nesta ilustração podemos observar que as 
duas enormes construções de madeira dispostas lateralmente não apresentam as respectivas 
linhas de fuga orientadas para o mesmo ponto. Este processo era utilizado, frequentemente, 
por Paolo Uccello procurando dar à pintura uma visão diferente, tornando o espaço representado 
mais «aberto». As duas figuras de primeiro plano ostentam o referido mazzocchio. Destacámos 
o da figura central que o usa segundo o costume tradicional, como espécie de turbante. A 
outra figura ostenta o mesmo objecto, embora com um desenho mais elaborado atendendo ao 
elevado número de faces com que está construído. 

Estes pormenores tornam evidente 
a intenção de Paolo Uccello utilizar a 
pintura como forma de experimentar e 

verificar as potencialidades 
da perspectiva. 

Outro exemplo da 
aplicação da perspectiva na 
pintura pode ser observado 

Fig. 172. O Dilúvio (porm.) Destaque da figura central com o mazzocchio n o fresco da Natividade (c. 
Paolo Uccello (c 14461448) 1 4 5 0 ) Q j s e r á analisado 
Firenze, Santa Mana Novella («Chiostro verde») ' ^ 
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adiante no que respeita à sua estrutura 
geométrica. 

Salientamos, ainda, a conhecida 
Batalha de San Romano repartida em três 
painéis dos quais ilustramos o que se 
encontra na National Gallery, em 
Londres 23 [173]. A agitação e o 
movimento da Cena, Onde as lanças Fig. 173. Batalha de San Romano 

, . . . Paolo Uccello(c. 1452-1457) 
erguidas contribuem para definir um London, The National Gallery 
ritmo próprio, não oculta a cuidadosa 
aplicação da perspectiva linear. Nos primeiros planos e nos planos intermédios, as figuras 
dispõem-se de maneira diversificada de modo a relevar o efeito da perspectiva. Por outro 
lado, a colocação das lanças no chão assim como o guerreiro jacente, em primeiro plano, 
evidenciam a preocupação com a organização perspéctica da composição. 

Por fim, a Caça [174] mostra, de forma diferente, a aplicação das mesmas normas da 
perspectiva linear. 
De cada lado, o 
movimento dos 
cavaleiros, dos 
peões e dos animais, 
encaminham o olhar 
para um ponto cen
tral: o ponto de fuga, 

Fig. 174. Caça na floresta , . , . 
Paolo Ucceiío diante do qual se 

situa o observador. 
Para o mesmo efeito contribui a cuidadosa representação dos troncos e das copas das árvores, 
associadas ao efeito da perspectiva aérea. 

Cada um destes exemplos revela a utilização da perspectiva ainda que, em certos casos, 
o interesse de Paolo Ucello não se resumisse ao modo de a aplicar na pintura, mas, como 
salienta John White, questionando a natureza e a validade deste novo método, confrontava-o 
com a sua experiência do mundo de modo a obter resultados mais próximos da sua observação 
real da natureza e das coisas24. 

23 Os outros dois painéis pertencem ao Museu do Louvre, Paris e à Galeria dos Uffizi, Florença. 
24 WHITE, John — Nascimiento e Renascimiento dei espado pictórico, p. 212. 
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MASACCIO (1401-1428) 

De seu verdadeiro nome Tommaso di ser Giovanni, este pintor, apesar de ser mais 
jovem que Paolo Uccello, deixou antes dele uma obra que constitui uma referência 
incontornável quanto à aplicação dos princípios da perspectiva linear na pintura. Sem ter 
escrito nenhum tratado, mostrou conhecer e saber aplicar, com rigor, as normas de construção 
de um espaço devidamente perspectivado, razão pela qual, como referimos, André Chastel 
lhe atribuiu, juntamente com Filippo Brunelleschi, o mérito de serem os "inventores da 
perspectiva". Para analisar a forma como Masaccio utilizou os princípios da perspectiva linear, 
vamos analisar, apenas duas pinturas, onde se torna evidente a intenção de representar a 
terceira dimensão utilizando correctamente o novo método de perspectivar. 

A primeira, intitulada A Virgem com o Menino, 
data de 1426, e a segunda é o Fresco da Santíssima 
Trindade (c. 1426-1428). Note-se que estas obras 
antecedem cerca de dez anos a publicação do 
primeiro tratado de Alberti, onde se sistematiza o 
método da costruzione legittima, o que pressupõe 
que se tratam de realizações práticas obtidas por 
conhecimentos já devidamente solidificados embora 
ainda não expressos em termos teóricos. 

No que respeita à pintura Virgem com o 
Menino, observarmos que as escassas linhas 
perpendiculares ao plano do quadro possíveis de 
assinalar sobre o sólido trono de Maria, são 
convergentes num único ponto, o ponto de fuga (PF) 
que se situa sobre o eixo de simetria vertical e a 
uma altura correspondente ao nível dos olhos do 
observador (linha do horizonte), linhas assinaladas 
a amarelo na figura 175. A correcta colocação do 
ponto de fuga será confirmada, mais tarde, pela 
teoria do tratado De Pictura de Alberti, que teremos 

Fig. 175. A Virgem com o Menino 
oportunidade de desenvolver25. Masaccio (c. 1426) 

London, The National Gallery 

25 Cf. KEMP, Martin- La ciência del arte, p. 24. 
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Todavia, uma das obras mais importantes da 
pintura universal e das primeiras a evidenciar as 
enormes potencialidades da perspectiva linear na 
conquista da ilusão da profundidade e na criação de 
um espaço «real» é o fresco da Santíssima Trindade, 
da igreja de Santa Maria Novella em Florença, realizada 
quando Masaccio ainda não completara 27 anos [176]. 

Nesta pintura encontram-se representadas as três 
pessoas da Santíssima Trindade com a Virgem Maria, 
São João e os doadores. A perspectiva e a arquitectura 
constituiram, sem dúvida, as principais preocupações 
de Masaccio, ao mesmo tempo que mostra uma elevada 
perfeição no emprego da teoria das sombras de modo a 
atribuir ao fresco um realismo nunca antes alcançado. 
De acordo com alguns investigadores, o próprio 
Brunelleschi, amigo de Masaccio, teria colaborado no 
traçado da arquitectura segundo regras precisas de 
construção em perspectiva26. Quando o observador se 
coloca a pouca distância, apercebe-se que o ponto de 
vista foi calculado para uma estatura média que situa o 
nível do olhar à altura do patamar onde se ajoelham os 
doadores. 

Enquadrando a composição deparamos com duas pilastras caneladas de ordem 
compósita, sustentando um entablamento completo com arquitrave, friso e cornija, embora 
esta não se mostre demasiado saliente. Na face interna das pilastras encontram-se adossadas 
duas colunas com capitel jónico, apoiando um arco de volta perfeita. O espaço interior simula 
um nicho rectangular coberto por uma abóbada de berço com caixotões quadrangulares. 

Os estudos geométricos efectuados sobre o fresco ainda que revelem a existência de 
algumas irregularidades em certos detalhes, como salienta Martin Kemp27, evidenciam uma 
correcta concepção espacial e um trabalho complexo e rigoroso para traduzir, em termos 
pictóricos, a estrutura concebida. A aplicação da perspectiva cria a ilusão perfeita de estarmos 

26 Cf. KEMP, Martin- La ciência dei arte, p. 29; FIL1PPO Brunelleschi. La naissance de l'architecture 
moderne, p. 70. 

27 Cf. KEMP, Martin- La ciência del arte, p. 26. 

Fig. 176. A Santíssima Trindade 
Masaccio (c. 1426-1428) 
Firenze, Santa Maria Novella 
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perante um espaço «real» e confirma os profundos conhecimentos que apoiaram toda a 
composição. Embora se tratem de estudos conhecidos e divulgados, a sua importância para a 
perspectiva e para o assunto em desenvolvimento justifica que dediquemos uma atenção 
particular a estes estudos geométricos. 

A figura 177 mostra como a construção do espaço foi de tal forma racional e coerente 
que permite definir a planta e o alçado da arquitectura pintada como se estivéssemos perante 

um verdadeiro objecto tridimensional28. O desenho A 
representa uma secção longitudinal permitindo 
visualizar a profundidade do nicho, a relação entre os 

diversos elementos tectónicos e as personagens, bem 
como as respectivas localizações. Assinala-se, 

igualmente, a linha do horizonte que nos 
fornece a altura a que se encontra o 

observador ao contemplar a 
pintura, comprovando-se 

que se situa ao nível 
do patamar 

PV 

Fig. 177. A Santíssima Trindade 
Representação do alçado (A) e da planta (B) 
Masaccio(c. 1426-1428) 
Firenze, Santa Maria Novella 

onde se ajoelham os doadores, e determina-
se o ponto de vista (PV), ou seja a distância 
entre o observador e a pintura, tal como 
Masaccio a calculou ao pintar o resco. 

Por sua vez, o desenho B mostra-nos 
a planta desta construção virtual sendo 
possível ver a correspondência exacta en
tre os diversos elementos arquitectónicos 
representados no desenho A. 

28 Desenho reproduzido de KUBOVY, Michael 
Renascimiento, p, 46. 

Psicologia de la perspectiva y el arte del 
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A figura 178, mostra o estudo da perspectiva 
onde se salienta o ponto de fuga (PF) colocado sobre 
o eixo vertical central, situado na linha do 
horizonte, devidamente assinalada, e os dois 
pontos de distância rigorosamente 
assinalados (PD, e PD2). A natureza 
destes pontos será esclarecida 
posteriormente. Não restam 
dúvidas que Masaccio e 
eventualmente Brunelleschi, no 
caso deste ter colaborado na 

Fig. 178. A Santíssima Trindade (esquema da perspectiva utilizada) 
Masaccio (c. 1426-1428) 
Firenze, Santa Maria Novella 

realização do esquema geométrico da arquitectura, conheciam o processo prático de aplicar, 
de forma rigorosa os princípios elementares do desenho em perspectiva. 

Com base nos dados que o rigor geométrico do fresco permite obter, além dos desenhos 
acabados de referir, tornou-se possível construir um modelo onde se reproduz, à escala, os 
pormenores dos elementos tectónicos existentes no próprio fresco. É o que se procura ilustrar 
na figura 179 uma vista em perspectiva e a vista frontal da mesma. 

Em síntese, podemos afirmar que as primeiras tentativas ensaiadas, no século XIII, por 
diversos pintores, no sentido de procurarem traduzir o espaço real nas suas representações, 
vão culminar nos princípios do século XV, com as experiências de Brunelleschi e Masaccio, 

artistas pioneiros na concretização de 
obras onde, pela primeira vez, se 
alcançou a tão ambicionada ilusão da 
profundidade pelo conhecimento e o 
domínio dos meios práticos utilizados 
para o desenho em perspectiva. Seria 
ainda necessário esperar pelo ano de 
1435 para que fossem apresentados os 
fundamentos teóricos da perspectiva, 
tarefa levada a cabo por Leon Battista 
Alberti e que passaremos a 
desenvolver nos seus aspectos mais 
importantes para o nosso trabalho. 

Fig. 179. Construção à escala do nicho da Santíssima Trindade 
A- Vista em perspectiva; B- Vista frontal 
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2.5.2. Fundamentos teóricos 

Erwin Panofsky assinala que a palavra perspectiva, segundo a entendia Albrecht Durer, 
poderá ter origem no termo latino item perspectiva, que significa "olhar através", referindo, 
também, que é possível considerar a hipótese de ser proveniente do termo perspicere, no 
sentido de "ver claramente", sendo, neste caso, uma tradução directa do grego onxiKT], designa 
uma teoria matemática da visão e não um método matemático de representação gráfica '. 
Independentemente da origem exacta do termo, o que importa salientar é que a descoberta 
das suas leis e a aplicação no campo artístico mudou, radical e definitivamente, o modo de 
representar o mundo visível através da pintura. 

O modo de conceber a obra pictórica, revela uma nova atitude por parte dos pintores e 
que se pode resumir com as palavras do próprio Leon Battista Alberti escritas no Livro I do 
tratado De Pictura: "Por tanto, la pintura será la intersección de la pirâmide visual, según una 
distancia dada, situado su centro y estabelecidas sus luces, representada artisticamente con 
líneas y colores sobre una superfície dada"2. A pintura é vista, portanto, como o resultado da 
interposição de um plano (a superfície do quadro) entre o espectador e o objecto que se 
pretende representar; plano este que corresponde à "janela aberta através da qual se contempla 
a história" a que alude também Alberti3. Para compreendermos até que ponto estas afirmações 
assinalam uma diferença profunda entre o conceito de pintura do Medievo e o do Renascimento, 
recorremos às palavras de Panofsky: 

" La philosophie médiévale ne conçoit pas les œuvres d'art en relation avec un object 
naturel qu'elles chercheraient à imiter mais en relation avec le processus de formation 
par lequel elles accèdent à l'être, c'est-à-dire la projection d'une forme invisible dans 
une substance visible et tangible. Il n'existait pas de différence fondamentale entre 
l'architecte qui construit une maison et le sculpteur ou le peintre qui fait l'image d'une 
rose «en accord avec l'image qui est dans son âme» selon les termes de Maître Eckhart 
[...]. La Renaissance au contraire établit et accepta à l'unanimité ce qui semble le dogme 
esthétique le plus simple et se révèle en fait le plus problématique: une œuvre d'art est la 
représentation directe et fidèle d'un objet naturel. Cette affirmation entraîna un problème 

1 PANOFSKY, Erwin — Los primitivos flamencos. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998, p. 11 .Ver ainda: 
IDEM — La perspectiva como "Forma Simbólica", p. 7; IDEM — Renascimento e renascimentos na arte 
ocidental. Lisboa: Editorial Presença, 1981, p. 172. A utilização que Durer faz do termo alemão Durchsehung 
(olhar através de algo) ocorre, apenas, nas suas notas manuscritas e nunca no tratado Underweysung der messung. 
Cf. Glossário de PEIFFER, Jeanne, in DURERO, Alberto — De la medida. Madrid: Ediciones Akal, 2000, p. 355. 

2 ALBERTI, Leon Battista —De la pintura y otros escritos sobre arte, p. 79. 
3 Ibidem, 84. 
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entièrement nouveau, Il ne suffisait plus de fournir à l'artiste des recettes techniques ou 
iconographiques comme l'avaient fait les traités médiévaux; il fallait lui enseigner des 
méthodes qui lui permettraient de s'aventurer à rivaliser avec la réalité. Ce qui avait été 
un code d'instructions pratiques devenait une «théorie de l'art» scientifique. 
L'œuvre d'art étant supposée être une représentation directe et fidèle du phénomène 
naturel, cette nouvelle discipline, la théorie de l'art, avait un double but. Elle devait 
connaître à l'artiste les propriétés et la structure des phénomènes naturels en eux-mêmes, 
pour lui assurer ce qu'on peut appeler une «correction objective», et elle devait aussi lui 
apprendre les règles déterminant le transfert des phénomènes naturels dans le langage 
des lignes et des surfaces, pour lui assurer ce qu'on peut appeler une «correction de la 
représentation»." 4 

As palavras de Panofsky evidenciam bem as grandes transformações no campo da arte 
e as novas exigências e dificuldades que se colocavam ao artista. Assim, para o pintor do 
Renascimento, a pintura abandona o conceito de ser uma superfície bidimensional, opaca, 
coberta de linhas e de cores na qual se interpretava a realidade circundante por meio de 
símbolos, para ser entendida como uma «parcela da realidade» uma representação dos 
fenómenos naturais a ser efectuada de uma forma directa e fiel, de tal modo que o artista era 
incentivado a competir com a própria natureza procurando uma exactidão objectiva. Para que 
tal pudesse acontecer, era necessário compreender a própria natureza e conhecer as regras 
que lhe permitissem traduzir os fenómenos naturais numa linguagem própria das artes plásticas 
de modo a alcançar uma representação correcta e fiel ao modo como o olhar capta o mundo 
envolvente. 

As experiências dos vários pintores desde Duccio e Giotto, passando pelos irmãos 
Lorenzetti e terminando em Brunelleschi e Masaccio terão constituído os primeiros e decisivos 
passos, para a transformação da pintura através da aplicação dos princípios intuitivos da 
perspectiva e que, mais tarde, serão sistematizadas pelo tratado de Leon Battista Alberti, De 
Pictura, (1435), na sua versão latina, ao qual se seguiu, no ano seguinte, uma versão italiana: 
Delia Pittura, onde constava uma dedicatória a Brunelleschi. Com este tratado, Alberti, 
facultou, aos teóricos da Renascença, um procedimento racional, puramente matemático, 
que permitia desenhar, em perspectiva e com todo o rigor, com o auxílio da régua, esquadro 
e compasso, partindo do princípio de que a pintura seria o resultado da intersecção da pirâmide 
visual com a superfície plana do quadro noção que esclareceremos em seguida. A pintura 
passa, portanto, a estar dotada de uma base científica. 

4 PANOFSKY, Erwin — Le codex Huygens et la théorie de l'art de Léonard de Vinci. Paris: Flammarion, 
1996, pp. 63-64. 
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Atendendo ao facto deste procedimento constituir a base do sistema da construção em 
perspectiva, achamos plenamente justificado efectuar um desenvolvimento mais aprofundado, 
embora resumido, sobre os fundamentos teóricos que envolvem este método representativo. 

Em primeiro lugar, importa reconhecer que o conceito da pirâmide visual não é uma 
criação de Alberti, pois, já Euclides a ela se refere no seu tratado sobre a Óptica. Efectivamente, 
ao iniciar este seu livro, Euclides enuncia algumas Definições das quais destacamos as quatro 
primeiras: 

"1- Supóngase que las líneas rectas trazadas a partir dei ojo se propagan a lo largo de un 
espacio de grandes magnitudes. 

2- Y que la figura contenida por los rayos visuales es un cono que tiene el vértice en el 
ojo y la base en los extremos de los objetos vistos. 

3- Y que se ven los objetos en los que los rayos visuales inciden y no se ven aquellos 
objetos en los que los rayos visuales no inciden. 

4- Y que los objetos que se ven bajo un ângulo mayor parecen mayores; los que bajo un 
ângulo menor, menores, y los que se ven bajo ánhulos iguales, iguales." 5. 

É sabido que Alberti possuia uma cópia da versão latina dos Elementos 6, pelo que é 
provável que tivesse, igualmente, acesso ao tratado sobre a Óptica, pois, é clara a influência 
de Euclides sobre a sua teoria da «pirâmide visual». Impõe-se salientar que esta teoria está na 
base da perspectiva artificialis, ou seja, a perspectiva prática dos pintores, onde a invenção 
da costruzione legittima, de Alberti, alcança papel de relevo. Aperspectiva artificialis, enquanto 
método matemático para efectuar uma representação gráfica em perspectiva, surge com esta 
designação como forma de diferenciá-la da perspectiva naturalis ou communis, que designava, 
na época, a ciência da óptica (teoria matemática da visão) que, durante a Idade Média, era 
designada, simplesmente, perspectiva7. A diferença fundamental entre os dois conceitos re
side no modo como se considera a projecção das imagens e as características do processo da 
visão. 

5 Citámos com base na seguinte edição: EUCLIDES — Óptica. Catróptica. Fenómenos. Madrid: Edi
torial Gredos, 2000, p. 135. Este matemático e geómetra grego do século IH a. C , discípulo de Sócrates, embora 
nunca o refira expressamente, permite deduzir, de forma inequívoca, que concebia o mecanismo da visão como 
o resultado de um conjunto de raios visuais que tinham origem nos olhos e que se propagavam em linha recta 
em direcção ao objecto. Ver sobre o assunto a Introdução feita por ORTIZ GARCIA, Paloma, à Optica de 
Euclides, pp. 125-126 e nota 2 da p. 135. Durante muitos séculos manteve-se acesa a discussão entre os partidários 
desta concepção e os que afirmavam que os raios procediam do objecto e eram captados pelos olhos. 

6 Confirmado por Rocio de la Villa na sua tradução de ALBERTI, Leon Battista —De la pintura y otros 
escritos sobre arte, p. 22, nota 39. 

7 Cf. HAMOU, Philippe, dir. — La vision perspective, p. 32; PANOFSKY, Erwin — Renascimento e 
renascimentos na arte ocidental, p. 191 ; IDEM — Le codex Huygens, p. 68. 
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Assim, a. perspectiva naturalis segue o conceito euclidiano segundo o qual as imagens 
são formadas sobre uma superfície côncava correspondente à retina ocular, defendendo a 
mobilidade do olho do observador e, por outro lado, equaciona as medidas dos objectos em 
termos de ângulos visuais e não das respectivas distâncias 8. De facto, Euclides na Óptica, 
demonstra que as magnitudes iguais e paralelas situadas a distâncias distintas do olho não 
se vêem proporcionais, porque a grandeza do objecto visto não depende da distância a que se 
encontra do olho, mas, sim, do ângulo sob o qual é observado 9. Estes princípios, eram 
defendidos, pelo menos, em termos teóricos, por Jean Pèlerin, (dito «Viator») 10e por Leonardo 
da Vinci que afirma: "A pintura baseia-se na perspectiva que não é outra coisa que um 
conhecimento perfeito da função do olho" ". E os manuscritos de Leonardo demonstram que 
conhecia bem o modo de formação das imagens na retina 12. 

Por sua vez, a perspectiva artificialis, expressão aplicada à perspectiva desenvolvida 
pelos teóricos do Renascimento italiano, parte de pressupostos diferentes e de abstrações 
deliberadas e necessárias: a formação das imagens processa-se sobre uma superfície plana, as 
proporções são estabelecidas em termos de distâncias entre os objectos e, além disso, é 
necessário que o espectador se encontre completamente imobilizado a uma determinada 
distância do plano de representação e observe o objecto apenas com um dos olhos, considerado 
como um ponto fixo, o ponto de vista 13. Esta é a concepção de Brunelleschi, Alberti, Piero 
delia Francesca, Durer, entre outros, incluindo, também, o próprio Jean Pèlerin e Leonardo 
da Vinci, pois dela fazem uso nas suas construções práticas. 

A diferença entre as duas pode ser melhor compreendida através do esquema conhecido 
como «Paradoxo de Leonardo», ilustrado na figura 180, e que passamos a explicar l4. Um 
observador colocado diante do alinhamento de algumas colunas que possuam o mesmo 
diâmetro, o registo que delas efectua pode variar consoante o tipo de perspectiva considerada. 

8 Cf. PANOFSKY, Erwin — LM perspectiva como "Forma Simbólica ", p. 19; BRION-GUERRY, L. — 
Jean Pèlerin Viator. Saplace dans l'histoire de la perspective. Paris: Société d'Édition Les Belles Lettres, 1962, 
pp. 20-21. 

9 Cf. EUCLIDES — Óptica: Proposição 8. Nesta formulação Euclides demonstra como a amplitude 
sob a qual os objectos são representados depende do ângulo visual e não da distância. Por outro lado este mesmo 
princípio tem subjacente o fenómeno da visão, processado sobre a superfície concava do órgão da visão, que 
nos fazem ver curvas onde existem rectas e vice-versa. Cf. ORTIZ GARCíA, Paloma in Introdução à Óptica de 
EUCLIDES — Óptica, p. 128. 

10 Cf. BRION-GUERRY, L. — Jean Pèlerin Viator, pp. 18-24. 
11 LEONARDO DA VINCI — Cuaderno de Notas. Madrid: Edimat Libros, 1999, p. 21. 
12 Cf. LEONARDO DA VINCI — Tratado de pintura. Tercera edición. Madrid: Ediciones Akal, 1995, 

p. 115; KEMP, Martin —La ciência del arte, pp. 58-59. 
13 BRION-GUERRY, L. — Jean Pèlerin Viator, pp. 33-34. 
14 Desenho reproduzido de LEONARDO DE VINCI — Tratado de Pintura, p. 106. 
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Fig. 180.0 «paradoxo de Leonardo» 
I- Desenho original de Leonardo da Vinci; II- Desenho esquemático baseado no anterior 

Por outras palavras, a representação destas colunas depende das características da superfície 
que intersecta a «pirâmide visual»: se a intersecção for efectuada por uma superfície curva os 
raios visuais exteriores dirigidos para cada uma das colunas, determinam uma projecção do 
diâmetro que diminuirá na razão directa com ângulo formado pelos respectivos raios, o que 
está conforme a experiência quotidiana. Como se pode observar na primeira imagem (I) os 
ângulos sob os quais se observam as colunas são iguais (ângulos marcados sobre o arco g-f), 
pelo que parecem possuir o mesmo diâmetro aos olhos do observador. Na segunda imagem 
(II), as colunas mais afastadas são vistas sob um ângulo visual menor (assinalado sobre o 
arco g-f), aparentando, assim, terem um diâmetro mais reduzido, o que também está de acordo 
com a noção que possuímos, segundo a qual os objectos diminuem de tamanho à medida que 
aumenta a distância a que deles nos encontramos. Pelo contrário, se a projecção for efectuada 
sobre uma superfície plana ou, dito por outras palavras, se a «pirâmide visual» for intersectada 
por um plano (plano e-d, nos dois desenhos), as colunas mais afastadas vão ser representadas 
com um diâmetro maior do que as situadas mais perto do observador, situação mais evidente 
no desenho (II), o que se opõe ao fenómeno observado na realidade, daí o paradoxo desta 
projecção 15. 

Apesar de tudo, os pressupostos que estão inerentes à perspectiva artificialis, são 
indispensáveis para estabelecer, com exactidão matemática, a representação perspéctica do 
espaço e dos objectos, estabelecendo uma relação precisa e proporções exactas entre o tamanho 
aparente dos diversos elementos presentes no contexto espacial criado e a sua distância em 
relação à superfície plana onde são representados ou, por outras palavras, para se organizar 
racionalmente o espaço pictórico. 

Regressemos à questão da «pirâmide visual», para analisar, com maior detalhe, o 
fundamento da sua utilização no desenho em perspectiva. Alberti, no tratado De Pictura, 

15 Explicações complementares e mais aprofundadas sobre a situação descrita podem ser vistas em 
WHITE, John — Nascimiento e renascimiento dei espado pictórico, pp. 215-218. 
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começa por colocar-se à margem da disputa, já antiga e, no seu entender, tão difícil como 
desnecessária, de saber se os raios visuais, que permitem a observação dos objectos, têm 
origem nos olhos e se dirigem para a superfície ou, pelo contrário, seriam emitidos pelas 
superfícies e captados pelos órgãos da visão16. Uma vez prestado este esclarecimento, distingue 
três tipos de raios visuais. 

1- Os raios exteriores, definidos como sendo aqueles que existem entre o olho 
do observador (ou o «ponto de vista» O) e cada um dos pontos que configuram a linha de 
contorno da superfície. Na figura 181, assinalámos alguns destes raios com a letra E (Exterior). 
Segundo Alberti, são estes raios que permitem que o observador se aperceba dos contornos 
dos objectos n ; 

2- Em segundo lugar, os raios médios. Constituem esta categoria todos os que 
se distribuem pelo interior da superfície do objecto, rodeados pelos raios exteriores e que 
designámos pela letra M (Médio). Estes são os responsáveis pela captação das características 
da superfície dos objectos, a qualidade da sua cor, luz, textura, sombra, etc 18. 

3- Por fim, o raio cêntrico, designado por Alberti como o «príncipe dos raios»19. 
Trata-se de um raio médio que se dirige para o centro da superfície. Se a sua posição e 
distância for alterada (o que significa que se deslocou o ponto de vista), também se vê alterada 
a sua superfície 20. Importa esclarecer que, em termos práticos, o ponto cêntrico é o ponto 
para onde se dirige o olhar, daí poder ser deslocado e, não forçosamente o ponto colocado no 
centro geométrico de um determinado espaço. Este raio representado por OC, na figura 181, 
é o responsável pela discriminação de detalhes e distâncias, segundo as teorias medievais 2I. 

A «pirâmide visual» (ou «cone visual» na concepção euclidiana) é constituída pelo 
conjunto destas três categorias de raios visuais que tem o vértice no olho e a base sobre o 
objecto22. 

16 Cf. ALBERTI, Leon Battista — De la pintura y otros escritos, pp. 71-72. Antonio Averlino, no Livro 
XXII, foi. 176 r. - 177 r. do seu Tratado de Arquitectura, fornece-nos, também explicações detalhadas sobre a 
constituição da pirâmide visual e dos diferentes raios que a compõem. Cf. AVERLINO, Antonio di Pietro (detto 
II Filarete) — Trattato di Architettura. Milano: II Polifolio, 1972, vol. II, pp. 646-649. 

17 Cf. Ibidem, p. 73; KEMP, Martin — Ciência del arte, p. 30. 
18 Cf. ALBERTI, Leon Battista — De la pintura y otros escritos, p. 75; KEMP, Martin — Ciência del 

arte, p. 30. 
19 Cf. ALBERTI, Leon Battista — De la pintura y otros escritos, p. 75; 
20 Ibidem. 
21 Cf. KEMP, Martin — Ciência del arte, p. 30. 
22 ALBERTI, Leon Battista — De la pintura y otros escritos, p. 72. Baseámos nesta mesma publicação 

para construir a figura 181. Por sua vez, a figura 182 foi construída a partir da tradução francesa: ALBERTI, 
Leon Battista — De la Peinture. De Pictura (1435). Deuxième édition. Paris: Macula, Dédale, 1992, p. 241. 
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Fig. 182. Alçado lateral simplificado da «pirâmide 
visual». 

Quando esta pirâmide é intersectada por uma determinada superfície plana todos os 
raios visuais são seccionados tal como se ilustra na figura 182. Nesta, está representada uma 
vista de perfil da «pirâmide visual» onde se assinalam as diversas categorias de raios 
consideradas, além da posição do observador e do plano que seccionou a «pirâmide visual». 
É este fenómeno que está na origem do conceito de Alberti sobre a pintura enquanto secção 
da «pirâmide visual». 

Leonardo da Vinci apresenta uma definição que permitirá esclarecer o procedimento 
que leva a passar da constatação deste fenómeno para a representação em perspectiva e que 
surge em complemento da noção exposta por Alberti sobre a pintura: 

"La perspectiva no es otra cosa que ver un lugar a través de un vidrio plano y perfectamente 
traslúcido, sobre cuya superfície han sido dibujados todos los cuerpos que están dei otro 
lado dei cristal. Estos objectos pueden ser conducidos hasta el punto dei ojo por medio 
de pirâmides que se cortan en dicho vidrio."23 

Este conceito da superfície de vidro, correspondente ao plano de intersecção da «pirâmide 
visual», não é mais que a sua janela aberta ou o «velo» referido no tratado De Pictura e que 
Alberti adverte ter sido o primeiro a utilizar: 

"[...] Muchas veces sucede que solo un buen dibuxo basta para agradar: por lo qual el 
dibuxo es en lo que mas se ha de insistir, para cuyo estúdio creo que no puede haber cosa 
que mas ayude y aproveche que el velo, de cuyo uso soy yo el primer inventor en esta 
forma. Tómese un pedazo de tela transparente, llamada comunmente velo, de qualquier 

23 LEONARDO de Vinci — Tratado de Pintura, p. 142. Relativamente a este tratado, além da publicação 
referida, faremos, ainda, uso das seguintes edições: LEONARDO de Vinci — El tratado de la pintura y los três 
libros que sobre el mismo arte escribió León Bautista Alberti. Fac-símile da edição de 1784. Barcelona: Edito
rial Alta Fulla, 1999; IDEM — Trattato delia Pittura. Catania: Brancato, 1990. 
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color que sea: estirada esta en un bastidor, la divido con vários hilos en quadros pequenos 
é iguales á discrecion: póngase despues entre la vista y el obgeto que se ha de copiar, 
para que la pirâmide visual penetre por la transparência dei velo." 24. 

Alberti prossegue apresentando as enormes vantagens da aplicação deste processo da 
«quadrícula», numa denominação do próprio autor, entre as quais se destaca o facto de permitir 
trasladar, com todo o rigor e facilidade, o desenho, observado através do velo, para uma tábua 
ou parede, método a que nos referiremos adiante. Perante estes textos de Alberti e de Leonardo 
torna-se mais acessível compreender a noção de «perspectiva» no sentido de «olhar através» 
—item perspectiva— de que falávamos anteriormente. Vejamos as implicações concretas 
destes conceitos, através de dois esquissos de Leonardo da Vinci que comprovam as ideias 
expostas25. 

A figura 183 mostra o efeito causado por um plano que, ao ser colocado entre o 
observador e o objecto, intersecta a «pirâmide visual» produz, nesse plano, a imagem captada 
pelo espectador. O pintor reconhece, portanto, a pintura como o resultado de uma superfície 
que secciona a «pirâmide visual». Faltava, somente, encontrar processos expeditos para 
materializar, numa pintura concreta, estas descobertas. Sendo a pintura o resultado produzido 
pela intersecção de uma 
superfície com a 
«pirâmide visual», a sua 
concretização passa por 
manter fixo o olho do 
observador e registar na 
superfície interposta, a 

A '0 
Ww# w * V-H/f Vfwf f«*Mf 

«/ir^V** 
Fig. 183. Projecção de uma esfera 

«parede de vidro», aquilo sobre um piano 
que é observado. 

Leonardo da Vinci 

Fig. 184. Janela de Leonardo 
O desenho como secção da «pirâmide visual» 
Leonardo da Vinci 

E precisamente isto que se pretende ilustrar na figura 184. Trata-se de um dos seus 
inventos, conhecido como a «janela de Leonardo», um método utilizado para manter sempre 
fixo o olho do observador (ou ponto de vista) enquanto se desenha sobre a «superfície de 
vidro», reponsável pela cesura estabelecida na «pirâmide visual». 

O que foi dito até ao momento coloca-nos perante uma situação que, de modo 
simplificado, pode resumir-se nos seguintes termos: de um lado existe o observador, do outro 

24 Para este trecho utilizámos a edição fac similada de 1784 pela clareza da tradução neste ponto particu
lar, face à edição de 1999 referida na nota anterior. Cf. LEONARDO de Vinci — El tratado de la pintura, p. 227. 

25 Desenhos reproduzidos de COMAR, Philippe — La perspective enjeu, pp. 102-103. 
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o objecto da observação. Por convenção, o olho do observador é considerado um ponto fixo 
designado por «ponto de vista». Entre este e o objecto existe uma quantidade infinita de raios 
de luz ou raios visuais (ou rectas projectantes se quisermos utilizar a expressão correcta em 
termos de linguagem geométrica) que, uma vez reflectidos sobre cada ponto do objecto, são 
captados pelo órgão da visão do observador. Desenvolve-se, assim, um enorme feixe de raios 
que, teoricamente, se unem num só ponto e, caso fosse possível materializá-los, formariam o 
referido cone ou «pirâmide visual». Esta, ao ser seccionada por uma superfície plana, disposta 
na vertical, define, sobre o plano secante, uma infinidade de pontos, correspondentes a cada 
um dos raios visuais que, uma vez considerados no seu conjunto, formam a pintura. 

A figura 185 dá-nos uma ideia sobre o que acabámos de expor 26. Representa uma 
ilustração onde se observa o próprio Leonardo da Vinci a desenhar um paralelepípedo, 
utilizando o processo a que já aludimos a propósito da figura anterior. Os raios visuais existentes 
entre o ponto de vista, que permanece fixo graças ao dispositivo utilizado, e cada um dos 
vértices do paralelepípedo que constitui o objecto a ser desenhado, intersecta a «parede de 
vidro», colocada a uma determinada distância do objecto. Em termos teóricos, ao desenhar 
com este processo está a ser a considerado cada um dos raios de luz que se reflectem sobre o 

objecto, atravessam a superfície de vidro e 
entram no olho. Ao intersectarem o plano 
interposto cada um dos raios define um ponto 
que poderá ser assinalado por meio de um ma
terial riscador. A união desses pontos 
configura, sobre o vidro, a imagem observada. 
O objecto fica configurado, sobre o suporte, 
de um modo idêntico à forma como é captado 
pelo olho que permaneceu fixo, podendo então 
dizer que se encontra desenhado em 

Fig. 185. Esquema ilustrativo do procedimento para 
desenhar em prospectiva com a «janela de Leonardo» perspectiva. 

Albrecht Diirer, no tratado Underweysung der messung..., publicado em Nuremberga 
(1525), expõe, no Livro IV, determinadas regras de perspectiva e explica processos práticos 
para desenhar, que passam pela criação dos «perspectógrafos». Para ilustrar a construção e 
funcionamento destas máquinas, inclui algumas gravuras que, no fundo, apresentam possíveis 
variantes do «velo» de Alberti da «janela de Leonardo», como ilustram as figuras seguintes, 

26 Trata-se de uma ilustração de Gustavo Menéndez, reproduzida por NAVARRO DE ZUVILLAGA, 
Javier — Mirando a través, p. 29. 
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reproduzidas a partir do próprio tratado de Durer27. 
Assim, a figura 186 mostra as partes constituintes 
de uma dessas «máquinas para desenhar». Trata-se 
de um tipo de cavalete de pintor, com uma superfície 
horizontal, mas em que a parte vertical é constituída 
não pela tela que recebe o desenho, mas pela «parede 
de vidro», a janela através da qual o pintor 
contempla a «parcela da realidade» que pretende 
desenhar. Esta parte permite ser erguida e fixada, F'g-186. Perspectógrafo 

Albrecht Durer (c. 1525) 
perpendicularmente, ao tampo horizontal, Onde Se Gravura do tratado Underweysung der messung... 

encontra um dispositivo, adaptável às medidas de 
cada pintor, através do qual se observa o modelo a ser desenhado, a partir de um ponto fixo e, 

apenas, com um dos olhos 28. Reunem-se, desta 
maneira, todos os pressupostos da perspectiva 
artificialis necessárias para o desenho em 
perspectiva. 

m 

Fig. 187. Utilização do «perspectógrafo» -1 
Albrecht Durer (c. 1525) 
Gravura do tratado Underweysung der messung... 

A figura 187 ilustra a utilização deste 
mesmo aparelho, onde é possivel observar como 
o pintor se posiciona face ao modelo e ao próprio 
«perspectógrafo» que adapta, nas suas partes 
móveis para poder desenhar e pintar segundo a 
sua estatura. Por sua vez, a gravura representada 
na figura 188 ilustra o conjunto de pontos, 
definidos pela intersecção dos raios visuais na 

27 Para este tratado de Durer faremos uso de duas publicações: DURER, Albrecht — Géométrie. Paris: 
Éditions du Seuil, 1995; DURERO, Alberto — De la medida. Madrid: Ediciones Akal, 2000. Desta última 
edição extraímos as gravuras ilustradas nas figuras 187,188 e 190, gravuras estas que apenas foram incluídas na 
segunda edição, revista, publicada em 1538. Cf. PANOFSKY, Erwin — Vida y arte de Alberto Durero. Segunda 
reimpresión. Madrid: Alianza Editorial, 1995, p. 263. 

28 Estas «máquinas para desenhar» ou perspectógrafos, foram, elas próprias, objecto de uma pesquisa 
por parte dos artistas que pretendiam uma ajuda mecânica, neste caso através de um processo óptico-geométrico, 
para determinar, de um modo racional, uma forma de representar um espaço tridimensional, ou transpor objectos 
com volume, sobre uma superfície plana. Os primeiros instrumentos surgem no início do século XVI e variavam 
consoante a criatividade do seu criador, embora, fosse necessário manter determinados requisitos, como o ponto 
fixo para o observador e a possibilidade de registar sobre a parede de vidro erguida perpendicularmente ao 
plano horizontal. A sua criação demonstra que o desenho em perspectiva terá apresentado, inicialmente, sérias 
dificuldades para o pintor. Uma breve história destas «máquinas» pode ser consultada em COMAR, Philippe — 
La perspective en jeu, pp. 104-106. 
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superfície do plano de projecção e que, uma 
vez assinalados, pelo pintor e, unidos entre 
si, permitem obter, de forma rigorosa, o 
desenho em perspectiva. Compreendese, 
assim, ser perfeitamente justificado o sentido 
etimológico da designação do termo 
perspectiva: «olhar através». 

Relativamente ao «velo» e à sua 
divisão em pequenas quadrículas de que fala Fig x 88 utilização do «perspectógrafo»  n 

AIbrecht Durer (c. 1525). 
Gravura do tratado Underweysung der messung. Alberti, apresentase, na figura 189, uma AIbrecht DUrer (c1525)' 

ilustração do princípio de funcionamento29. 
A superfície, dividida previamente em pequenos quadrados, ao ser interposta entre o objecto 
e o observador, permite, de forma rigorosa, manter constantes as posições relativas facilitando, 
assim, a transposição do mesmo para uma superfície de maiores dimensões, subdividida, 
antecipadamente, no mesmo número de quadrículas. 

Desenho transposto para uma superfície quadriculada 
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Velo subdividido 
^^""^ em quadrículas 

^ \ Observador 

K \ / / 

M 
/A\x\w 

ÁM 

y M 

' X\ Kl 

Velo subdividido 
^^""^ em quadrículas 

^ \ Observador 

K \ / / 

M 
/A\x\w 

ÁM 

y M 

' X\ Kl 

Velo subdividido 
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Fig. 189. Princípio de funcionamento do velo quadriculado descrito por Alberti e sua transposição para uma superfície. 

Desenho adaptado de ALBERTI, Leon Battista — De la Peinture. De Pictura (1435), p. 249. 
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Este método encontra-se, também, ilustrado no tratado de Albrecht Durer mediante 
uma gravura que reproduzimos na figura 190. Neste caso, o artista observa o modelo através 
do dispositivo idêntico à «janela de Leonardo», mas onde a superfície do «velo» e a do 
suporte se encontram divididas em pequenos quadrados, proporcionais e em igual número, 
permitindo controlar, de uma forma mais rigorosa, o desenvolvimento do desenho. 

Fig. 190. Dispositivo para desenhar em perspectiva, segundo o método da quadrícula 
Albrecht Durer (c. 1525) 
Gravura do tratado Underweysung der messung... 

2.5.3. Leon Battista Alberti e a costruzione legittima 

Leon Battista Alberti, o "profeta da nova era" assim designado por Julius Schlosser ', 
ao redigir os três livros que compõem o tratado De Pictura (1435), torna-se o primeiro tratadista 
a abordar a questão da perspectiva e dos seus princípios construtivos. A sua intenção era 
sistematizar um conjunto de regras acessíveis aos pintores de forma a que as pudessem 
compreender e utilizar, dando aos seus contemporâneos aquilo que lhes faltava em comparação 
com os antigos: a regra e o sistema de artes figurativas2. Esta é uma das suas preocupações 
que deixa claro no início do Livro I: 

"Habiendo de escribir acerca de la Pintura en estos breves comentários, tomaré de los 
Matemáticos, para hecerme entender con mas claridad, todo aquello que conduzca á mi 
asunto. Entendido esto, explicaré lo mejor que pueda qué cosa sea la Pintura, siguiendo 
los mismos princípios de la naturaleza. Pêro en mi discurso doy por advertência que 
hablaré no como Matemático, sino como Pintor; [...]. Mas como mi intento es que el 
asunto quede claro y palmado, usaré en mi escrito de un método y estilo adequado á 

1 SCHLOSSER, Julius —La literatura artística. 4a edición. Madrid: Ediciones Cátedra, 1993, p. 149. 
2 Ibidem, p. 123. 
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todos; y me daré á la verdad por muy satisfecho, si llegan á entender los Pintores, leyéndole, 
una materia tan difícil como esta, da la que hasta ahora nadie, que yo sepa, ha tratado por 

" 3 escrito 

Uma vez esclarecidos, no ponto anterior, os conceitos relativos à «pirâmide visual», 
estamos em condições de poder avançar no estudo do método desenvolvido por Alberti para 
desenhar, em perspectiva, uma superfície plana horizontal: o «quadrado de base» ou, o 
«tabuleiro de xadrez», segundo expressões de Panofsky4.0 pavimento, habitualmente dividido 
em ladrilhos regulares, constitui o fundamento do espaço que se pretende desenhar em 
perspectiva: é o primeiro e o mais importante elemento a ser construído 5. Efectivamente, 
logo que este se encontre rigorosamente traçado, é possível estabelecer relações correctas 
entre os primeiros planos, os planos intermédios e os mais 
distantes, bem como proporcionar objectos e personagens 
que se dispõem quer no sentido transversal, longitudinal ou 
em altura. Uma vez compreendidas as leis que regem esta 
representação, as três dimensões dos objectos podem ser 
mesuráveis a partir de um pavimento desenhado, 
correctamente, em perspectiva, tal como se ilustra na figura 
191, onde se assinala o ponto de convergência das linhas 
perpendiculares ao plano do quadro (PF). 

Fig. 191. Construção de um espaço 
mesurável segundo as três dimensões e a 
representação de objectos simples 

A importância que adquire esta primeira fase para o 
desenho em perspectiva justifica que seja apresentado o respectivo método construtivo, 
servindo-nos da sua fonte: o tratado do próprio Alberti: 

"Primero, dibujo en la superfície a pintar un rectângulo, tan grande cuanto me place, que 
es para mi como una ventana abierta desde la cual se verá la «historia», y determino cuán 
grandes quiero que sean los hombres en la pintura. Divido la longitud de estos hombres 
en três partes, que proporciono con la medida que el vulgo llama braccio 6. Pues três 
braccia, como se ve en la proporción de los miembros dei hombre, es la longitud común 

3 Para este trecho utilizámos a edição fac similada de 1784. Cf. LEONARDO DE VINCI. El tratado de 
la pintura y los três libros que sobre el mismo arte escribió León Bautista Alberti, Livro I, p. 197. 

4 Cf. PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica ", pp. 45, 110; WHITE, John — 
Nascimento e Renascimiento, pp. 174, 193. 

5 PANOFSKY, Erwin — Le codex Huygens, p. 66. GAURICUS, Pomponius — Sobre la escultura. 
Madrid: Edicioners Akal, 1989, p. 216. 

6 Embora anteriormente tenhamos feito alusão a esta medida florentina, dado que a iremos utilizar de 
forma directa em todo este item, recordamos que o braccio (no plural braccia) era uma medida de comprimento 
equivalente a 58 cm, considerada um terço da altura de um homem. Além das publicações, então, indicadas ver 
ainda ALBERTI — De la pintura y otros escritos, p. 85, nota 27; IDEM — De la Peinture, p. 115, nota 2; 
SCHLOSSER; Julius — La literatura artística, p. 215. 
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del cuerpo humano. Luego, divido con esta medida la línea yacente del rectângulo 
dibujando en tantas partes cuantas caben en ella [...]. Después de esto situo en el rectângulo 
un solo punto ai que dirigir la mirada, punto que ocupa el mismo lugar a donde llega el 
rayo céntrico, y que por ello llamaré punto céntrico. La posición conveniente de este 
punto céntrico, no debe ser más alta de la línea de base que la altura dei hombre que se ha 
de pintar, pues de este modo los espectadores y las cosas pintadas parecerán estar en el 
mismo plano. Situado el punto céntrico, trazo las líneas rectas desde ese punto céntrico 
hasta cada una de las divisionnes de la línea de base, las cuales me demuestran de qué 
modo las cantidades de las sucessivas transversales canbian visualmente hasta casi una 
distancia infinita."7 

Alberti não ilustra o seu tratado com qualquer desenho explicativo, por isso, trataremos 
de interpretar, o mais fielmente possível, por meio de alguns esquemas, a exposição do seu 
método para a construção de uma superfície horizontal em perspectiva8. 

Em primeiro lugar é desenhado um rectângulo com dimensões arbitrárias, correspondente 
à cesura efectuada na «pirâmide visual» que, no fundo representa a superfície onde se configura 

a pintura e corresponde à vista frontal [192]. Em 
seguida, considera um determinado comprimento 
como sendo a altura da figura humana, colocada 
no primeiro plano do quadro e divide a sua altura 
em três partes iguais (três braccia). Utilizando a 
medida de uma dessas partes como unidade, 
secciona a linha anterior do «quadrado de base», 
num determinado número de partes, consoante os 
ladrilhos pretendidos ou, como refere Alberti, 
desenhando tantas partes quantas caibam nela: 

Fig. 192. Costruzione legittima segundo Alberti -1 " °' 
Vista frontal do «plano do quadro» 

7 ALBERTI — De la pintura y otros escritos, pp. 84-85. 
8 As publicações que referem este processo construtivo são unânimes na interpretação gráfica que dele 

realizam. Por outro lado, pintores, como Paolo Uccello que o utiliza nas suas obras (ver KEMP, Martin — La 
ciência del arte, pp. 32, 46) ou Leonardo da Vinci que apresenta, também, o seu desenvolvimento teórico, 
fazem dele uma interpretação idêntica à que apresentamos em seguida. Os respectivos esquemas podem ser 
acompanhados, entre outras, nas seguintes publicações: ALBERTI, Leon Battista — De la Peinture. De Pictura. 
Desenhos em apêndice nas pp. 244-248; PANOFSKY. Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica", pp. 
45-47; IDEM — Renascimento e renascimentos na arte ocidental. Lisboa: Editorial Presença, 1981, pp. 174-
175; IDEM — Vida y arte de Alberto Durem, p. 261 ; IDEM — Le codex Huygens, pp. 66-68; BRION-GUERRY, 
L. —Jean Pèlerin Viator, pp. 35-38; HAMOU, Philippe, dir. — La vision perspective, pp. 82.84; DAMISCH; 
Hubert — El origen de la perspectiva, pp. 99-100; KUBOV Y, Michael — Psicologia de la perspectiva y el arte 
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Seguidamente, é posicionado o ponto para onde se dirige o olhar («ponto cêntrico»), 
ponto C. Este não deve ir além da medida atribuída para a altura máxima atribuída à figura 
humana, nem necessita de ser colocado, obrigatoriamente, no centro geométrico do 
quadrilátero. Cada uma das divisões do lado anterior da base é, então, unida a este ponto que, 
pelo facto de nele convergirem todas as linhas perpendiculares ao plano de representação 
será denominado, mais tarde, «ponto de fuga». Estes segmentos constituirão as linhas que 
delimitam os ladrilhos, ortogonais ao plano do quadro. 

Para realizar a etapa seguinte voltamos a citar Alberti: 

"En una pequena área, trazo una línea recta. Y la divido por tantas partes como está 
dividida la línea de base dei rectângulo. Después situo un punto sobre esta línea, 
directamente sobre un extremo de esta línea y tan alto cuanto está el punto cêntrico de la 
línea de base dei rectângulo, y desde este punto trazo sendas líneas a cada una de las 
divisiones de esta línea9. Luego determino cuánta distancia quiero que haya entre el ojo 
dei espectador y la pintura y, una vez estabelecido el lugar de la intersección a esta línea, 
efectuo la intersección de todas las líneas con una, como dicen los matemáticos, perpen
dicular. [...] Así, esta línea perpendicular me dará, en los lugares donde corta las otras 
líneas, todos los términos de distancia que debe haber entre las líneas transversales 
equidistantes dei pavimento. De este modo tengo dibujadas todas las paralelas dei 
pavimento. [...] La prueba de que están correctamente dibujadas se dará si una misma 
línea recta forma un diâmetro de cuadrángulos adjuntos en el pavimento pintado. [...] 
Una vez terminadas deligentemente a estas cosas, trazo una línea equidistante de las 
otras de abajo, que corta los dos lados verticales del rectângulo grande y pasa por el 

9 Neste momento é necessário chamar aqui a atenção para um aspecto importante que, se não for tido 
em conta, pode conduzir a uma construção menos rigorosa. Trata-se da localização exacta do ponto onde se 
situa o observador, que designaremos por O, que, no texto citado, não resulta muito explícita. Somente a tradução 
francesa bilingue, nos esclarece: "Dehinc pono sursun ab hac linea punctum unicum ad alterum lineae caput 
perpendicularem tarn alte quam est in quadrangulo centricus punctus [...]". ALBERTI — De la Peinture. De 
Pictura (1425), p. 120, ver também a nota a, da mesma página, nota 2 da p. 47, e o comentário às figuras 70a e 
10b, pp. 246 e 247. Nesta edição refere-se que a expressão "ad alterum lineae caput perpendicularem" 
desapareceu em italiano, bem como na maior parte dos dezanove manuscritos latinos. O mesmo acontece com 
todas as edições espanholas. Panofsky não faz, igualmente, qualquer referência (embora a considere num desenho 
esquemático; vd. PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica", p. 46). Contudo, sem esta 
indicação, não seria possível posicionar correctamente o ponto em que se situa o observador, segundo o projecto 
inicial de Alberti. O procedimento deverá, portanto, ser o seguinte: uma vez traçada a linha horizontal, o espaço 
que se encontra na zona posterior do plano que secciona a «pirâmide visual», deve ser dividido, fazendo uso da 
mesma unidade utilizada na etapa I, em igual número de partes em que foi dividida a linha anterior do «quadrado 
de base» da figura 192. A parte anterior dessa linha, situada à direita da perpendicular V na figura 193, deve ser 
dividida, em espaços iguais, mas no numero desejado de forma a aproximar ou afastar a posição onde se 
encontra o observador. A altura do ponto de vista é de 3 braccia, porém, para se cumprir o que o texto latino 
refere, a sua localização, em relação à linha horizontal, terá que ser assinalada na perpendicular ao extremo da 
linha horizontal, portanto, sobre a última das divisões estabelecidas, em número arbitrário tal como se apresenta 
na figura 193. Sobre a localização deste ponto ver: WHITE, John — Nascimento e Renascimiento, p. 128, nota 
34. 
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punto céntrico. Y esta línea me sirve de término y limite, al que ninguna cantidad excede 
que no sea más alta que el ojo del espectador. Y, como pasa por el punto céntrico, se 
puede llamar céntrica. De lo que deriva que los hombres pintados en la paralela siguiente 
serán menores en altura que los que están en las anteriores, lo que la misma naturaleza 
demuestra manifiestamente." 10 

Com o auxílio de um diagrama, vamos intentar seguir, a par e 
passo, o procedimento descrito por Alberti, com o auxílio da figura v " Z s ^ ^ l 
193. Começamos por traçar a linha horizontal dividida em <^^^^^/ 
vários segmentos iguais entre si, utilizando como ^<^^^' <///^ 
unidade a mesma medida das divisões ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ s / 
da linha a-g, da figura 192. Em ^^^^^^^í^^y^ / / 
seguida, desenhámos a perpen- (- j i m n o p q r s 
dicular V, correspondente à Fig. 193. Construção perspectiva segundo Alberti-II 

Representação do alçado lateral 

superfície que secciona a 
«pirâmide visual», vista de 
perfil, de tal modo que, na parte esquerda, equivalente ao espaço que se encontra «para trás» 
do plano do quadro, ficassem seis divisões, tantas quantas o número em que se dividiu o lado 
anterior do «quadrado de base» u . O observador (ponto O) foi, então, posicionado, 
rigorosamente, na perpendicular ao ponto s, de acordo com a versão latina do texto de Alberti, 
situado na extremidade da linha horizontal e, a uma altura igual à que possui o ponto central 
C, ou seja, três braccia. A distância entre o observador e o plano do quadro é determinada 
pelo segmento OVque corresponde, no nosso exemplo, a três unidades. Por fim, unimos cada 
uma das divisões do segmento i-p, correspondentes ao alçado lateral do «tabuleiro de xadrez», 
com o ponto de vista, O, formando, assim, a «pirâmide visual» vista de perfil. A intersecção 
destes raios visuais com o plano vertical V determina, sobre este, uma série de divisões que 
fornecem os pontos necessários para estabelecer, na vista frontal, o distanciamento entre as 
linhas transversais do pavimento. 

Na etapa seguinte, efectua-se a transposição dos pontos, assinalados sobre a vista de 
perfil do plano do quadro, para o desenho inicial [192]. Para realizar esta operação basta 
reunir os esquemas das figuras 192 e 193, procedimento que se torna bastante simplificado 

10 ALBERTI — De la pintura y otros escritos, p. 86. 
1 ' A colocação desta linha corresponde à interposição do plano onde se vai realizar a pintura e determina, 

de modo imediato, a distância a que o observador se encontra deste plano. O ponto O, indica a localização do 
observador (ponto de vista), o seu distanciamento, em relação ao plano do quadro, é facultativo, porém, deverá 
ser colocado a uma altura de três braccia e, como se referiu no texto latino supracitado, é necessário que a sua 
posição esteja na perpendicular em relação à divisão do extremo da linha horizontal i-s. 
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recorrendo aos meios computacionais. Os pontos, determinados sobre a superfície V, ao serem 
transferidos, na horizontal, para o desenho da etapa I, permitem posicionar, de forma rigorosa, 
as linhas transversais da superfície ladrilhada do pavimento, determinando a distância exacta 
em que cada uma se situa em relação à antededente. O resultado final, apresenta o desenho do 
«quadrado de base» visto em perspectiva [194]. 

c V M, 
s / / / \ \ X y y / 1 \ \ \ X / / \ \ \ / / \ \ \ \ 

/ / / \ \ \ // /1 \\\ 
Fig. 194. Costruzione legittima segundo Alberti - III 
Justaposição dos dois desenhos anteriores 

Alberti conclui este processo com dois passos complementares: 

1- Desenhando a diagonal dos quadriláteros dispostos em linhas sucessivas, como 
prova de que estão correctamente desenhados; 

2- Conduzido pelo ponto C uma linha horizontal que, passando, também, pelo ponto 
onde se situa o olho do observador constitui a linha do horizonte. Esta estabelece a altura 
máxima que a figura humana pode atingir em qualquer ponto do solo em que se situe. 

Efectuámos estes dois procedimentos na 
figura 195, onde se pode observar o traçado da 
diagonal, que se conserva comum aos 
quadriláteros adjacentes, confirmando o rigor do 
desenho, bem como a correcta proporção da 
figura humana, a ter em conta quando disposta 
em diferentes planos. 

O método, para efectuar a representação 
em perspectiva, desenvolvido por Alberti, a 
costruzione legittima, recorre, como acabámos 

Fig. 195. Costruzione legittima segundo Alberti. 
de expor, a duas vistas do Sistema visual: a vista Diagonal de controlo e a proporção da figura humana 
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frontal e a de perfil ou, alçado lateral. Importa referir, que a introdução desta etapa intermédia 
(o alçado lateral) constituiu o passo decisivo, dado pelos artistas do século XV, que faltou aos 
pintores do Trecento, para serem capazes de avançar, para uma construção racional do espaço 
que permitisse uma figuração perspéctica, rigorosa e capaz de determinar a relação existente 
entre os diversos elementos que se sucedem, de um modo ritmado, prolongando-se em 
profundidade. Por isso fizeram uso de outras soluções, menos rigorosas, às quais também 
Alberti faz referência. 

A inclusão da vista de perfil da «pirâmide visual» permite ter uma percepção correcta 
da verdadeira grandeza de cada uma das quadrículas 
e o modo como as suas dimensões diminuem em 
profundidade. Este procedimento que recorre à vista 
de frente e ao alçado lateral tornou-se possível pela 
simplicidade do processo atendendo ao facto do plano 
de base ser um quadrado dividido em partes iguais, 
pois, habitualmente, para se poder representar um 
objecto em perspectiva seria necessário recorrer a 
um sistema de duas projecções: a planta e o alçado. 
A primeira projecção apareceria como se ilustra na 
figura 196. Como se depreende não acrescenta nada 
de novo em relação às duas vistas consideradas por 

Alberti, pois, efectivamente, quer a verdadeira grandeza das divisões do lado anterior do 
«quadrado de base» quer as medidas de cada uma das divisões internas, são perfeitamente 
mesuráveis a partir da vista de frente e do alçado, o que permite justapor as duas construções 
efectadas separadamente e, assim, simplificar a construção do desenho final devidamente 
perspectivado. 

A conjugação da planta e do alçado, articulados de modo coerente, permite construir 
um espaço racional e mesurável e, além disso, torna mais simples o processo construtivo, 
facilitando as etapas construtivas para se realizar um desenho rigoroso e obter uma perspectiva 
correcta. Podemos ter uma visão diferente e, talvez, mais esclarecedora, do método proposto 
por Alberti e das suas vantagens, ao compará-lo com um diagrama onde se pretende desenhar 
um quadrado subdividido em partes iguais, de acordo com o método conjunto de planta e 
alçado tal como ilustra na figura 197 n. 

Fig. 156. O pavimento constituído por quadrados 
visto em planta («tabuleiro de xadrez) 

12 Veja-se o processo desenvolvido por KUBOVY, Michael — Psicologia de la perspectiva y el arte del 
Renascimiento, pp. 46-47. 
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Fig. 197. Representação das projecções em planta e alçado e o respectivo desenho em perspectiva. 

Neste esquema, dispomos da vista de perfil, ao cimo, do lado direito, onde Q representa 
o plano do quadro que intersecta a «pirâmide visual» e corresponde, portanto, à superfície da 
pintura; na parte inferior, a mesma situação, vista em planta, que permite conhecer e assinalar 
as verdadeiras grandezas dos vários elementos, nomeadamente, a dimensão do segmento AB 
a ser representado em perspectiva. No lado esquerdo, será construído o desenho final, 
correspondente à vista de frente, resultante da conjugação das duas projecções anteriores. O 
ponto O indica a posição do observador e, disposto no chão, o quadrado ABCD, dividido em 
quatro partes iguais, que se pretende desenhar em perspectiva. Para ele se dirigem os raios 
visuais que configuram a «pirâmide visual» 13, dos quais apenas representámos os que se 
orientam para os vértices do quadrado maior e dos pequenos quadrados que compõem os 
ladrilhos. Estes raios são intersectados pelo plano do quadro Q, originando os pontos que 
assinalámos pelos números 1 a 8, nas as projeções e no desenho final. A transposição da 
relação entre estas projecções, tomadas no plano Q, tanto na planta como no alçado, para a 
vista frontal, posicionada ao cimo à esquerda, determina a representação, em perspectiva, do 
quadrado e dos respectivos ladrilhos. Neste desenho, assinala-se, também, o ponto para onde 

13 Com todo o rigor, os raios visuais abrangem toda a superfície do quadrado. Porém, apenas figuram os 
necessários não só como forma de simplificar o desenho, mas porque são suficientes para efectuar a construção 
pretendida. 
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se dirigem as linhas ortogonais dos quadrados que constituem o pavimento (ponto P), a linha 
do horizonte (LH) e o ponto D ao qual nos referiremos mais tarde. Esta representação 
proporciona uma visão muito aproximada do modo como os olhos captam o referido objecto 
ou, por outras palavras, fornece a maneira como deve ser correctamente representado em 
perspectiva 

O processo é algo complexo pois são necessários três desenhos para se chegar ao 
resultado final, obrigando a efectuar duas construções, separadas uma da outra que, em certos 
casos, se podem revestir de muita dificuldade. A costruzione legittima, ao prescindir da 
representação da planta, torna o processo mais simples, mas, ainda assim, demasiado elaborado 
para uma aplicação prática, pois necessita, também, de uma construção auxiliar, a vista de 
perfil (alçado), que deve ser realizada à parte. Por isso, a sua implementação parecia estar a 
criar novos problemas aos pintores que pretendiam efectuar uma correcta representação 
perspéctica, ao invés de resolver os que já existiam. Assim, é compreensível que os artistas 
procurassem simplificar o método proposto por Alberti de modo a reduzir o número de 
operações necessárias e torná-lo mais prático e fácil de utilizar. Uma forma de concretizar a 
simplificação desejada passou por reunir, num só desenho, as duas construções realizadas 
separadamente. O procedimento ilustra-se na figura 198. 

Neste desenho, tal como sucedia na representação original, as linhas ortogonais ao 
plano do quadro têm origem nas divisões efectuadas no lado anterior do «quadrado de base», 
assinaladas pelas letras a-g, e dirigem-se para um ponto situado sobre a linha do horizonte. 
Este ponto representa de facto a posição do olho do observador na vista de frente, para onde 
convergem todos os raios visuais, tornando-se, portanto, o vértice da «pirâmide visual». 
Contudo corresponde, também, ao local onde, numa construção correcta, convergem todas as 
linhas perpendiculares ao plano do quadro, pelo que é conhecido por «ponto de fuga» 14 

Enquanto que, na segunda etapa do processo exposto de início, a representação da vista 
de perfil era feita separadamente do primeiro desenho, neste caso, o plano do quadro é colocado 
coincidente com o segmento vertical com origem no início das divisões da linha da base 15. 
Por sua vez, estas mesmas divisões detêm idêntica função nos dois procedimentos, ressaltando, 

14 A compreensão da existência do ponto de fuga, está associada ao conceito de infinito ao qual os 
pintores chegaram em primeiro lugar. De facto, as rectas ortogonais ao plano do quadro são paralelas entre si. 
Por definição matemática as linhas paralelas encontram-se no infinito, Deste modo, o ponto de fuga converte-se 
no ponto de encontro dessas linhas, ou seja, a sua representação está associada à noção de infinito. 

15 A colocação do plano do quadro, na sua representação em alçado, que foi representado coincidindo 
com a extremidade g, pode ser efectuada no lado esquerdo da composição, coincidindo com a primeira linha 
divisória assinalada pela letra a. O escalonamento dos segmentos transversais não se altera. 
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Plano do quadro (Q) 

a b c d e 
Fig. 198. Costruzione legittima «abreviada» 

deste modo, a 
vantagem inerente a 
este processo pois 
evita que seja 
realizado um segundo 
desenho. 

Por outro lado, o 
ponto de vista O, uma vez 

posicionado sobre a linha do 
horizonte, indica a separação existente 

entre o observador e o plano do quadro, 
distância indicada pela letra d = OV, tal como 

sucedia no caso da construção do alçado feita 
em separado. Seguindo o mesmo processo da construção anterior, são dirigidas rectas 
projectantes (raios visuais) desde o ponto de vista até às divisões dos ladrilhos na linha da 
base (pontos a-g), constituindo a «pirâmide visual». Quando esta é seccionada pelo plano do 
quadro são estabelecidas, sobre este, alguns pontos que, uma vez transpostos de modo a 
intersectarem as linhas de fuga que convergem no ponto P, fornecem, de forma rigorosa, a 
diminuição existente entre cada uma das linhas transversais escalonadas em profundidade. 
Como método de verificação, pode ser utilizada, também, uma diagonal, segmento a-h, 
constatando-se que permanece comum aos quadriláteros de filas consecutivas, dispostos 
obliquamente, evidenciando, assim, o rigor construtivo deste método 16. 

Importa salientar que este processo corresponde, exactamente, ao que é proposto por 
Alberti, com a vantagem de ser mais simples e mais prático. A única diferença reside no facto 
de não ser necessário efectuar uma construção auxiliar, separadamente, para nos proporcionar 
a vista de perfil da «pirâmide visual», pois, é feita directamente sobre o desenho inicial, 
considerando a perpendicular tirada por um dos pontos extremos da linha anterior do «quadrado 
de base», como sendo a superfície que intersecta os raios visuais, portanto, «o plano do quadro». 
Como facilmente se pode comprovar, os resultados são, rigorosamente, os mesmos. Todavia 
não será, ainda, este o método que se mostrará mais expedito para obter a construção em 
perspectiva. Efectivamente, este processo foi ainda mais simplificado pelos artistas, com 

16 Este método encontra-se referido por COMAR, Philippe — La perspective enjeu, p. 39, que o expõe 
por meio de um desenho adaptado do Livro IV do tratado de Diirer: Underweysung dermessung. Cf. DURERO, 
Alberto — De la medida. Madrid: Ediciones Akal, 2000, p. 324. 
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resultados igualmente rigorosos. Porém, será ainda necessário esperar pelo Cinquecento para 
que tal procedimento viesse a ser devidamente compreendido e aplicado. 

Deve ser destacado o facto de que não obstante os primeiros passos dados para determinar 
as regras matemáticas em que se baseava o desenvolvimento da representação perspéctica 
tivessem origem em Itália, nos primeiros anos do século XIV, só pelo ano de 1563, com 
Jacopo Barozzi daVignola por meio do seu Libro di Prospettiva se procede à introdução, na 
arte italiana, de uma forma simplificada do método de Alberti, segundo uma proposta oriunda 
dos artistas do Norte da Europa, concretamente de França, pelas mãos de Jean Pèlerin que, 
tanto quanto se pode apurar, foi o primeiro a sistematizar um processo construtivo que, muito 
provavelmente, era utilizado de um modo intuitivo e empírico há muito tempo pelos pintores 
flamengos 17. 

O processo desenvolvido para além dos Alpes, encontrava-se já delineado por Leon 
Battista Alberti que, todavia, não se apercebeu das implicações que existiam, de forma latente, 
na costruzione legittima. De facto, a linha diagonal que era utilizada, como método de controlo, 
após ter sido efectuado todo o desenho, permitia desenvolver, com o mesmo grau de rigor, 
um processo mais simples de desenhar a construção dos ladrilhos em perspectiva, 
proporcionando a determinação exacta do intervalo que deve existir entre as linhas transversais 
consecutivas. Este método encontra-se ilustrado na figura 199. Como se pode observar, ao 
unir cada uma das divisões, situadas sobre a linha anterior do pavimento, com o ponto onde 

(} se encontra o observador (linhas a 
vermelho) o plano do quadro visto 

de perfil secciona a 
«pirâmide visual», 
em determinados 
pontos, que são 

utilizados para o 
traçado dos diversos 

segmentos transversais, de 
acordo com o método ilustrado 

nas figuras 195 e 197. Cada um dos 
a b c d e f g ° 
Fig. 199. Verificação da equivalência entre os dois sistemas. ladrilhos, determinados pela COStruzione 

17 Cf. SCHLOSSER, Julius — La literatura artística, p. 235. Os pormenores do método a que nos 
referimos, desenvolvido por Jean Pèlerin, serão objecto de estudo imediato, pelo que, neste momento, não se 
justifica fornecer indicações mais concretas. 
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legittima simplificada, fica, assim, perfeitamente definido. Alberti utilizava, então, uma di
agonal como meio de controlo do traçado. Porém, não se apercebeu do papel desempenhado 
pela diagonal a-h [199]. 

Para se fazer uma ideia mais concreta sobre a sua verdadeira função, recorremos à 
figura 200 onde representamos, em perspectiva, a situação com que normalmente se depara 
um observador que se encontra diante de um pavimento dividido em ladrilhos quando é 
interposto o plano de representação18. Este plano vertical regista já a perspectiva do «tabuleiro 
de xadrez» onde se encontram marcadas as linhas longitudinais, coincidentes no ponto P, a 
linha do horizonte conduzida pelo mesmo ponto e a distância, medida no solo, a que o 
observador se encontra do plano do quadro. Ao serem assinaladas as linhas diagonais dos 
quadrados representados em perspectiva, observamos como elas se intersectam no ponto D, 
situado sobre a linha do horizonte. Este ponto encontra-se separado do ponto de fuga P, por 
uma distância que é exactamente igual 
à que existe entre o espectador e o plano 
do quadro e que assinalámos pela letra d. 
Isto significa que a longitude a que o 
observador se encontra do plano que 
intersecta a «pirâmide visual» pode ser 
medida, na vista de perfil, como propõe o 
método de Leon Battista Alberti ou, de 
uma maneira mais cómoda, na própria 
vista de frente, entre o ponto de 

. ,. „ Fig. 200. Comprovação do ponto de concurso das diagonais e 

convergência das diagonais, D e o ponto da sua distância ao ponto de fuga principal 

de fuga, P. 
Regressando à figura 199, verificamos que, após ter sido efectuada a representação dos 

ladrilhos, se desenharmos todas as diagonais (linhas a azul) verificamos que estas convergem 
num único ponto situado sobre a linha do horizonte (ponto D). Além disso, a distância d, 
correspondente ao intervalo que medeia entre o observador e o plano do quadro na sua 
representação de perfil, segmento OV, é exactamente a mesma que existe entre o ponto D 
(ponto de convergência das diagonais) e o ponto de fuga, P. Portanto, em termos práticos, os 
pintores poderão dar início à construção do espaço perspectivado pelo desenho do pavimento, 
efectuado de um modo mais prático e, igualmente, rigoroso, utilizando, apenas, o método das 

18 Figura reproduzida e adaptada de COM AR, Philippe — La perspective enjeu, p. 44. 
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diagonais ou, segundo a designação mais correcta, «método do ponto de distância», logo que 
se tenha determinado a linha do horizonte, o ponto de fuga, e a distância entre o observador e 
o plano do quadro 19. 

O traçado das diagonais conduz aos mesmos resultados, pois, como se pode confirmar 
pela figura anterior as linhas transversais permanecem inalteradas quando se emprega qualquer 
um dos métodos construtivos da perspectiva. Por outro lado, com a utilização do método das 
diagonais, é possível determinar, também, a distância a que o observador se encontra do 
plano do quadro, uma vez que se comprovou que corresponde ao afastamento entre o ponto 
de fuga e o ponto D que, pelos motivos apontados é designado como «ponto de distância». 

O método que utiliza este processo das diagonais é, assim, designado como «método 
do ponto de distância» 20ou «método da diagonal», pois faz uso da diagonal do «quadrado de 
base» para estabelecer as linhas transversais. Efectivamente, ao ser assinalada a diagonal do 
quadrado total, verifica-se que esta intersecta todas as linhas ortogonais dirigidas para P. Se 
pelos pontos de intersecção conduzirmos linhas transversais obtemos a mesma construção 
que o método de Alberti ou a costruzione legittima «abreviada». Este procedimento será 
como será exposto adiante, a propósito de alguns tratados, mas que podemos desde já, observar 
mediante a figura 201. 

Tanto o esquema apresentado na 
figura 197 como o que se indica na figura 
200, ilustram a correspondência entre a 
distância do observador ao plano de 
projecção e a que existe entre o ponto de 
fuga e o ponto de encontro das diagonais, 
já que este é determinado pelo 
rebatimento sobre o plano do quadro da 
distância existente entre este e o 
observador (daí a designação de «ponto (l >, c d e , «. 
de distância»)21. 

LH P 

*<<&//. 1 \ \ / i 
SJT S / / Ajr/f f 

Í > / / Ls 
,/ / IsT 

, / / ^ / 

Fig. 201. Representação em perspectiva elaborada com recurso i 
diagonal. 

19 Cf. PANOFSKY, Erwin — Renascimento e renascimentos, p. 174 e ss. 
20 Cf. PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica ", p. 106; IDEM — Renascimento 

e renascimentos, p. 174. 
21 Cf. PANOFSKY, Erwin — Renascimento e renascimentos, p. 174 e ss. ; IDEM — La perspectiva 

como "Forma Simbólica", p. 106; 
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2.5.4. Tratados e processos construtivos 

Antes de Alberti apresentar a costruzione legittima os pintores italianos utilizavam outro 
processo, para determinar o distanciamento entre as linhas transversais que se sucedem em 
profundidade. Tratava-se de um método simples, mas sem possuir uma base científica. A 
informação sobre a existência e as características deste método é dada pelo próprio Leon 
Battista Alberti que o critica pela falta de rigor manifestado: 

"En esta fase habrá quienes trazarán a través dei rectângulo una línea equidistante de la 
dividida, y entonces dividirán el espacio entre estas dos líneas en três partes. Luego 
anadirán a esta segunda línea equidistante otra más, siguiendo la regia de que el espacio 
que está dividido en três partes, entre la primera línea dividida (de base) y la segunda 
línea equidistante, excederá en una de sus partes ai espacio que hay entre la segunda y la 
tercera línea, y finalmente anadirán otras líneas, de manera que cada espacio sucessivo 
entre ellas será siempre relativo ai precedente y, como dicen los matemáticos, 
superbipartiens '. Sobre los que proceden así, por más que afirmen que siguen una via 
óptima de pintar, juzgo que yerran no poço, porque habiendo situado a capricho la primera 
línea equidistante, aunque las otras líneas equidistantes se hayan colocado con razón y 
método, sin embargo no tienen fundamento por el que situar el vértice (de la pirâmide) 
para verlo bien. De lo que facilmente se derivan no pequenos errores en pintura. Anadase 
que la regia de estos fallaría por completo allí donde el punto céntrico fuera más alto o 
más bajo que la altura dei hombre pintado." 2 

Este sistema utiliza, igualmente, um rectângulo como marco da pintura e um ponto 
central para onde convergem as linhas ortogonais do espaço a perspectivar. A linha anterior 
do «quadrado de base» é dividida num determinado número de partes iguais e, cada uma 
delas, unida com o ponto de fuga para se obterem as linhas longitudinais do pavimento. A 
falta de rigor apontada reside no processo seguido para efectuar a disposição dos segmentos 
transversais, cujo cálculo é baseado em critério arbitrários, pois, a primeira linha era 
posicionada livremente. Para determinar as restantes dividiã-se o espaço existente entre esta 
linha e a base do rectângulo (espaço A na fig. 202), em três partes iguais, destas, tomavam-se 
duas e, com esta medida era desenhada a segunda linha transversal que definia o espaço B, 
verificando-se, portanto, que B = 2/3 de A. Seguidamente, a distância entre as duas primeiras 
linhas (espaço B), era novamente dividida em três partes, tomando-se duas delas para desenhar 

1 Como tivemos oportunidade de explicar, o termo matemático Superbipartiens era utilizado para o 
quosciente 3/5. A sua aplicação à divisão espacial tinha, neste caso, a finalidade de definir a distância entre as 
linhas transversais do pavimento em perspectiva, segundo o processo explicado no texto e ilustrado pela figura 
202. Cf. ALBERTI, Leon Battista — De la pintura y otros escritos, p. 85, nota 28. 

2 Cf. ALBERTI, Leon Battista — De la pintura y otros escritos, p. 85. 
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a terceira linha (espaço Q e o processo 
repetia-se, sucessivamente, seguindo 
sempre a mesma regra. 

Como se depreende das palavras de 
Alberti, transcritas no texto citado, o pintor 
que segue este método comete vários erros, 
não, apenas, porque o traçado da primeira 
linha horizontal é marcada arbitrariamente, 
portanto, sem obedecer a critérios rigorosos 
como, também, pela falta de precisão em Fig. 202. Construção em perspectiva criticada por Alberti. 

marcar o ponto central, dando lugar a incorrecções na relação entre as figuras pintadas e a 
realidade. De facto, o método proposto pelo teórico renascentista contrasta com este ao 
apresentar-se alicerçado numa base matemática sólida, e em critérios objectivos e racionais. 

Deste modo, podemos dizer que o tratado De Pictura, de Alberti, marca o início de um 
novo período da História da Arte não apenas no campo da pintura, com a definição das leis de 
construção do espaço perspectivado que acabámos de apresentar, mas também no âmbito da 
arquitectura. Com efeito, depois de Alberti surgem diversos tratados, nos quais, entre o 
desenvolvimento de diversos temas são apresentadas normas de construir um espaço 
devidamente perspectivado, aspecto que nos interessa particularmente. Embora alguns se 
baseiem nos escritos de Leon B. Alberti e nada de novo acrescentem, outros apresentam 
algumas diferenças que vale a pena sublinhar. Nesse sentido, e sem qualquer preocupação em 
elaborar um historial da perspectiva, apresentaremos, em seguida, de modo resumido e por 
ordem diacrónica, alguns dos artistas cujos tratados se mostraram mais relevantes ou que, 
mesmo sem novidades, mostraram contribuir para difundir as novas descobertas no campo 
da perspectiva. Não deixa de ser surpreendente constatar como a perspectiva que, até meados 
do século XV, ainda se encontrava em fase embrionária da sua gramática 3, constituiu uma 
preocupação de muitos artistas que procuravam encontrar um método pessoal e expedito 
para a construção do espaço pictórico perspectivado e a compreensão das respectivas regras. 

Atendendo aos limites cronológicos do nosso estudo daremos maior importância aos 
tratadistas que escreveram até meados do século XVI, referindo, de modo muito sumário, 
outros nomes que se situam já na segunda metade da centúria de Quinhentos, os quais, não 
obstante a sua importância, não exerceram influência sobre as pinturas anteriores a 1550. 

3 Cf. COMAR, Philippe — La perspective enjeu, pp. 39-40. 

M 
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Por outro lado, o facto de estudarmos as fontes da perspectiva colocou-nos em contacto 
com as obras de alguns dos mais importantes tratadistas. Apesar de se revelar um aspecto 
fundamental para esta área de investigação, constatámos que os tratados elementares são 
pouco conhecidos entre nós e praticamente ignorados pelas editoras portuguesas. Assim, esta 
parece-nos uma excelente oportunidade para divulgar alguns dos textos dos autores 
consagrados e mesmo certos desenhos originais referentes aos métodos de construção em 
perspectiva, na sua totalidade ou, apenas parcialmente, tornando deste modo condensados 
numa só publicação os autores e os textos mais importantes na âmbito da perspectiva. 

ANTONIO DI PIETRO AVERLINO - DETTO I I FILARETE (1400-1469) 

A redacção do Trattato di Architettura, de Antonio Averlino, mais conhecido por «II 
Filarete» remonta aos anos de 1451 a 1464 4. Escrito na sua própria língua, ao invés da 
primeira redação De Re Aedificatoria, de Alberti que foi redigida em latim, pretende torná-la 
agradável aos menos doutos. Consta de vinte e cinco livros que, nas suas linhas gerais, incidem, 
principalmente, sobre três temas: 1 - A origem dos edifícios e das suas proporções; 2- A cidade; 
3- Os tipos de edifícios antigos 5. Alguns destes livros constituem, num tratado dentro do 
tratado, como acontece com os Livros XXII a XXIV que incidem sobre o desenho. Assim, por 
exemplo, o Livro XXII, inicia por esclarecer os princípios básicos, o ponto, a recta e o plano, 
assim como a geração de superfícies, introduzindo também o tema da pirâmide visual, defen
dendo o conceito que os raios partem sempre do olho6. O assunto tem continuidade no Livro 
XXIII (foi. 177 r°. - 181 r°.), onde, certamente por influência de Alberti, refere a janela como 
forma de enquadramento perspéctico e fornece alguns dados para a construção da perspectiva. 
A importância dos textos merece que lhe dediquemos uma atenção especial, razão pela qual 
citamos, textualmente, parte do Livro XXIII: 

"Perché ohni cosa che l'uomo vuol fare si è mestiero di pigliare uno certo principio e 
forma, e com quello ordine che tal cosa mérita seguire la cosa proposta, si che adunque 

4 A indicação das datas para a redacção/publicação dos vários tratados, está baseada nos estudos 
constantes das respectivas edições críticas bem como em SCHLOSSER, Julius — La literatura artística, à 
excepção do de Piero delia Francesca em que não é referida a data da sua redacção. 

5 Cf. ARNAU AMO, Joaquin — La Teoria de la Arquitectura en los tratados. Madrid: [s.n.], 1988, 
Tomo III, p. 17. Obra que poderá ser consultada para um maior aprofundamento sobre o Tratado de Arquitectura 
de Filarete, principalmente as pp. 7-68. 

6 Assunto tratado nos foi. 176 r°. - 177 r°., onde segue de muito perto as noções de Alberti quanto à 
existência de diversas categorias de raios visuais e a respectiva função. Para este tratado baseámo-nos na seguinte 
edição: AVERLINO, Antonio detto il Filarete — Trattato di Architettura. Edição crítica e fac-similada de FTNOLI, 
Ana Maria; GRASSI, Liliana. Milano: II Polifolio, 1972. 2 vols. 
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noi prima fingeremo astare a una certa finestra, e per quella vedere tutte quelle cose le 
quali noi vorremo nel nostro antescritto piano discrivere e disegnare. 
E con uno paio di seste farai quattro punti equidistanti, e con linee diritte le agiugni 
insieme, e fa' uno quadro, o vuoi fare com la squadra; e fallo di quella grandezza che ti 
piache. Fatto questo, e tu considera in te medesimo quanto tu vuogli far grandi le figure. 
E come dinanzi hai inteso, e anche è sentenzia di filosofi, che ne l'umo [uomo] sia tutte 
le misure; si che da quella tale considerata figura che tu vuoi fare piglia la terza parte; la 
quale sai ch'è uno braccio comune, come che quasi tutti gli uomini [fol. 177 v°.] 
ragionevoli sono. E fatto che tu arai questo, colle seste piglia una di quelle parti, cioè uno 
di quelle braccia, e tutta la linia di sotto7 delia tua finestra ne sparti, e poi perpendiculare 
ne poni tre dalla linea di sotto del tuo quadro in su, e [a]quella altezza mena una linea 
sottilissima8, e poi gli ferma uno punto, o vuoi di sotto, o vuoi di sopra, o próprio in su 
questa linea, o vuoi nel mezzo, o vuoi da canto; ma se tu vuoi che le cose tue venghino 
più diritte, poni il tuo punto nel mezzo di questa linea9; e cosi, come ho detto, ti verranno 
più diritte e più grate. Pure dove ti piace lo puoi porre. 

Ora ti bisogna considerare quanto vuogli stare di lunga a vedere questa tua opera, 
avisandoti che quanto vi stai più appresso tanto più le cose ti parranno maggiore, e cosi 
minori quando ti saranno più lontane, si che porra'ti non troppo di lunga, neanche troppo 
a presso e in quello liogo dove tu ti porrai fa' una linea perpendiculare, cioè linea 
perpendiculare è quella che cade da alto, che 1'uno capo è su in alto e l'altro è giù al 
basso, e in questa metti uno segno, alto la terra tre di queste braccia; e fa' che questa linea 
non passi la linea di sotto del tuo quadro, cioè delia finta finestra. Poi con uno filo, o vero 
con una riga, da questo dato termine delia tre braccia, e a uno per uno di [queste] braccia, 
segnate nella tua finestra, cioè nella linea delia tua finestra; e dove questo filo o riga che 
tu adoperi, dove che taglirà la perpendiculare linea delia finestra, notavi uno punto; e 
cosi, come t'ho detto, va' faccendo per infinito che m se' da 1'altra parte dei quadro, e 
ogni volta fa' quello medesimo punto, dove che '1 filo segna; e cosi, quando 1'hai segnata 
per tutte 1'antedette parti, e colle seste riporta tutte quelle parti dalla parte opposita delia 
tua finestra. E benché 1'uno ti paia largo e l'altro stretto, non curare, perché conviene che 
cosi venga, e poi colla tua riga, dove tu hai notati questi punti, dall'uno alPaltro per 
dirittura a traverso fa' per ciascuna linea. 
E poi ai punto che tu hai messo a questa linea, o di sopra o dove si sia, metti in questo 
luogo uno filo, o vuoi con la riga, e a ciascuno di questi punti che tu mettesti in su la linia 
di sotto dei quadro, e a ciascuno tira una linea, che si partino tutte da questo dato punto: 
perché questo è a similitudine dei tuo occhio, e queste linee sono i razzi dei tuo occhio, 
cioè e' razzi visivi antedetti. E tutto questo piano ti verrà pieno di parelli, cioè quadretti 
d'uno braccio 1'uno; e benché paino minore 1'uno che l'altro, e anche non paino quadri, 
niente di meno sono tutti equali e quadri, d'una medesima ragione, come che in processo 
si vedrà." 10 

7 A chamada linia di sotto, corresponde à linha de terra. 
8 A linea sottilissima equivale à linha do horizonte. 
9 Refere-se à localização do ponto de vista. 
10 Cf. AVERLINO, Antonio detto il Filarete — Trattato di Architettura, Tomo II, pp. 650-653, páginas 

correspondentes aos foi. 177 r° e 177 v°. Desta edição reproduzimos o foi. 177 v°. ilustrado na figura 203-A. 
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Il Filarete faz acompanhar esta descrição com um desenho no fol. 177 v°. Atendendo 
ao interesse do mesmo para o nosso estudo, apresentamos, em primeiro lugar, na figura 
seguinte, a ilustração completa do fólio e, em seguida, analisaremos a construção do espaço 
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Fig. 203A. 'Trattato di Archittetura (Foi. 177 v°.) 
Antonio Averlino (detto II Filarette) 
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Fig. 203B. Trattato di Archittetura (Foi. 177 v°., porm.) 
Antonio Averlino detto II Filarette 
Sistema de construção em perspectiva 

perspectivado que propõe. 

Filarete referese a Alberti como «[...] 
m^ua el mio Battista Alberti»11 o que denota uma 
f*f * relação frequente e até familiar com o teórico 

renascentista donde se depreende que talvez 
conhecesse a costruzione legittima de 
Alberti, como parece transparecer do seu 
desenho que reproduzimos, ampliado, na 
figura 203B 

•mi 

uerçto 

etnuiás, 
Aa cke 
•wo teu 

Como refere no texto, foi desenhado o 
quadrado, situando o ponto cêntrico a uma altura de três braccia, tendo optado por colocálo, 
aproximadamente, no centro. No que se refere à posição do observador, II Filarete não é 
muito rigoroso embora assinale que deva respeitar a altura a que se encontra a linha do horizonte 
(não assinalada no seu esquisso). Salientando o efeito da distância sobre o objecto a desenhar 
refere que o observador deve situarse "non troppo di lunga, neanche troppo a presso" u, 
colocandoo do lado esquerdo do quadrado. Através das suas indicações foi elaborado um 
desenho mais esclarecedor que se ilustra na figura 204 13. Assim, depois de ter dividido a 
«linha de terra» em diversos intervalos correspondentes a um braccio (distância entre a-b ou 
entre qualquer uma das divisões consecutivas) assinala a linha do horizonte (LH), a uma 
altura equivalente a três braccia, (espaço A), sobre a qual 
marca o ponto cêntrico isto é, o ponto de convergência de 
todas as perpendiculares ao «plano do quadro»: o ponto 
de fuga, PF. Em seguida, são desenhadas as linhas 
longitudinais com origem nas divisões da «linha de terra», 
indicadas pelas letras a-g, 
conduzindoas para o ponto de 
fuga. Os «raios visuais», usando . ■'■/ /■ .JÇZ±Ç=L 

a expressão de Filarete, traçados desde 
o observador (O) até às divisões do lado infe

rior do quadrado, determinam, na vertical tirada pela 
Fig. 204. Sistema de construção em perspectiva 

extremidade a, Um CeitO número de pontOS, pelos segundo Antonio Averlino (Il Filarete). 

11 Cf. AVERLINO, Antonio detto il Filarete — Trattato di Architettura, Tomo II, p. 640 (foi. 173 v0.). 
12 Ibidem, p. 651 (foi. 177 v°.). 
13 Esquema elaborado a partir de BRIONGUERRY, L. — Jean Pèlerin Viator. Sa place dans l'histoire 

de la perspective. Paris: Société d'édition les belles lettres, 1962, p. 61. 
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quais devem ser desenhadas as linhas horizontais do pavimento que, assim respeitam a 
diminuição progressiva causada pela distância a que se encontram. 

Como se pode comprovar, o método de construção de um plano em perspectiva proposto 
por Antonio Averlino, mesmo partindo de pressupostos um pouco diferentes, não se afasta 
muito da costruzione legittima «abreviada» indicada na figura 198. Portanto, neste aspecto, 
Filarete não apresenta um contributo inovador para o sistema de construção em perspectiva, 
mas comprova que o processo, embora ainda não devidamente sedimentado, estava a difundir-
se, tornando-se cada vez mais familiar, nomeadamente, para os pintores. 

PEERO DELLA FRANCESCA (C. 1416 -1492) 

Piero di Benedetto de Franceschi, mais conhecido como Piero della Francesca, foi um 
pintor, paradigma do artista-matemático, que aportou para o campo artístico o seu saber teórico 
mediante o tratado De prospectiva pingendi, escrito entre 1475-1480. Os três livros que o 
compõem versam sobre o tema da perspectiva, desde os seus rudimentos até às mais complexas 
projecções de sólidos, elementos arquitectónicos ou proporções da figura humana. Entre todos 
os seus ensinamentos, a parte que nos interessa, em particular, refere-se ao modo de construir 
um quadrado em perspectiva, assunto abordado por Piero em diversas proposições que 
passaremos a referir e ilustrar quer com desenhos da sua autoria quer com reconstituições de 
mais fácil leitura. 

Em primeiro lugar, apresentamos a descrição sobre o modo como se deve proceder 
para desenhar um quadrado existente num plano, quando sofre uma diminuição perspéctica, 
assunto tratado na Proposição 13 do Livro I, onde Piero della Francesca mostra ter 
conhecimento da Óptica de Euclides, ao citar as Proposições 10 e 11 para justificar 
determinadas considerações. Transcreve-se, na íntegra, o texto relativo à Proposição 13 I4: 

[Proposição 13 -foi 6 v°] "RÉDUIRE EN CARRÉ UN PLAN DÉGRADÉ. Comme dans la proposi
tion précédente, soit DC une ligne partagée au point B, menons BF qui lui est 
perpendiculaire et une autre ligne perpendiculaire au-dessus de D jusqu'en A, placé en 
son lieu; tirons une ligne perpendiculaire au-dessus de C, de longueur égal à BC, soit 
GC, et du point G, menons une parallèle à BC, soit GF; je dis qu'il s'ensuit un carré de 
côtés égaux BC, CG, GF, et FB. Mantenaint, je tire du point A les lignes AC et AG, qui 

14 As indicações relativas ao tratado De prospectiva pingendi, bem como as figuras apresentadas foram 
extraídas da seguinte edição: PIERO DELLA FRANCESCA — De la Perspective en peinture. Paris: In Media 
Res, 1998. Nas transcrições, o texto em versaletes corresponde ao título atribuído por Piero a cada uma das 
proposições. Por outro lado, os parêntesis rectos indicam notas acrescentadas ao texto pelo próprio tradutor. 
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coupent BF en deux points: AC coupe BF au point E, et AG coupe BF au point H. Je dis 
que E apparaît au point A plus élevé que B, parce que A se tient au-dessus de B, et que H 
apparaît plus bas que F, parce que A est plus bas que F, comme cela est démontré dans les 
10e et 11e propositions du De Aspectuum Diversitate d'Euclide. Je dis que BE apparaît 
égal à BC dans le lieu déterminé, et que EH apparaît égal à CG dans le même lieu 
déterminé, et que HF apparaî égal à FG. Tirons AF et AB: nous aurons trois triangles, 
chacun d'eux avec deux bases [opposées à A]: le triangle ABC avec les deux bases BC et 
BE, le triangle ACG avec les deux bases CG et HE, et le triangle AGF avec les deux 
bases FG et FH; d'où, par la seconde proposition de ce livre, la base BE apparaît égal à 
la base BC, parce qu'elles sont sous un même angle A, et la base EH apparaît égale à CG, 
du fait qu'elles sont sous un même angle, et la base HF apparaît égale à FG, parce qu'elles 
sont contenues dans un même angle; la proportion qui est de AE à AC, est celle qui est de 
DB à DC, la même qui est de EH à CG, mais aussi de AE à AC, et la proportion qui est 
de BE et FH ensemble [BE+FH] à CG, est celle qui est de HG à AG, et quand les dis
tances et les choses sont dans une certaine proportion avec la hauteur de l'œil relative à 
la chose dégradée, il est clair que c'est la juste dégradation. Donc, je dirai que EH-CG 
est le plan BE réduit à un carré. Mantenant, menons du point A une ligne parallèle à BC, 
prolongée sans fin, puis divise la ligne BC en deux parties égales au point I, et tire au-
dessus de I la perpendiculaire; à l'endroit où elle coupe la ligne qui part du point A 
parallèlement à BC, se trouve le point A'15; puis tire à partir de E une parallèle à BC qui 
coupe CG au point K, mène à partir de A' une ligne vers B, qui coupe EK au point D', 
puis tire à partir de A' une ligne vers C qui coupera EK au point E' ; je dis avoir mis au 
carré le plan dégradé, à savoir BCD'E'. La preuve: voyons si D'E' est égale à EH qui 
apparaît égale à la quantité CG, comme cela a été prouvé ci-dessus. Je dis qu'elle est 
égale ou semblable, car la proportion qui est de A'B à A'D', est de A'C à A'E', est la 
même que celle de D'E' à BC, qui est aussi de EH à CG. Étant proportionnelles, elles 
sont égales ou semblables, mais en fait égales, car nous avons admis que [la ligne] BC de 
l'une est égale à [la ligne] BC de l'autre [i.e.: CG = BC], ce qui éclaire l'énoncé. Mais si 
tu me disais: pourquoi mets-tu l'œil au milieu? Parce que cela me paraît convenir mieux 
pour voir les opérations; néanmoins, chacun peut le mettre là où il lui plaît, sans dépasser 
les limites indiquées dans la dernière figure [de ce livre], et quelque soit le lieu où tu le 
placeras, il en résultera la même proportion" 16 

A figura 205 reproduz a ilustração 13 do tratado De prospectiva pingendi, onde a 

nomenclatura se torna pouco evidente. Deste modo faremos uma descrição sumária do processo 

seguido pelo pintor para a construção do quadrado visto em perspectiva com base na figura 

206. 

15 O apóstrofo que aparece em algumas letras foi acrescentado pelo tradutor, tanto no texto como nas 
figuras, como forma de estabelecer alguma distinção pois Piero representa pontos distintos com a mesma letra. 
Cf. PIERO DELLAFRANCESCA—De la Perspective en peinture, p. 58, nota 53. Nos desenhos que elaborámos 
mantemos idêntica nomenclatura. 

16 Cf. PIERO DELLA FRANCESCA — De la Perspective en peinture, pp. 56-59. 
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Fig. 205. Sistema de construção em perspectiva 
Piero delia Francesca (ca. 14 75-1480 ). 
De Prospectiva pingendi 

Assim, uma vez traçadas as linhas 
iniciais e desenhado o quadrado BCGF 
prolonga-se a linha da base BC e, no seu 
extremo tira-se uma perpendicular onde se 
coloca o ponto A, que indica a posição do 
observador. Por este ponto, Piero conduz 
uma paralela ao segmento CD e, em seguida, 
divide o lado BC em duas partes iguais, pelo 
ponto /. Por este mesmo ponto conduz uma 
perpendicular utilizada para posicionar o 
ponto A', indicando, na vista de frente, a 

posição do observador. Prossegue conduzindo, pelo ponto A, segmentos de recta dirigidos 
para os vértices do quadrado inicial. Assinala os pontos E e H, determinados, pela intersecção 
do lado BF, do quadrado BCGF, respectivamente, com 
o raio visual AC eAG. 

Recorrendo às Proposições 10 e 11 
da Óptica de Euclides, supracitadas, 
demonstra a igualdade dos 
segmento EHeD'E',e conclui que 
a relação entre EH e CG indica a 
proporção que deve existir entre BC 
e D'E', lados transversais do 
quadrado visto em perspectiva. 
Uma vez construído este quadrado 
em perspectiva, Piero indica, na Proposição 14, como o dividir em partes iguais, ou seja, 
como efectuar a marcação das linhas ortogonais do «tabuleiro de xadrez», depois de ter 
dividido o segmento de base, BC, no número de partes iguais que entender. Este processo 
consiste, simplesmente, na orientação de linhas longitudinais em direcção ao ponto A', 
marcação que o pintor interrompe sobre o lado posterior do quadrado, como se pode verificar 
pela figura 207. São, então, desenhadas as linhas FK, GL, HM, e IN. Seguidamente, Piero 
detém-se a comprovar a proporcionalidade entre as divisões efectuadas nos dois lados 
transversais do quadrado. Transcrevemos o trecho relativo a esta etapa construtiva: 

[Proposição 14 -foi. 7, r°] "DIVISER EN PLUSIEURS PARTIES ÉGALES LA FIGURE D'UN CARRÉ 
DÉGRADÉ. [...] Soit, comme il a été dit, BCDE le carré et A l'œil. Divise BC en autant de 
parties qu'il te plaît, et qu'elle soit équidivisée par exemple aux points F, G, H, I; puis 
tire une ligne du point F au point A, et des points G, H, et I au point A, lesquelles diviseront 

11 / 
/ H 

A' 

^ ^ """"E 
D X i \ E ' 

^ ^ """"E 

D B I 
Fig. 206. Sistema de construção em perspectiva de um quadrado 
segundo Piero delia Francesca. 
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DE aux points K, L, M et N. Je dis que DE est divisée en même proportion que BC, parce 
que la proportion de BF à DK est celle qui est de BC à DE, et la proportion de FG à KL 
est comme celle de GH à LM, et celle de HI à MN, comme celle de BC à DE, si bien 
qu'elles sont en une proportion. Autrement: parce que BC et DE sont sous un même 
angle, de même BF et DK sont sous un même angle, et FG, avec KL, sont sous un même 
angle, et GH, avec LM sont sous un même angle, et ainsi HI avec MN sont sous un 
même angle, et IC avec NE sont sous un autre même angle, et que les bases sont parallèles, 
il s'ensuit qu'elles sont en une même proportion [...]" 1? 

Imediatamente após este procedimento, Piero enuncia, na Proposição 15, o modo como 

proceder para estabelecer o escalonamento das linhas que dividirão, em partes iguais, os 

lados ortogonais do quadrado: 

[Proposição 15 -foi 7, r°\ "UNE FOIT DÉGRADÉE UNE SURFACE CARRÉE DIVISÉE EN PLUSIEURS 
PARTIES ÉGALES, PRODUIRE CES DIVISIONS DANS LE CARRÉ [DÉGRADÉ]. Soit la Surface Carrée 
dégradée BCDE, divisée en plusiers parties égales, comme BC l'est aux points F, G, H, 
I, et DE aux points K, L, M, et N. Soient tirées les lignes de jontion à l'œil A comme dans 
la proposition précédente, et soit menée la diagonale BE de l'angle B à l'angle E, laquelle 
divisera FK en O, et GL au point P, HM au point Q, et IN au point R. Tire une ligneà 
partir de O, parallèle à BC, qui coupera BD au point S et CE au point T; tire une ligne par 
P, parallèle à BC, qui coupera BD au point V et CE au point X; tire une ligne par Q, 
paralele à BC, qui coupera BD au point Y et CE au point z; tire une ligne par R, parallèle 
à BC qui coupera BD au point Z et CE au point V, et qui coupera FA au point 1, GA au 
point 2 et HA au point 3. Je dis que ces divisions sont réduites en carré, comme j'ai 
annoncée que je le ferai." 18 

O processo relativo à divisão do quadrado em partes iguais encontra-se ilustrado na 
figura 207, na qual foi utilizada a nomenclatura descrita nas proposições anteriores, embora 
reduzida ao mínimo necessário. Assim, depois de desenhada a figura perspectivada do quadrado 
BCED, Piero delia Francesca sugere a divisão da linha anterior do 
quadrado no número de partes que se entender. No exemplo ilustrado 
são efectuadas as divisões indicadas por F,G,He I. Em seguida, 
une cada um desses pontos com A, que indica a posição do olho 
do observador (ponto de vista). Com esta operação, obtém, no D 
lado posterior do quadrado, os pontos K, L, M e N. Após ter 
demonstrado a proporcionalidade existente entre os 
pequenos segmentos dos lados BC e DE, procede ao 
traçado das l inhas transversais {Proposição 15), 
recorrendo à diagonal BE que intersecta todas as linhas Fig. 207. Método de Piero para a divisão de 
convergentes em A, nos pontos assinalados por O, P, Q, e u m iuad rado e m P ^ 8 iguais-

17 Cf. FRANCESCA, Piero delia — De la Perspective en peinture, p. 59. 
18 Ibidem,p.m. 
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R. Por estes, conduz segmentos paralelos ao lado BC obtendo a posição das várias paralelas 
ao «plano do quadro». Ao fazer uso deste método de desenhar em perspectiva, somos levados 
a supor que Piero poderia ter conhecimento do emprego do «ponto de distância», analisado 
adiante, embora não se possa afirmar com exactidão que compreendesse a sua função inte
gral, ou o utilizasse como método prioritário, como acontecerá, mais tarde, com Jean Pèlerin. 
Pelo contrário, a utilização da diagonal, principalmente nos esquissos do tratado, mostra que 
o seu uso apenas se efectua num plano secundário, reduzido a um papel de verificação 19. 

Há, ainda, duas proposições que, juntamente com a Proposição 13, se mostram 
fundamentais para percebermos o conceito de Piero delia Francesca sobre a construção em 
perspectiva. Trata-se das Proposições 23 e 30. Na primeira, o pintor realiza a construção 
perspéctica de um quadrado, de forma muito semelhante à da costruzione legittima, enquanto 
na segunda, pela primeira vez, se expõe, de forma inequívoca, algo que o próprio Leon Battista 
Alberti não estabelecera: o afastamento que o observador devia manter em relação ao plano 
do quadro. Para Alberti esta distância era arbitrária, Piero, pelo contrário, estabelece, com 
precisão, a localização do observador, quer em termos de ângulo visual, quer relacionando-a 
com as dimensões da pintura em questão. Vejamos cada uma das proposições com mais 
detalhe. 

A Proposição 23 é dedicada à explicação do modo de proceder para desenhar um 
quadrado que se situa num plano rectangular cujas dimensões são conhecidas, aspecto que, 
no âmbito do assunto que nos ocupa, é de somenos importância. Porém, ao concluir esta 
proposição, Piero enfrenta o problema de desenhar um quadrado numa superfície plana, não 
quadrada, BCDE da qual não conhece as dimensões. Define, então, um procedimento que se 
reveste da maior importância para o tema da perspectiva: 

[Proposição 23 -fol. 11, r°] "DANS UN PLAN QUELCONQUE NON CARRÉ, DÉCOUPER UN CARRÉ 
[...] Mais si la quantité de longueur du dit plan n'était pas connue, ni sa largeur, je tirerai 
du point Ala ligne parallèle à BC, d'une longueur que j'ai fixée comme étant la distance 
du lieu déterminé à l'emplacement donné de l'œil, et laje placerai le point O; de ce point 
je trace OC qui coupera la ligne BD au point L; je dis que BL est la quantité prélevée au 
plan BCDE dégradé. Menons par L une parallèle à BC, qui coupera la diagonale BE au 
point K et CE au point M, je dis que BLCM est un carré découpé du plan non carré 
BCDE, car la ligne qui part de l'œil O est aboutit à C, coupe BD au point L, si bien que 
C apparaît à l'œil au-dessus de B de la quantité BL, comme cela fut prouvé par la [12e] 
proposition." 20 

19 Cf. BRION-GUERRY, L. — Jean Pèlerin Viator, pp. 44,46. 
20 PIERO DELLA FRANCESCA — De la Perspective en peinture, p. 77. 
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Este procedimento, 
ilustrado por Piero, mediante a figura 
23 do seu tratado (foi. 11, r°), serviu de base para 
elaborar a que reproduzimos na figura 208, e da qual nos 
serviremos para os esclarecimentos que se seguem. Fig. 208. Método de Piero para 

determinação de um quadrado 
existente num plano 

Uma vez efectuado o desenho do rectângulo BCED do 
qual não se conhecem as dimensões, é conduzida, pelo ponto 
A, uma linha paralela ao lado fiCcom um comprimento que é definido como sendo a distância 
do local ao ponto onde se situa o olho: ponto O. Este aspecto é verdadeiramente importante 
para o presente sistema construtivo na medida em que estabelece, de modo inequívoco, a 
distância a que se situa o observador do objecto considerado. Portanto, o segmento OA da
nos o afastamento que existe entre o ponto de vista e o ponto de fuga. 

Piero continua a construção unindo O com C, por meio de uma linha que secciona o 
segmento BD no ponto L. Com origem neste ponto, conduz uma paralela a BC que intersecta 
a diagonal BE no ponto K e o lado CE no ponto M. Atendendo à primeira parte desta proposição, 
Piero afirma que o quadrilátero BCML, desenhado em perspectiva, é um quadrado recortado 
sobre o plano, não quadrado, BCED, aspecto que, neste momento, não nos interessa considerar, 
pois sai fora do âmbito da nossa investigação. Importa, sim, relevar que, no desenho efectuado 
[208], para além do facto de ter sido definida a distância a que se encontra o ponto de vista, é 
possível efectuar a determinação das restantes linhas transversais por um de dois processos: 
o primeiro e o mais simples, passa por considerar os pontos de intersecção da diagonal BE 
com as linhas ortogonais que convergem no ponto A e, por eles, desenhar as linhas transversais, 
de acordo com o que foi descrito na Proposição 14 e ilustrado na figura 207. O segundo 
método resultaria da união do ponto O com a extremidade M da linha horizontal LM. Este 
raio visual intersecta o lado BD num ponto pelo qual se desenha outro segmento horizontal 
do pavimento. Repetindo o procedimento seria determinada a disposição das linhas transversais 
que se prolongam em profundidade, situadas exactamente na mesma posição resultante da 
aplicação do método da diagonal BE, tal como se indica, a traço interrompido na figura 208. 
Iremos constatar que o processo acabado de descrever é um dos métodos propostos por 
Sebastiano Serlio para a divisão de um pavimento em partes iguais. Porém, como Piero não 
prosseguiu o desenho não podemos ter a certeza sobre o modo como ele conceberia o processo 
completo ou efectuaria a colocação das restantes linhas transversais. 
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Como referimos, a Proposição 30 fornece, pela primeira vez, indicações precisas quanto 

à distância a que deve ser posicionado o observador. Para a conhecer, vamos considerar as 

próprias palavras do tratadista que, ao terminar o seu primeiro livro, com esta proposição, se 

insurge contra os erros cometidos por aqueles que não compreendem o método e obtêm 

resultados falseados e, por isso, duvidam que a perspectiva seja uma verdadeira ciência: 

[Proposição 30 -foi. 16, v°] "POUR DÉTRUIRE L'ERREUR DE CERTAINS, QUI NE SONT PAS TRÈS 

EXPERTS DANS CETTE SCIENCE, ET QUI DISENT QUE, MAINTES FOIS, LORSQU'ILS PARTAGENT LEUR 

PLAN DÉGRADÉ EN BRASSES, IL ARRIVE QU'UNE BRASSE, UNE FOIS DÉGRADÉE, SOIT PLUS GRANDE 

QUE LORSQU'ELLE N'ÉTAIT PAS DÉGRADÉE; Cela vient du fait qu'ils n'on pas compris [comme 
choisir] la distance qu'il faut mettre entre l'œil et le lieu déterminé où l'on place les 
choses, ni de combien l'œil peut étendre l'angle [de vue] avec ses rayons visuels; si bien 
qu'ils doutent que la perspective soit une véritable science, jugeant de manière fausse 
par ignorance. C'est pourquoi il faut faire une démonstration de la distance convenable 
et de l'angle [visuel] que l'on peut étendre depuis l'œil, afin que s'annihilent leurs doutes. 
[...] Pour que l'œil perçoive plus facilement les choses qui lui sont opposées, il faut 
qu'elles apparaissent sous un angle inférieur à l'angle droit, dont je dis qu'il en est les 
deux-tiers pour que les trois côtés forment un triangle equilateral où chacun des angles 
ait la même force que l'autre. Et parce que cette ligne s'exprime en racines, nous mettrons 
en nombres entiers pour qu'on comprenne plus clairement ce terme. Je dis que si ton 
ouvrage est d'une largeur de 7 brasses, alors tu devras t'écarter pour le voir de 6 brasses 
et pas moins, et garder la même proportion si l'ouvrage est plus grand. Mais, si ton 
ouvrage était inférieur à 7 brasses, tu peux te tenir à 6 ou 7 brasses, de distance, en tout 
cas, tu ne peux pas t'approcher dans une proportion qui serait inférieur au rapport de 6 à 
7, comme je l'ai dit, car dans un tel lieu déterminé, l'oeil peut, sans se déplacer, voir tout 
ton ouvrage alors que s'il fallait déplacer le regard, les résultats seraient faux car il y 
aurait plusieurs vues [...]" 21 

Neste excerto, existem conceitos novos e importantes para o desenho em perspectiva. 

Destacamos o facto de Piero delia Francesca apresentar como 2/3 do ângulo recto (ou seja 

60°) a amplitude mais aconselhada para o ângulo visual sob o qual a pintura deveria ser 

observada. Exprimindo-se em termos numéricos, o pintor estabelece a relação que se deveria 

verificar entre a dimensão da pintura e a distância a que o observador deve estar: se a pintura 

medisse 7 braças de largura, o afastamento mais indicado seria de 6 braças, portanto, segundo 

uma relação de 6 para 7 (6/7) e nunca inferior. Caso tal sucedesse, ou seja, se o distanciamento 

existente entre o observador e a sua obra não respeitasse esta proporção e for inferior, então 

aquele não a poderá abranger com um só golpe de vista, sendo obrigado a mover o olhar o 

que falseará a construção22. Esta observação vem de encontro a uma das condições impostas 

21 Cf. PIERO DELLA FRANCESCA — De la Perspective en peinture, pp. 93-95. 
22 Sobre estas considerações de Piero delia Francesca deverá ser, ainda, consultada a seguinte publicação: 

BRION-GUERRY, L. — Jean Pèlerin Viator, pp. 44-46. 
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para que se realize, correctamente, a costruzione legittima: a imobilidade do ponto de vista, o 
que comprova que este pressuposto era conhecido dos pintores e o procuravam respeitar. 

FRANCESCO DE GIORGIO MARTINI (1439-1501) 

Arquitecto, engenheiro, pintor e escultor, Francesco Maurizio di Giorgio di Martino, 
nascido em Siena, elaborou uma primeira redação dos Tratados, provavelmente, entre 1478 e 
1481, quando se encontrava na corte de Urbino ao serviço de Federico de Montefeltro23. A 
segunda versão deverá ter sido redigida entre 1487 e 1489 das quais se conservam, também 
duas cópias 24. Compõem-no duas obras distintas: Architettura, Ingegneria e Arte Militare e 
Architettura Civile e Militare 25. A primeira pode considerar-se articulada em dez livros, 
abordando, entre outros assuntos, os tipos de fortalezas, a cidade, arquitectura antiga, princípios 
de geometria, hidráulica e máquinas de guerra; a segunda inclui sete tratados analisando, 
principalmente, temas da arquitectura civil26. O assunto referente à perspectiva encontra-se 
tratado no quarto livro da primeira obra intitulado Geometria e modo di mesurare distanze 
altezze e profondità. Depois de ter esclarecidos os princípios básicos da geometria, métodos 
para medir distâncias, alturas, profundidades e superfícies, elabora uma exposição 
extremamente reduzida do problema da perspectiva que ilustra com dois desenhos explicativos. 
Sobre o assunto citamos textualmente Francesco di Giorgio, a partir do foi. 33 r°. do Codex 
Saluzzianus 148 : 

"Prospettiva è membro di giemetria e sotto due vincoli si contiene, cioè centro e 
contracentro. Centro è ponto e termine di tutte le linie e dell'occhio. Contracentro è 
1'occhio che riguarda el ponto e da esso occhio si partan le traverse linie risegando quelle 
del centro per le quali si vede le diminuizioni e perdimento di ciascun piano. 

23 Desta primeira versão existem duas cópias datadas de 1482 a 1486 do Codex Ashburnham 361, 
conservado na Biblioteca Laurenziana em Florença e do Codex Saluzzianus 148, em Turim. Sobre a data da 
realização do Tratado não existe unanimidade, embora tal facto não seja relevante para o nosso trabalho. Vd. 
TEORIA da Arquitectura. Do Renascimento aos nossos dias. Kõln: Taschen, p. 40; SCHLOSSER, Julius — La 
literatura artística, p. 135; ARNAU AMO, Joaquin — La teoria de la arquitectura en los tratados, p. 69; 
WIEBENSON, Dora, dir. — Los Tratados de Arquitectura. De Alberti a Ledoux. Madrid: Hermann Blume, 
1988, p. 51-52. 

24 Realizadas, provavelmente, entre 1489 e 1492: Codex Senensis S. IV. 4 e o Codex Magliabechianus 
II.I.141, que integra uma versão definitiva da sua tradução de Vitrúvio. Vd. TEORIA da Arquitectura. Do 
Renascimento aos nossos dias, pp. 40-41. 

25 No nosso trabalho utilizámos a seguinte edição, que faz uso dos quatro códices referidos na nota 
anterior: MARTINI, Francesco di Giorgio — Trattati di Architettura, ingegneria e arte militare. Milano: Edizioni 
il Polifolio, 1967, 2 tomos. 

26 Além do Sommario do próprio Tratado, veja-se ARNAU AMO, Joaquin — La teoria de la arquitectura 
en los tratados, p. 73. 
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Anco per altro modo essi piani da diminuire sono. Poniamo sia un piano in nel quale 
partirai le braccia o altre misure sopra le quali disegnarai le linie, e dalla fronte d'esso 
piano dirizzarai due asti distanti l'una dall'altra quello spazio vuoi giudicare la cosa, 
legando all'altezza dell'occhio tuo all'ultima aste uno filo tirato a l'ultima linia e a la 
siconda e terza e infinito a la piu pressimale, sempre segnando dove en sull'aste batte. E 
cosi porrai aver perfeitamente la diminuizione di ciascun piano. E tutto el fundameno 
d'essa arte nelle due parti si consiste." 27 

* * Ï « £ M « pï i t t t KfwáêftfVft* Sendo provável que Francesco di 
Giorgio tivesse, pelo menos, um 
conhecimento sumário do método de 
Alberti, embora possa não ter 
compreendido integralmente o processo 
e as suas consequências, a verdade é que 
a descrição e os desenhos que a 

Fig. 209. Sistema de construção em perspectiva -1 
acompanham se aproximam bastante do Francesco di Giorgio Martini (c. 1487-1489) 

j . , . . Turino, Codex Saluzzianus, 148 (foi. 33 r°.) 

processo da costruzione legittima. 
Assim, na primeira ilustração do folio do foi. 33 r°. do codex referido, reproduzida na figura 
209, podemos observar um desenho da vista frontal com as linhas dirigidas para um único 
ponto de fuga ( "dentro ") situado sobre a linha do horizonte, a uma altura correspondente a 
três unidades (três braccia), e a marcação de uma diagonal, dirigida da extremidade inferior 
esquerda para o contracentro, isto é, o ponto de vista, o local onde se situa o observador. 

Por outro lado, o processo das duas hastes verticais identifica-se com a segunda etapa 
da costruzione legitima na medida em que a primeira vertical, corresponde, ao «plano do 
quadro» que intersecta a «pirâmide visual», vista em alçado, onde são marcados os pontos de 
intersecção dos «raios visuais» dirigidos do olho do observador, colocado de modo fixo junto 
da segunda vertical, para as 
divisões efectuadas sobre o 
plano horizontal. A ilustração 
desta situação é feita na figura 
210 que reproduz o segundo 
desenho do mesmo fólio. 

Assim, a segunda haste 
corresponde à materialização da 
perpendicular tirada do ponto 

Fig. 210. Sistema de construção em perspectiva - II 
Francesco di Giorgio Martini (c. 1487-1489) 
Turino, Codex Saluzzianus, 148 (fol. 33 r°.) 

27 MARTINI, Francesco di Giorgio — Trattati di Architettura, Tomo I, pp. 139-140. 
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Fig. 211. r^xío e ilustração do sistema de construção em perspectiva 
Francesco di Giorgio Martini (c. 14871489) 
Turino, Codex Saluzzianus, 148 (foi. 33 r°.) 
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onde se situa o observador no processo ilustrado nas figuras 193 e 194 da costruzione legittima 
de L. B. Alberti. Porém, Francesco di Giorgio não avança mais no sentido de retirar conclusões 
quanto às propriedades verificadas pela construção que apresenta, a qual possui, em si, os 
princípios elementares da perspectiva. O registo destes dois esquissos leva, pois, a supor que 
Francesco di Giorgio terá ouvido falar do método de Alberti, mas sem que o tenha efectivamente 
compreendido ou sabido tirar as devidas conclusões práticas de forma aplicá-las no desenho 
de um espaço perspectivado, embora o processo esteja quase completo. Também não se poderá 
concluir que a construção ilustrada na figura constitua uma representação consciente do que 
será mais tarde apresentado por Jean Pèlerin, relativamente à utilização dos pontos de distância 
que analisaremos adiante, pois Francesco di Giorgio nada refere quanto ao caso e evidencia 
não ter a noção do emprego dessa diagonal. Tal como no caso de II Filarete, estamos perante 
o emprego embrionário da costruzione legittima de Leon B. Alberti, que não vem acrescentar 
dados novos ao que já foi exposto, embora confirme que o método começava a ser 
compreendido e divulgado. 

Atendendo a invulgaridade desta publicação reproduzimos na figura 211 o fólio completo 
onde se regista o texto alusivo à perspectiva, anteriormente transcrito, (coluna da direita) e os 
dois esquemas analisados. 

LEONARDO DA VINCI (1452 -1519) 

Entre os anos de 1473 e 1518, Leonardo da Vinci redige uma série de manuscritos que, 
mais tarde, deram origem ao Trattato delia Pittura, onde podemos constar uma parte substancial 
dedicada à perspectiva linear, escrita pelo ano de 149228, englobando, entre outros assuntos, 
desde as definições mais simples até aos complexos fenómenos da visão onde são estudados 
os mecanismos dos raios visuais, a noção da «pirâmide visual» o modo como são captados os 
objectos dependendo da distância e a forma como esta afecta a sua representação. Para 
Leonardo, a perspectiva, nas suas diversas vertentes é uma componente essencial da pintura 

28 A compilação deverá ter sido realizada pelo seu aluno e herdeiro dos escritos: Francesco Melzi. Cf. 
SCHLOSSER, Julius — La literatura artística, p. 155, 166; BECKETT, Wendy, Irmã — História da Pintura. 
[S.1J: Livros e Livros/Selecções do Reader's Digest, 1995, p. 118. Habitualmente, ao empregarmos o termo 
«perspectiva», de forma isolada, referimo-nos à perspectiva linear. No caso de Leonardo da Vinci utilizamos a 
expressão correcta: «perspectiva linear», de modo a salientar o tipo de perspectiva em causa. Leonardo da 
Vinci, como é sabido, distinguia, e muito bem, a perspectiva linear da perspectiva aérea e a perspectiva da cor. 
Sobre a perspectiva linear veja-se os números: 39-108 da seguinte edição: LEONARDO DE VINCI — Tratado 
de pintura. Tercera edición. Madrid: Ediciones Akal, 1995, para a perspectiva aérea, os números: 259-270 e 
395-397. Quanto à perspectiva das cores os números: 34, 75, 81-82, 259-270, 261-164. 
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como se pode depreende das definições aqui reproduzidas onde se percebe, também, a 
importância que atribuía à cor perspectiva da cor) e à distância (perspectiva aérea): 

"La perspectiva no es otra cosa que ver un lugar a través de un vidrio plano y perfectamente 
traslúcido, sobre cuya superfície han sido dibujados todos los cuerpos que están dei otro 
lado dei cristal. Estos objectos pueden ser conducidos hasta el punto dei ojo por medio 
de pirâmides que se cortan en dicho vidrio.29 

"La ciência de la pintura comprende todos los colores de la superficie y las figuras de los 
cuerpos que con ellos se revisten, y su proximidad y lejanía, según proporción entre las 
diversas disminuiciones y las diversas distancias. Esta ciência es madre de la perspectiva. 
[...] La perspectiva es brida y timón de la pintura. Tal es la naturaleza de la perspectiva 
que por ella el plano parece en relieve y el relieve plano."30. 

Quanto à perspectiva linear, Leonardo apresenta, nos seus manuscritos, indicações claras, 
não apenas sobre o seu suporte teórico como, também, quanto à sua aplicação prática, como 
se pode confirmar através do que reproduzimos na figura 212. Este mostra o método empregue 
para determinar a posição de um ponto assinalado sobre um quadrilátero perspectivado (esboço 
superior) e o resultado evidencia uma construção que nos esclarece sobre o modo como 
Leonardo da Vinci procedia para efectuar a costruzione legittima (esboço inferior). 

A partir destes esboços foi elaborado 
com a figura 214, extraída de outro 
manuscrito, nos mostra a forma como 
Leonardo efectuava a construção do 
espaço perspectivado, que se apresenta 
conforme o método da costruzione 
legittima «abreviada». 

Na figura 213 ilustramse os 
elementos essenciais para elaborar o 
traçado da perspectiva do «quadrado 
base», eabd, disposto horizontalmente. 
Leonardo divide o lado anterior em 
quatro segmentos iguais mediante os 
pontos e, t, s, r, a, que une ao ponto / . 
Estamos, portanto perante a vista de 

o diagrama ilustrado na figura 213 que, juntamente 

* ■ 

Fig. 212. Costruzione legittima segundo Leonardo da Vinci. 
Manuscrito A, foi. 42, t°. 
Paris, Bibliothèque de l'Institut. 

29 Cf. Manuscrito A, foi. 1, v° da Biblioteca do Instituto de França. Cf. LEONARDO DE VINCI — 
Tratado de pintura, p. 142. 

30 Cf. LEONARDO DE VINCI — Tratado de pintura, pp. 34, 111. 
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f r g 

d / / \ \ b £ < ^ < $ < ^ ^ 

frente da «pirâmide visual» que 
Leonardo ilustra no Manuscrito A, fol. 
36 v° [214]. Sobre a horizontal tirada 
por / é assinalado o ponto g 
correspondente à posição do 
observador no alçado lateral. Com 
origem em g, São marcados OS raios Fig. 213. Sistema de construção em perspectiva segundo Leonardo 

. . . da Vinci, de acordo com o esboço da figura 212. 

visuais dirigidos para as divisões da 
linha horizontal (Leonardo não assinala o raio visual a-g) que determinam sobre a superfície 
da «parede de vidro» interposta, correspondente à linha vertical a-n, diversos pontos utilizados 
para o escalonamento das linhas transversais do pavimento visto em perspectiva 31. 

Outro manuscrito de Leonardo da Vinci mostra, de modo inequívoco, o seu conceito da 
«pirâmide visual» bem como o 
efeito causado pelo aumento 
ou diminuição da distância en

tre o observador e o plano do 
quadro, posicionando a 
superfície, que secciona a 
referida pirâmide mais 
próxima ou mais afastada do 
observador [214]. 

Tal como fez Piero delia 
Francesca e mais tarde Diirer, 
Leonardo separa o olho em 
dois, obtendo duas visões 
sobrepostas, correspondentes à 
vista frontal e ao alçado lateral 
como se pode ver no esboço 
inferior. 

"*-<* 

1 
Ï 

J 
•5 

«■•A- wvit*"? ^^W*Wj tiitti'A 

~ ? - * ■ 
Fig. 214. Esquemas respeitantes à «pirâmide visual». 
Leonardo da Vinci. 
Manuscrito A, foi. 36, v°. 
Paris, Bibliothèque de l'Institut. 

Relativamente a este esquisso, o texto do manuscrito diz, resumidamente, o seguinte: 

"El ojo/y el ojo t son una misma cosa: pêro el ojo/denota la distancia, es decir, a qué 
distancia te encuentras para mirar el objecto, y el ojo t te indica la dirección, es decir, si 

31 Figura desenhada com base em BRIONGUERRY, L. — Jean Pèlerin Viator, p. 64. 
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te encuentras en el centro o a un lado [...] y recuerda que siempre el ojo/y el ojo t deben 
estar situados uno y otro a una misma altura [...] Si el ojo/viera un cuadrado perfecto 
cuyos lados todos fueran iguales a la distancia entre c y s, y si, sobre el extremo del lado 
situado más cerca dei ojo, una estaca o cualquier otro objeto recto como el que aparece 
em rs, que seria fijado por una perpendicular, entonces, digo, si tú miras el lado dei 
cuadrado situado cerca de ti, lo verás aparecer en la base de la parede rs, y, si miras el 
segundo lado opuesto, se alzará sobre la pared hasta el punto n." 32. 

Neste texto, Leonardo assinala a função de cada um dos olhos: o olho t, que corresponde 
à visão de frente da «pirâmide visual», indicadora da posição que o observador ocupa em 
relação ao centro do quadrado, enquanto o olho / proporciona a vista de perfil da referida 
pirâmide. Salienta o facto de ambos deverem estar colocados à mesma altura. Termina as 
notas dizendo que se o olho/visse um quadrado perfeito, cujos lados fossem iguais à distância 
entre ces (medida no segmento horizontal observada pelo olho t), olhando para o lado do 
quadrado situado mais perto do observador, este seria visto na base da parede rs (o plano que 
secciona os raios visuais identificado pelo segmento vertical no esboço inferior). Por sua vez, 
olhando para o lado oposto, ou seja, o lado posterior do quadrado, este será visto "elevando-
se sobre a parede até ao ponto ri". Tal descrição corresponde ao método para desenhar um 
quadrado em perspectiva recorrendo às duas vistas da «pirâmide visual»: a vista de frente, 
proporcionada pelo olho í e a vista de perfil, correspondente ao olho/. 

O esquema apresentado na figura 215, reproduz, com maior clareza, o esboço do 
manuscrito a que temos vindo a fazer referência. A ele acrescentámos o segmento horizontal 
ab traçado a partir do ponto n, representando o lado posterior do quadrado, que não se encontra 
assinalado no desenho original. 

Dos esboços de Leonardo da Vinci sobre a perspectiva devemos, ainda, destacar um 
que nos parece bastante significativo para o 
assunto em questão. Referimo-nos a um 
processo auxiliar de construção em 
perspectiva, conhecido por sistema bifocal, 
ilustrado na figura 216 33. Como o próprio 

Fig. 215. Esquema baseado no esboço de Leonardo da nome indica, t rata-se de u m m é t o d o que 
Vinci do manuscrito A, foi. 36 v°. . 

recorre a dois pontos alem do ponto central, 

32 Citámos o texto do Manuscrito A, foi. 36 v°, de Leonardo da Vinci, a partir de PEIFFER, Jeanne — El 
encuentro con los teóricos dei Renascimiento italiano. In DURERO, Alberto — De la medida. Edição crítica de 
Jeanne Peiffer. Madrid: Ediciones Akal, 2000, pp. 98-99, de onde extraímos, também, a figura 214. 

33 Imagem reproduzida de BRION-GUERRY, L. — Jean Pèlerin Viator, p. 66. Ver também PANOFSKY, 
Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica", p. 107. 
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sendo conhecido e utilizado pelos pintores, pelo 

menos desde o século XIV. Ao abordarmos o 

sistema construtivo de Jean Pèlerin, aludiremos a 

este método e às respectivas normas, pelo que não Fig. 216. Sistema bifocal segundo Leonardo da Vinci. 
.•«•• * ■ Manuscrito M, foi. 3. v°. 

se just i f ica, neste momento , um maior Paris, Bibliothèque de l'Institut, 
desenvolvimento. 

POMPONIUS GAURICUS (1482 -1530) 

O tratado intitulado De Sculptura, redigido em 1503 e publicado, em Florença, no ano 

seguinte, pode induzirnos em erro, pois, para Pomponio Gaurico, o termo latino sculptura é 
sinónimo da «arte do metal», sendo o sculptor considerado como o que trabalha o bronze34. 

Deste modo se compreende que a estatuária seja o principal centro de interesse do Tratado 

que inicia com o elogio das astes e do artista. Relacionando com a arte do bronze, esclarece as 

regras da Symmetria, das proporções e contornos e, ainda, o tema da Fisiognomia, da 

Perspectiva, da Animação e da Técnica. Conclui com um compêndio histórico depois de 

dissertar sobre outras formas de escultura. 

É precisamente ao tratar da Perspectiva, que Pomponio Gaurico revela o modo de 
proceder para desenhar o «quadrado de base» em escorço. O texto, algo confuso, prestouse 
a interpretações variadas. Embora não seja este o lugar apropriado para apresentar e comentar, 
de forma exaustiva, cada uma das hipóteses formuladas sobre o método, achamos conveniente 
transcrever o texto do tratado relativo à perspectiva e ilustrar as interpretações geométricas, 
mais relevantes, que dele foram feitas, de modo a possibilitar comparar os diversos esquemas. 
O texto em questão diz o seguinte: 

"Traza en el centro una línea vertical, y a partir de ella forma dos semicírculos; lleva por 
sus puntos de intersección la línea horizontal de base. Para que no se produzca después 
ningún error en la disposición de los personajes, nos ensenan que hay que proceder de 
este modo: sea esta línea, dicen, sobre esta tabla cuadrada (pues es la forma más usada); 
Í& qué distancia de ella debe situarse la línea que fija la profundidad dei plano?, ^dónde 
colocaremos los cuerpos? El espectador, a no ser que observe sus pies, debe dirigir su 
mirada hacia delante, en una longitud como mínimo igual a la suya35. Por lo tanto, traza 

34 Para este Tratado utilizámos a seguinte edição: GAURICO, Pomponio — Sobre la escultura. Madrid: 
Ediciones Akal, 1989. A explicação referida constar da Introdução, efectuada por André Chastel e Peter Klein, 
p. 26. Esta Introdução constitui, igualmente, a fonte principal para as datas referidas, as quais são confirmadas 
por SCHLOSSER, Julius — La literatura artística, p. 222. 

35 Esta observação indica que a longitude a que o espectador se deve situar em relação ao plano do 
quadro, deverá ser, no mínimo, igual à sua própria altura. 

1060 



CAP. Ill - 2.5. A PERSPECTIVA 

esta línea [1-9] de tantos pies como quieras, y después más lejos, aqui, levantas otra línea 
de la altura de un hombre, asi [h]. Del extremo de esta última [0] habrá que tirar una línea 
hasta el extremo de la horizontal, así [0-1], y igualmente a los limites de todos estos 
segmentos [0-2,0-3 ... 0-9]. Situarás el nivel de la línea que limita el plano de base aqui 
[A], en el lugar donde la perpendicular que parte dei centro de la horizontal [z] corta la 
línea que se ha llevado desde el vértice hasta el extremo [0-1]. Si trazas muchas líneas de 
este modo, desde la horizontal de base hacia este limite [6-6, 7-7 ...] de un lado a otro 
[por a, b, c], y de sus intersecciones [2-2a-2\ 3-3a-3' . . . ] , tendras delimitado el lugar 
donde debes colocar los personajes; pues gracias a los intervalos así obtenidos, estarán 
tan alejados o próximos como deban." 36 

A primeira construção, considerada pouco fiel ao texto e mesmo com erros, foi elaborada 
por E. H. Brockhaus, em Leipzig, no ano de 1885, e que apresentamos na figura 21737. Nela 
apercebemo-nos da indicação da linha vertical mn que divide, a meio, o espaço do desenho e 
a linha horizontal de base BC seccionada em número par de intervalos iguais. O ponto S, 
correspondente ao ponto de vista, situa-se fora da horizontal HH\ e a sua distância à linha 
vertical mn é menor que a sua altura em relação à base BC algo que não se verifica nas 
construções seguintes. Os lados longitudinais do quadrado, desenhado em perspectiva, são 
delimitados pelas oblíquas BH e CH' que dão uma visão do pavimento extremamente baixa, 
o que contrasta com a localização do ponto S. Por outro lado, da marcação das linhas ortogonais 

resulta uma enorme complexidade e 
ambiguidade, como se pode constatar. 

Panofsky, um dos autores que 
refuta a hipótese anterior, torna o texto 
mais claro, adaptando-o para a 
terminologia moderna e propondo outra 
interpretação, onde se registam 
diferenças assinaláveis, como se ilustra 
na figura 218 38. Na sua versão, 
considera, igualmente, uma linha 

36 A obra de Brockhaus tinha por título Uber die Schrift des Pomponius Gauricus De Sculptura. A figura 
217 foi reproduzida a partir de GAURICO, Pomponio — Sobre la escultura, pp. 216-217. Chama-se a atenção 
para que as indicações entre parêntesis rectos constituem indicações de Chastel-Klein destinadas a facilitar o 
acompanhamento do texto em relação à reconstituição que apresentamos na figura 219. A versão latina do texto 
pode ser consultada em PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica", pp. 107-108. 

37 Cf. SCHLOSSER, Julius — La literatura artística, p. 222; BRION-GUERRY, L. — Jean Pèlerin 
Viator, p. 47-49, de onde foi extraída a figura 217. 

38 Cf. PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica", pp. 110-111. A figura 218 
reproduz a ilustração 23, p. 110. 
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B h g f e m e f Z g h C 
Fig. 217. Construção em perspectiva de Pomponius Gauricus, 
segundo a interpretação de E. H. Brockhaus (1885). 
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vertical ab que divide, ao meio, a superfície 
do desenho e a linha horizontal seccionada 
num número par de partes iguais. Do lado 
direito, traça o segmento tr, considerando 
o ponto t como a posição e a altura do 
observador, mantendo, como recomenda 
Gaurico, a vertical ab maior ou igual que 
a altura h. A localização do ponto u será 
feita mantendo a mesma altura a que se 
encontra O ponto t, mas a uma distância da Fig. 218. Construção em perspectiva de Pomponius Gauricus, 

segundo a interpretação de Erwin Panofsky. 

vertical ab que se desejar. Os raios visuais 
unem este ponto com cada uma das 
divisões do lado esquerdo, onde se encontra o «quadrado base» a perspectivar. O lado posterior 
deste quadrado é determinado pelo ponto de intersecção da oblíqua que une te com a vertical 
ab o que aproxima este método da costruzione legittima de Alberti. As linhas transversais do 
pavimento serão assinaladas pelas horizontais conduzidas pelos pontos determinados sobre o 
segmento ab, resultantes da intersecção com os raios da «pirâmide visual» dirigidos para t. 
Como meio de controlo é traçada uma diagonal do quadrado já desenhado em perspectiva. 

Por sua vez, Decio Gioseffi apresenta uma maior clarificação sobre o texto de Pomponio 
Gaurico e o respectivo esquema de construção, mediante uma versão análoga à que ilustramos 
na figura 219, numa interpretação de ChastelKlein, pelo que passaremos a referirnos, apenas 
a esta última, tomando como base a citada figura, na qual se podem observar profundas 
diferenças em relação às duas interpretações anteriores 39. 

Uma vez definidas as dimensões da pintura, indicadas pelo rectângulo envolvente, é 
desenhada, ao centro, a linha vertical Z. Perpendicularmente a esta, traçase a linha horizon

tal de base 1-9. Esta será dividida em partes iguais, mas sempre em número par40. Em seguida, 
determinase a altura h a que se pretende colocar o espectador. A sua distância em relação à 
linha vertical Z (assinalada por d) deverá ser igual ou maior que o segmento h {d > h). Pelo 

39 Cf. GIOSEFFI, Decio — Perspectiva artificialis. Trieste, 1957, pp. 8995, apud GAURICO, Pomponio 
— Sobre la escultura, p. 356. Ver, também, a interpretação efectuada por KEMP, Martin — La ciência del arte, 
p. 49, que se apresenta muito semelhante à que reproduzimos. 

40 Do mesmo modo que acontecia na interpretação de E. H. Brockhaus e de Panofsky, existe aqui já uma 
primeira limitação deste método: se a linha vertical Z, é colocada ao centro da superfície, coincidente com uma 
das divisões, o número de parte em que se secciona a linha horizontal será, obrigatoriamente, em número par, 
característica sempre presente nas várias interpretações apresentadas. 

! 1 
1 i 

1 / / V i . \ VV.''.:':'.' 
■ / / YTi>*'^'"' --

/ / .A-V^VN;,-' 
•:::^->C^X 

c S 1 i k 1 m e n o p q * 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Fig. 219. Construção em perspectiva de Pomponius Gauricus, segundo a 
interpretação de Chastel-Klein. 

extremo deste segmento, ou 
seja, pelo ponto O, são 
traçados os raios visuais 
dirigidos para cada uma das 
divisões da linha horizontal. 
Alguns destes raios vão 
intersectar a vertical Z em 
pontos que são utilizados 
para determinar a as linhas 
transversais, identificadas 
por 2a, 2b, 2c e A, sendo esta 
última a linha que configura 

o lado posterior do quadrado e fixa a profundidade do plano. Por isso, Pomponio designa-a 
como finitrix plani41. Só após a marcação destes dois conjuntos de linhas é que se prosseguirá 
com o desenho dos segmentos ortogonais que resultam da união dos pontos indicados sobre 
a horizontal de base, com os resultantes da intersecção das linhas anteriormente assinaladas 
(pontos 2a, 3a, 4a). Estas perpendiculares, designadas por 2-2', 3-3', 4-4' etc, terminam 
sobre a última linha transversal, a linha A, formando as diagonais dos quadriláteros 
determinados sobre o plano em escorço como, por exemplo o que tem por vértices os pontos 
1, 2a, 3a, 2 ou 3, 4a, b, 4. A linha que une 1-1 ', não assinalada na figura, deverá ser marcada 
de forma simétrica à que une 9-9'. 

Trata-se, portanto, de um processo complexo, mais difícil de aplicar em termos práticos 
que a costruzione legittima de Alberti e, além disso, apresenta diversas limitações. Entre elas, 
para além da que já referimos, respeitante ao facto de ser necessário seccionar a linha hori
zontal, correspondente ao lado anterior do «quadrado de base» num número par de divisões, 
verifica-se, também, que o número de segmentos transversais que é possível desenhar fica 
limitado às linhas convergentes no ponto O que intersectam a vertical Z, ou seja, metade das 
divisões efectuadas na linha horizontal de base. Importa, ainda, acrescentar que o método 
para efectuar a marcação das linhas longitudinais, realizado de forma inversa ao que propõe 
Alberti e, por isso, pouco prático, mostra que Pomponio não se apercebe que todas essas 
ortogonais confluem num único ponto, o designado «ponto de fuga», assinalado sobre a ver
tical Z à mesma altura a que se encontra o observador. 

41 GAURICO, Pomponio — Sobre la escultura, pp. 216-217, respectivamente notas 6 e 8; Ver, ainda, 
a Introdução de PEIFFER, Jeanne in DURERO, Alberto — De la medida, p. 100. 
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Como se verificou, todas as linhas perpendiculares ao «plano do quadro» interrompem 
o seu traçado sobre a linha A, o que faz pressupor que Gaurico ignorava, claramente, o ponto 
de fuga. Por fim, não efectua qualquer referência à linha do horizonte, demonstrando 
desconhecer a sua função na construção geométrica. Por tais motivos, André Chastel e Peter 
Klein, consideram que o método de Pomponio constitui um «passo atrás» em relação à 
costruzione legittima albertiana, concluindo que se trata de um método desenvolvido de modo 
independente deste42. 

Os mesmos autores, abordam a questão de saber se Gaurico teria conhecimento do 
sistema de representação em perspectiva recorrendo ao ponto de distância, facto que, a ser 
comprovado, o colocaria como o primeiro tratadista a incluí-lo num trabalho teórico. Todavia, 
a opinião de Chastel e Klein vai no sentido de que Pomponio, pouco conhecedor de 
fundamentos de geometria, teria utilizado as propriedades do ponto de distância, atendendo 
não aos conhecimentos científicos que tivesse sobre o assunto, mas, muito provavelmente, 
devido à informação da existência de um sistema artesanal e muito antigo, utilizado já no 
Trecento com o qual teria contactado junto de algum mestre paduano que dele fazia uso. 

Este método, conhecido como «sistema bifocal» e ilustrado na figura 220, pode ser 
descrito da seguinte forma: marcam-se dois pontos opostos à altura do horizonte e nos limites 
da imagem, ou mesmo fora dela se tal for viável, como acontece, por exemplo, na execução 
de frescos (pontos O e O')43. Em seguida divide-se a linha da base AB num determinado 
número de pequenas secções iguais entre si e une-se, cada uma delas, com os dois pontos 
anteriormente desenhados. Com esta operação, obtém-se um sistema formado por duas 
pirâmides oblíquas entrecruzadas, onde facilmente se desenham as linhas transversais e 
longitudinais, indicadas a traço interrompido, unindo os pontos de intersecção das oblíquas 
convergentes para O e O'. Deste modo, obtém-se 0 P a 

uma rede de pequenos quadriláteros, desenhados 
em perspectiva, sobre os quais é possível 
proporcionar, com coerência, objectos e 
personagens em diferentes planos. Se efectuarmos 
o prolongamento de alguns dos segmentos 
ortogonais verificaremos que eles convergem num A 

Único ponto situado sobre a linha 00' e F»g- 22<>- Representação do sistema bifocal. 

42 Cf. GAURICO, Pomponio — Sobre la escultura, pp. 197-198. Introdução ao Capítulo IV: De 
Perspectiva, realizada pelos autores referidos. 

43 Figura reproduzida de GAURICO, Pomponio — Sobre la escultura, pp. 199, 357. 

1064 



CAP. Ill - 2.5. A PliRSPECTIVA 

Fig. 222. Nascimento da Virgem. 
Fig. 221. Jesus entre os Doutores da Lei. Pietro Lorenzetti ( 1342). 
Mestre seguidor de Giotto (see. XIV). Siena, Museo dell'Opera del Duomo. 
Asis, San Francesco 

equidistante destes mesmos pontos. O emprego deste sistema em pinturas do Trecento italiano 
está comprovado não apenas por André Chastel e Peter Klein, como ainda, entre outros, por 
John White e Martin Kemp44. 

Como exemplo da aplicação do «sistema bifocal», no século XIV, apresentamos duas 
pinturas: o fresco de um pintor anónimo, seguidor de Giotto [221], e o painel de Pietro 
Lorenzetti anteriormente referido [222]. A primeira, representa o episódio de Jesus entre os 
Doutores da Lei (Lc 1, 41-47). Nela podemos comprovar como as linhas da perspectiva do 
tecto se encontram orientadas para o ponto central P, mas, também, para os pontos laterais {O 
e O'), formando as duas «pirâmides» características deste sistema. 

Por sua vez, na pintura de Pietro Lorenzetti, alusiva ao Nascimento da Virgem 45, 
assistimos a uma dupla representação do mesmo «sistema bifocal» . De facto, foi utilizado 
para os ladrilhos do pavimento (pontos 0,0' eP^e nos pequenos quadrados formados pela 
colcha do leito de Santa Ana (pontos Ot e P2). 

Devemos, ainda, sublinhar que é muito provável que o sistema de projecção baseado 
nos pontos de distância fosse uma derivação deste sistema bifocal, pois as semelhanças, entre 
ambos, são evidentes, bem como o resultado final, embora a aglutinação dos dois sistemas, 
num só, apenas fosse possível após o desenvolvimento teórico e prático da costruzione legittima 
de Alberti e a compreensão da mesma 4f>. Tanto os esboços de Leonardo da Vinci, a que já 

44 Cf. GAURICO, Pomponio — Sobre la escultura, p. 199-200; WHITE, John — Nascimiento y 
renascimiento dei espado pictórico, p. 25-53; KEMP, Martin — La ciência del arte, pp. 18-19. Desta obra 
foram estraídas os dois esquemas geométricos ilustrados nas figuras 178 e 179. 

45 Passagem relatada no seguinte Evangelho Apócrifo: Livro sobre a Natividade de Maria V, 2. Cf. 
SANTOS OTERO, Aurélio de — Los Evangelios Apócrifos, pp. 244-245. 

46 Cf. GAURICO, Pomponio — Sobre la escultura, pp. 200-201, nota 7. Ver supra a figura 4 relativa ao 
fresco da Natividade de Paolo Ucello. 
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fizemos alusão, como os esquemas de Jean Pèlerin, que veremos em seguida, comprovam a 
semelhança formal entre os dois métodos. Apesar de tudo, não se pode concluir, de imediato, 
que tivessem consciência desta equivalência ou conhecimento pleno dos princípios que estão 
subjacentes a ambos os sistemas de representação. 

Em síntese, podemos afirmar que, o método proposto por Pomponio Gaurico deverá ter 
sido, provavelmente, desenvolvido de forma independente do que elaborou Leon B. Alberti, 
como concluem A. Chastel e P. Klein. Por outro lado, não constitui um avanço no campo da 
perspectiva. Pelo contrário denota um certo retrocesso dada a ausência de elementos essenciais 
formulados na costruzione legittima, como seja o ponto de fuga e a linha do horizonte 47. 
Ainda assim, não se poderá falar, com todo o rigor, de dois métodos, mas, apenas, de um só, 
pois, o princípio orientador do sistema desenvolvido por Gaurico é muito semelhante à forma 
simplificada do método de Alberti, característica reconhecida, também, por E. Panofsky48. 

Todavia, importa reconhecer que Pomponio Gaurico teve o mérito de clarificar, pela 
primeira vez, dois aspectos importantes da perspectiva, numa época em que a respectiva 
terminologia ainda não se encontrava devidamente estabelecida: o conceito de perspectiva 
óptica (parte das ciências da natureza) e perspectiva «gráfica» (ou da representação)49. 

JEAN PÈLERIN — VIATOR (CA. 1440 -1524) 

O tratado de Jean Pèlerin (Viator), intitulado De Artificiali Perspectiva, publicado em 
Toul, em 1505, constitui o primeiro tratado sobre perspectiva a ser impresso na Europa, pois 
os anteriores, como, por exemplo, os de Leon Battista Alberti, Piero delia Francesca e Leonardo 
da Vinci, apenas se conheciam através de manuscritos 50. Fora das fonteiras dos estados 
italianos, assume, também, o estatuto de ser o primeiro escrito referente aos aspectos teóricos 
da perspectiva. Este primeiro tratado, escrito em latim, obteve grande sucesso, que pouco 
tempo depois, conheceu uma edição bilingue (latim e francês) em 1509, outra em 1521, sem 
referir os textos clandestinos inseridos na Margarita Philosophica, de Gregor Reisch, editada 

47 Cf. GAURICO, Pomponio — Sobre la escultura, pp. 198-199. 
48 Panofsky estabelece uma relação de semelhança entre o princípio de funcionamento da costruzione 

legittima de Alberti, o de Pomponio Garico e, com maior força de razão, entre este e o método simplificado 
ensinado por Albrecht Durer que analisaremos adiante. Cf. PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma 
Simbólica", p. 109-110, nota 60; fig. 23. 

49 Cf. GAURICO, Pomponio — Sobre la escultura, p. 192. 
50 Cf. SCHLOSSER, Julius — La literatura artística, p. 235; BRION-GUERRY, L. — Jean Pèlerin 

Viator, p. 9. 
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sucessivamente em 1508, 1512,1515,1535 e 1583 e as edições-pirata de Jõrg Glockendon, 
em Nuremberga, nos anos de 1509 e 154051. 

Já tivemos oportunidade de referir que Jean Pèlerin demonstra conhecer o conceito 
euclidiano da perspectiva naturalis (ou communis), baseado na mobilidade do olhar e na 
projecção das imagens sobre uma superfície curva, embora, na prática, desenvolvesse o seu 
sistema de construção em perspectiva, de modo semelhante à perspectiva artificialis (ou 
perspectiva pingendi, a perspectiva dos pintores), segundo os mesmos princípios fundamentais 
apresentados por Leon Battista Alberti, como facilmente se depreende dos esquemas do tratado 
do cónego de Toul. 

Um dos grandes méritos de Viator foi ter sido o primeiro a expor o sistema construtivo 
designado por «método do ponto de distância» a que já anteriormente aludimos 52. A figura 
223, realizada com base nos escritos de Jean Pèlerin, ilustra, de uma forma muito simplificada, 
o princípio essencial do modo como este procedia para desenhar o lado posterior do quadrado 
visto em escorço53. Como se depreende ao comparar este diagrama com a figura 206, relativa 
ao método de Piero delia Francesca, ou com a fig. 215, que ilustra o processo de Leonardo da 
Vinci, existem pequenas, mas significativas diferenças. 

Tendo desenhado a linha t, a que designa 
por linea térrea54, a altura da linha do horizonte 
h, a posição do observador D bem como P, o 
punctus principalis 55, ou seja, o ponto de 
convergência das ortogonais do «quadrado de 
base», Viator procede ao traçado de uma linha 
unindo A com D. Esta, intersecta o segmento BP 
no ponto B ' que constituía, de imediato, um dos 
vértices do quadrado. Para desenhar o lado 

A B 
Fig. 223. Método para determinar o lado posterior do 
quadrado, desenhado em perspectiva, segundo Jean 
Pèlerin — De Artificiali Perspectiva. 

51 Cf. SCHLOSSER, Julius — La literatura artística, pp. 234, 247; BRION-GUERRY, L. — Jean 
Pèlerin Viator, p. 9; KEMP, Martin — La ciência del arte, pp. 76-77. 

52 Assim o considera Schlosser que, apesar de expor as suas dúvidas quanto ao facto de ter sido Viator o 
seu descobridor, assume tal facto, na ausência de qualquer evidência em sentido contrário. Cf. SCHLOSSER, 
Julius — La literatura artística, p. 235. 

53 De Artificiali Perspectiva, foi. 5, v°. Para o tratado de Jean Pèlerin, além da edição critica de BRION-
GUERRY, L. — Jean Pèlerin Viator, utilizámos as edições fac-similadas De Artificiali Perspectiva de 1505 e 
1509, incluídas em IVINS, William M. Jr. — On the Rationalization of Sight. Witn an Examination of Three 
Renaissance Texts on Perspective. New York: Da Capo Press, 1973. 

54 De Artificiali Perspectiva, Cap. Ill, linha 23. 
55 De Artificiali Perspectiva, Cap. II, linha 32. Cf. BRION-GUERRY, L. — Jean Pèlerin Viator, p. 175. 
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correspondente, diminuído pela perspectiva, bastava conduzir por B' uma paralela ao lado 
AB, determinando, assim, o vértice A'. Deste modo, sem qualquer outra construção auxiliar, 
estava em condições de desenhar, em perspectiva, o quadrado ABB 'A '. Verifica-se que a linha 
vertical V, conduzida a partir do vértice B, correspondente ao plano que secciona a «pirâmide 
visual», assinalada em sistemas anteriores como elemento essencial para a construção 
perspéctica, se torna, neste caso, perfeitamente indispensável. Efectivamente, Pèlerin não só 
não efectua qualquer referência a esta «parede de vidro» que intersecta a «pirâmide visual», 
como não torna evidente o conceito da pintura como a «janela» de Alberti através da qual se 
contempla a história a representar. Denota-se, portanto, uma grande independência entre os 
modelos propostos pelos pintores italianos e os que eram provenientes do Norte da Europa, 
aspecto que continuaremos a verificar em outros artistas e teóricos, oriundos das mesmas 
regiões. 

Este esquema é o resultado de uma simplificação de um outro proposto por Viator em 
que fazia uso de duas entidades geométricas: os triângulos visuais (que correspondem à referida 
«pirâmide visual»); e os tiers points, assim denominados por Pèlerin que equivalem aos «pontos 
de distância» elementos que conferem o carácter de novidade a este método. Quanto às 
«pirâmides visuais», que, com maior propriedade, seriam aqui designadas por «cones visuais», 
de acordo com a Óptica de Euclides56, o autor descreve-as e ilustra-as com base num quadrado 
inscrito num círculo, sobre o qual incide o olhar do observador consoante o local em que este 

se encontre, terminando por reunir três posições 
num só desenho, como se ilustra na figura 22457. 
Para efectuar a «diminuição» desta figura, ou seja, 
a vista do quadrado em perspectiva, Viator recorre 
aos tiers points determinados mediante as 
diagonais dos quadrados, o que resulta na 
construção reproduzida na figura 225 58. 

Ainda no Capítulo VIII (foi. 5, v°), Pèlerin 
Fig. 224. Triângulos visuais incidindo sobre um simplifica este desenho, trabalhando apenas com 
quadrado inscrito num círculo 
Jean Pèlerin, De Artificiou Perspectiva (1505), foi. 4 v° o quadrado retirando a circunferência vista em 

56 Referimo-nos às Definições 2, 3, anteriormente transcritas. 
57 O capítulo VII, da edição de 1505, engloba o fólio 4 v° que inclui os três registos. Veja-se, também, 

BRION-GUERRY, L. — Jean Pèlerin Viator, p. 189 (fol. 4, v°- imagem), p. 222 (fol. 4, v° - texto). 
58 Na edição blingue de 1509, Viator apresenta esta figura no foi. 5, r°. Cf. IVINS, William M. Jr. — On 

the Rationalization of Sight. Witn an Examination of Three Renaissance Texts on Perspective; BRION-GUERRY, 
L. — Jean Pèlerin Viator, p. 190 (fol. 5, r° - imagem), p. 222 (fol. 5, r° - texto). 
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Fig. 226. Representação de um quadrado em perspectiva 
Fig. 225. Representação em perspectiva dos triângulos u s a n d o QS o s d e d i s t â n c i a 

visuais e do quadrado inscrito num circulo J e a n p é , e r i De Arúflciali Perspectiva ( 1 5 0 5 ) , foi. 4 r° 
Jean Pèlerin, De Artificiali Perspectiva (1505), fol. 4 r° J y y ' 

perspectiva e dando menos relevo às pirâmides visuais. O registo obtido está patente na 

figura 226, enquanto, por sua vez, a figura 227 ilustra uma aplicação prática deste processo, 

na construção e decoração de um pavimento. 

Fig. 227. Aplicação prática de um quadrado desenhado 
em perspectiva usando os pontos de distância. 
Jean Pèlerin, De Artificiali Perspectiva (1505), fol. 4 v° 

Interessa, ainda, referir o Capítulo IX onde Viator esclarece, sucintamente, o modo de 
efectuar a perspectivação do pavimento, com base nos esquemas anteriormente desenvolvidos. 
Para conhecer este processo façamos uso das próprias palavras do douto cónego de Toul: 

[Cap. II -fol. 2 r°/2 Va] "Le point principal en perspective doit être placé au niveau de 
l'œil: ce point est dit fixe ou sujet. Ensuite une ligne doit être menée et tirée des deux 
côtés du dit poit, et sur cette ligne doivent être marqués deux autres points équidistants 
du sujet, plus proches en vue rapprochée et plus éloignés en vue distante. Ceux-ci sont 
appelés les tiers points. Cette ligne [...] est aussi appelée horizontale car elle montre le 
soleil levant et cache l'occident. Et elle est toujours placée au niveau de l'œil de l'homme 
[...]. Et c'est à ce niveau que doit toujours être figurée l'extrémité de la terre ou de la 
mer [...]. 
[Cap. III -fol. 2 Va] "Puis une autre ligne doit être placée plus bas, qui s'appelle ligne de 

terre. Et sur celle-ci (si l'on prétend élever une constrution au dessus ou concevoir la 
notion de quelque mesure) on doit disposer, avec le compas convenablement ouvert, des 
points en plus ou moins grand nombre selon la nécessité du dessin conçu." 

[Cap. IV - fol. 3 r°] "Il faut encore tirer plusieurs autres lignes: toutes celles qui sont 
issues des points marqués sur la ligne pyramidale59 sont généralement appelées radiales 

59 Linha pyramidale é empregue como sinónimo de linha horizontal. Ver a figura 229 Cf. BRION-
GUERRY, L — Jean Pèlerin Viator, p. 176 (fol. 2, v°), p. 203 (fol. 8, r°). 
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parce qu'elles procèdent de ces points comme les rayons procèdent du soleil ou des 
étoiles. Toutfois les lignes latérales des pyramides sont spécialement nommées visuelles 
indiquant le sujet en perspective: et les médianes de celles-ci s'appellent diamétrales, 
c'est-à-dire les divisant en deux parties égales." 

[Cap. VIII - fol. 5 r" / 5 Va] "La diminuition du tétragone, c'est-à-dire du quadrangle 
couché ou vu de face, s'exprime par les lignes visuelles tombant sur les angles inférieurs 
et proches de ce tétragone, et par les sections des diamètres des pyramides inclinées et 
protendues des tiers points, qui sont deux fois plus éloignés du [point] sujet que la longueur 
entre les [angles] précédents, ou plus, ou moins selon la situation du dessinateur et selon 
qu'il regarde de près ou de loin. Et le cercle qui circonscrit le quadrangle vu de face se 
démontre sphérique tandis que celui qui circonscrit le quadrangle incliné est ovale ou 
lenticulaire selon la différence de situation et de vue dont on vient de parler. Propositions 
qui apparaissent clairement à l'examen de la figure ci-dessous." 60. L' autre figure ci-
après contient le quadrangle sans la circonférence sphérale, mais les pyramides dont on 
a parlé plus haut y sont encore. Ces pyramides, toutefois, ne seron pas dessinées en 
entier dans toutes les autres figures semblables, mais seulement sera dessinée la partie de 
ces pyramides qui sera nécessaire."61 

[Cap. IX -fol. 5, v°, final] "Le étude de la diminuition du pavement se fait sur celle du 
quadrangle divisé par des points et partagé par des lignes radiales auz sections des 
diamètres des pyramides inclinées (ainsi qu'il a été dit ci-dessus) comme il apparaît par 
la figure suivante." 62 

Servindo-nos das indicações, já referidas, vejamos como proceder para elaborar o 
desenho em perspectiva do «quadrado de base», acompanhando as diversas etapas através da 
figura 228. Posiciona-se, em primeiro lugar, a linha de terra t na qual se encontra a base AB 
do quadrado ABb 'a ' que constitui a projecção frontal de um quadrado do qual procuramos 
determinar a posição do lado posterior, visto em perspectiva. A uma distância considerada 
equivalente à altura em que se encontra o olho do espectador, desenha-se a linha do horizonte 
h. Sobre a linha mediatriz do quadrado PP', é assinalado o ponto P, situado sobre a linha do 
horizonte, para onde convergem as ortogonais, designado em De Artificiali Perspectiva por 
punctus principalis. Sobre esta mesma linha h são marcados dois outros pontos, D e D', 
equidistantes do ponto P, a que Viator designa por tiers points ou seja os «pontos de distância». 
Sublinha-se o carácter inédito desta característica que torna este processo diferente de todos 
os métodos anteriores pelo facto de registar, pela primeira vez, uma compreensão do papel 

59 Linha pyramidale é empregue como sinónimo de linha horizontal. Ver a figura 229. Cf. BRION-
GUERRY, L — Jean Pèlerin Viator, p. 176 (fol. 2, v°), p. 203 (fol. 8, r°). 

60 A imagem a que Viator se refere é idêntica à que ilustramos na figura 182. 
61 Operação que permite simplificar as construções geométricas como se pode constatar pela observação 

entre as figuras 225 e 226. 
62 Cf. BRION-GUERRY, L — Jean Pèlerin Viator, pp. 219-223. 
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D P D' h 

Fig. 228. Método para determinar o lado posterior do quadrado desenhado em perspectiva. 
Jean Pèlerin — De Artificiali Perspectiva. 

destes pontos no sistema de representação em perspectiva, para além de vir simplificar a 
costruzione legittima. 

Estes pontos, porém, não são marcados de um modo arbitrário. Nos métodos anteriores 
(exceptuando o de Piero delia Francesca), o ponto de vista situava-se sobre a linha do horizonte, 
mas afastado do plano que seccionava a «pirâmide visual», de uma distância facultativa 63. 
Neste caso, Pèlerin dá indicações precisas sobre o local onde posicionar o observador: em 
situações «normais» a distância entre cada um dos pontos de distância e o ponto P medirá 
duas vezes mais que a largura entre os ângulos da digonal, ou seja, a medida do segmento AB 
na figura 228. Portanto PD = PD ' = 2 x AB: "deux fois plus éloignés du [point] sujet que la 
longueur entre les [angles]précédents ". Distância que pode diminuir ou aumentar consoante 
o espectador se aproxima ou afasta em relação ao plano do quadro: "selon la situation du 
dessinateur et selon qu 'il regarde de près ou de loin ". A partir dos tiers points são conduzidos 
os raios que formam os triângulos visuais v e v;, constituídos pelas rectas que unem cada um 
dos pontos de distância às diagonais da projecção fontal do quadrado ABb 'a ', determinando 
os triângulos BD'a' eADb'. As bissectrizes m e m; destes triângulos seccionam as ortogonais 
dirigidas para P nos pontos B' eA' que determinam a posição do lado posterior do quadrado 
visto em perspectiva. 

63 O método referido por Alberti para posicionar o observador, impunha, naturalmente, situar-se sobre a 
linha do horizonte, e na perpendicular ao extremo das divisões da linha de base. Porém a sua distância a que se 
encontrava do plano do quadro, ou dito por outras palavras, o número de divisões consideradas para se poder 
colocar a perpendicular onde se situaria o «ponto de vista» era facultativo. 
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fium pirnmiDalis 

f \ n e a . ict re 0. 
Fig. 229. Construção em perspectiva de um espaço dividido em partes iguais 
Indicação dos elementos componentes da perspectiva 
Jean Pèlerin De Artificiali Perspectiva, fol. 8 v° 

Para proceder ao desenho em perspectiva do pavimento em «tabuleiro de xadrez», Viator 
é muito sintético nas suas expressões, como nos apercebemos ao transcrever o Capítulo IX. 
Remete a sua construção para um procedimento análogo ao do quadrado, a partir do 
quadrangulo dividido em pontos e utilizando as linhas do triângulo visual. O resultado desta 
operação é ilustrado por Jean Pèlerin mediante algumas figuras das quais destacamos a do 
foi. 8 v°, reproduzida na figura 229, onde se pode observar a presença dos diversos elementos 
da construção perspéctica. 

No tratado De Artificiali Perspectiva, Viator não realiza qualquer alusão à costruzione 
legittima pelo que é natural supor que não tivesse conhecimento do sistema inventado por 
Alberti, aspecto a que já aludimos. Contudo, se os dois processos diferem do ponto de vista 
construtivo, são equivalentes quanto ao resultado final e ao rigor do traçado, com vantagem 
acrescida para o método de Pèlerin, devido à sua maior simplicidade. A comparação entre os 
dois esquemas torna-se evidente na figura 230 onde se encontram sobrepostos os dois desenhos 
tendo sido utilizado, apenas, o raio visual que determina a última linha dos ladrilhos. 

Segundo Alberti o segmento Orrepresenta a distância do observador ao plano do quadro 
V. Esta distância é a mesma que se verifica entre o ponto D e o ponto de fuga P. A determinação 
do lado posterior do «quadrado de base», feita pelos dois processos apresenta o mesmo 
resultado. De facto, se pelo ponto F, resultante da intersecção do raio visual com o plano do 
quadro, conduzirmos uma linha horizontal, obtemos o segmento CE, que configura o lado 
posterior do pavimento. Concluído este procedimento, constata-se que o mesmo lado pode 
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v ser determinado pelo método de Viator. Assim, uma vez 
posicionado o ponto D, de modo que 
DP = OT, verifica-se que a linha que 
une A com D, cruza a linha de fuga 

Fig. 230. Construção da perspectiva linear 
Analogia entre os métodos de Alberti e 
Jean Pèlerin 

BP no ponto C que constitui um dos vértices 
do lado posterior do quadrado ABCE. Por esse ponto 

basta traçar uma paralela ao lado AB para determinar o 
segmento CE que procurávamosM. 

E muito provável que o tratado de Jean Pèlerin 
tenha influenciado Durer que, certamente, conhecia De 

Artificiali Perspectiva uma vez que este fora impresso, em Nuremberga, poucos anos antes 
de ter sido dado à estampa o Underweysung der messung precisamente na mesma cidade 65. 
Também a própria Itália ficou a conhecer o «método dos pontos de distância» através de 
Jacopo Barozzi da Vignola (1507-1573) que, no Libro di Prospecttiva,1563, apresenta, pela 
primeira vez, a sul dos Alpes, o sistema de construção de Viator66. 

ALBRECHT DURER (1471 -1528) 

O tratado Underweysung der messung, foi publicado, pela primeira vez, em Nuremberga 
no ano de 1525 67. Integravam-no quatro Livros: o primeiro destinado a esclarecer noções 
elementares como o ponto, a linha, a noção de rectas paralelas e de diversos tipos de superfícies. 

64 A construção completa, deste mesmo pavimento, feita pelos dois processos, utilizando todos os raios 
visuais dirigidos para as divisões do lado anterior AB, pode ser vista na figura 199. 

65 Cf. PEIFFER, Jeanne — El encuentro con los teóricos dei Renascimiento italiano, in DURERO, 
Alberto — De la medida, p. 101. 

66 Cf. SCHLOSSER, Julius — La literatura artística, p. 235. No que se refere à introdução, em Itália, 
do método de construção em perspectiva utilizando o designado «ponto de distância», efectuado por Vignola, 
encontramos duas interpretações: além da de Julius Schlosser, supracitada, Panofsky refere que o método foi 
referido, pela primeira vez, na edição póstuma de Le due regole delia prospettiva pratica, publicado em Roma 
no ano de 1583. Cf. PANOFSKY, Erwin — Renascimento e renascimentos, p. 174; IDEM — La perspectiva 
como "Forma Simbólica", nota 60, p. 105. 

67 O título completo do tratado é o seguinte: Underweysung der messung /mit dem zirckel und richtscheyt 
/ in Linien ebnem unnd gantzen corporen / durch Albrecht Durer zu samen getzogen / und zu nutz aller 
kunstliebhabenden mit zu gehõrigen figuren in truck gebracht / im jar. M. D. X. X. V. ("Instrução para a medida 
com o compasso e a régua de linhas, planos e todo o tipo de corpos, reunida por Albrecht Durer em proveito de 
todos os afeiçoados à arte, com as correspondentes figuras, impresso no ano de MDXXV). Para este tratado 
faremos uso de duas publicações: DÚRER, Albrecht — Géométrie. Paris: Éditions du Seuil, 1995; DURERO, 
Alberto — De la medida. Madrid: Ediciones Akal, 2000. Ambas com uma importante Introdução e notas de 
Jeanne Peiffer. 
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Apresentava, ainda, construções elementares, secções e a teoria das curvas e das proporções. 
O Livro II, entre outros temas, abordava a construção de polígonos regulares, pavimentos e a 
transformação das figuras. Por sua vez, o terceiro livro, tratava dos diversos tipos de colunas 
e suas características, de monumentos, da construção de torres e de relógios de sol e do 
desenho de letras do alfabeto romano e gótico. Por fim, o Livro IV, ocupava-se do estudo dos 
sólidos platónicos e de outro tipo de corpos e conclui com uma parte dedicada à perspectiva 
e aos perspectógrafos. 

É precisamente no final do Livro IV, que Diirer explica diversas regras práticas sobre a 
perspectiva, nomeadamente, dois processos para o desenho perspéctico de uma superfície 
quadrada e de um cubo com a respectiva sombra. O primeiro, apresenta-se com toda a 
correcção, utilizando o procedimento da costruzione legittima, isto é, recorrendo a duas vis
tas, a planta e o alçado, para, seguidamente, transpor as medidas obtidas sobre os planos 
interpostos, ou seja a «parede de vidro» de Leonardo, para outro desenho, de modo a obter o 
registo final, portanto a representação 
perspéctica dos objectos considerados e 
respectiva sombra. Já anteriormente 
fizemos alusão a este procedimento (ver 
figura 197), porém, a figura 231 vem 
esclarecer, de forma mais conveniente, o 
processo seguido por Diirer68. 

No esquema superior representa-se a 
vista de perfil de um sólido paralelepipédico 
onde os raios visuais estabelecem, sobre o 
plano secante, as projecções dos diversos 
vértices, assinalados de A' até H'. Por sua 
vez, o desenho do centro apresenta a planta 
onde é visível a intersecção dos raios visuais 
com a mesma superfície interposta que 
determina, de modo análogo, as projecções 
dos vértices do sólido. Por último, 
transpondo as distâncias, entre as 

Fig. 231. Vista em alçado e planta de um paralelepípedo e 
projecções, Obtidas na planta e no alçado respectiva representação em perspectiva 

Figura reproduzida de PANOFSKY, Erwin — Los primitivos flamencos, p. 12. 
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Fig. 232. Representação em alçado e planta de um cubo e a respectiva sombra, 
colocado sobre uma superfície quadrada 
Albrecht Durer (c. 1525) 
Underweysung der messung (gravura 56) 

para uma vista frontal, 
pode ser desenhada a 
perspectiva do sólido 
considerado. 

Fazendo uso deste 
método, Diirer utiliza um 
processo que consta das 
mesmas etapas 
construtivas para a 
representação de uma 
superfície quadrada sobre 
a qual considera um cubo. 
Assim, na figura 232 que 
reproduz a gravura 56 do 
tratado Underweysung der 
messung, observamos a 

representação do cubo em alçado (desenho superior) e da planta (desenho inferior), onde é 
perfeitamente visível a superfície quadrada, efgh, sobre a qual se posiciona o cubo. Do lado 
esquerdo, foi considerada uma fonte luminosa, responsável pela sombra produzida pelo cubo, 
perfeitamente identificada na planta. Diirer desenhou do lado direito dois olhos, 
correspondentes à posição do observador para cada uma das vistas e, ao centro, o respectivo 
plano interposto, ou seja, a «parede de vidro», segundo a expressão de Leonardo, que secciona 
os raios visuais, quer no alçado, quer na planta e, em consequência, obtém as projecções dos 
pontos determinados por cada um 
dos vértices dos objectos i» p 
considerados e da própria sombra. 
Em seguida, são transpostas as 
distâncias entre as projecções de 
cada ponto para um novo desenho 
onde figura um só ponto de vista e 
a respectiva fonte luminosa. O 
resultado obtido pode ser vista na 
figura 233 que reproduz a gravura 
57 de Underweysung der messung. F i8- 2 3 3- Desenho em perspectiva dos objectos da figura anterior 

Albrecht Durer (c. 1525) 
Underweysung der messung (gravura 57) 
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No final desta exposição, Diirer afirma que se propõe plasmar fielmente na pintura o 
objecto descrito utilizando outro caminho mais curto (der nãhere Weg) que passa, então, a 
descrever. Esta parte do tratado reveste-se de maior importância para o assunto que nos ocupa, 
dado o contributo para a representação perspéctica motivo, pelo qual lhe dedicamos maior 
atenção. Baseando-se na figura 59 do seu tratado [235], Albrecht Diirer dedica várias páginas 
a explicar o caminho mais curto para obter o desenho do «quadrado de base» visto em 
perspectiva: 

"Pongo una línea horizontal de longitud igual a la efgh dei alzado precedente, que hace 
las veces de plano cuadrado, y, encima de esta línea, cerca de ella, coloco a un lado un 
ojo como el que está en el punto del ojo de las líneas dispuestas en cruz dei caso anterior. 
Una vez hecho esto, trazo desde este ojo dos líneas rectas a ambos extremos de la línea 
inferior efgh, \fg], formando abajo dos vértices. Así están hechos três lados dei cuadrado 
cuya forma quiero representar fielmente. Ahora tienes que saber hacer el lado posterior, 
esto es, saber a qué altura se alza. Hazlo de la siguiente manera. Coloca en la lateral otro 
ojo a la distancia que esté en la proyección antes descrita 69, pêro a la misma altura que el 
ojo más cercano. Traza desde este ojo dos líneas rectas a ambos extremos de la línea 
susodicha. Traza luego una línea vertical aabb que toque el vértice delantero [/]. En el 
punto en que esta vertical corte el rayo largo trazado desde el ojo más alejado ai ângulo 
agudo, pon cc. Desde este punto cc traza. una línea horizontal paralela [afg] que pase por 
los dos rayos trazados desde el ojo más cercano a los dos extremos inferiores de la línea 
horizontal dei cuadrado [es decir, la rectafg\. Donde se cortan estos rayos, se forman dos 
vértices. Este plano cuadrado queda, así, correctamente representado, igual que el hecho 
antes. Por eso, designa sus cuatro vértices com las cuatro letras e,f, g y h como se hizo en 
el primero." 70. 

Jeanne Peiffer, na Introdução ao tratado de Diirer, chama a atenção para as discrepâncias 
existentes entre o texto que descreve o «método abreviado» e a gravura 59 que o ilustra. De 
facto, o processo construtivo, na sua essência, sendo muito simples foi tornado algo confuso 
e complexo pelo próprio autor que não fez corresponder o texto com o respectivo desenho. 
Apresentamos, na figura 234, um esquema que segue, com fidelidade, as indicações do texto 
do pintor e teórico alemão, a qual pode ser comparada com a fig. 235 que reproduz a gravura 
59 sobre a qual recaem as dúvidas referidas e que procuraremos esclarecer71. 

69 Diirer refere-se à gravura 56 do Capítulo IV, reproduzida na figura 232. 
70 DURERO, Alberto — De la medida, pp. 323-324. Desta mesma edição retirámos a fig. 235 que 

corresponde à gravura 59 do tratado de Diirer. 
71 A figura 234, cuja construção, efectuada a partir do texto, não oferece dúvidas, encontra-se, com 

ligeiras alterações, na Introdução feita ao tratado de Diirer por PEIFFER, Jeanne, in DURERO, Alberto — De 
la medida, p. 102. 
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Diirer recomenda traçar, em primeiro lugar, a linha horizontal gf que constituirá o lado 
anterior do «quadrado base», que aparece dotado de certa expessura, como se pode observar. 
Em seguida, posiciona um olho «próximo» desta linha, ponto O, a uma certa altura e une-o 
com as duas extremidades g e/. Assim se determinam os segmentos Og e Of que constituem 
dois raios da «pirâmide visual». A situação descrita até ao momento constitui o que temos 

designado por vista frontal da 
O o' «pirâmide visual», em que o ponto O 

constitui o vértice, ou seja o ponto de 
convergência de todos os raios vistos 
de frente e que coincide com o ponto 
de fuga das linhas ortogonais ao plano 
do quadro (habitualmente designado 
por P). Nesta situação, os segmentos 
Og e Of configuram a direcção dos 

Fig. 234. Esquema de construção em perspectiva, 
segundo a descrição de Díirer. 

dois lados do quadrado que se apresentam ortogonais ao plano de representação. Por isso, o 
pintor refere que já estão formados três lados do quadrado. 

Para determinar o lado posterior, que aparecerá reduzido por acção da perspectiva, é 
introduzido, no esquema, um «segundo olho», que deverá estar posicionado à mesma altura 
que o primeiro e separado deste da mesma longitude a que se encontra na projecção 
anteriormente descrita. Como referimos, trata-se da figura 56 do Underweysung dermessung, 
que reproduzimos na figura 232 e, a distância aludida, não é mais que a separação existente 
entre o olho e o plano do quadro. Isto significa, portanto, que a distância entre O e O', na 
figura 234, representa o afastamento do observador ao plano do quadro: d, como se torna 
mais evidente na figura 236. Com origem neste segundo ponto, Durer refere que devem ser 
tiradas duas rectas para ambos os extremos da linha gf. Mas, de facto, no seu desenho apenas 
regista a que une o olho do observador à extremidade g. A situação acabada de descrever para 
O' e ilustrada, com maior rigor, na figura 234, corresponde à vista de perfil da «pirâmide 

Fig. 235. Esquema de construção em perspectiva. 
Albrecht Durer (1525). 
Underweysung der messung (gravura 59). 
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Fig. 236. Desenho em perspectiva do cubo e da base quadrangular 
Albrecht Durer (c. 1525) 
Underweysung der messung (gravura 60) 

visual», onde os segmentos O'geO'f constituem os raios exteriores dirigidos para o «quadrado 
de base», portanto, uma situação semelhante à que é descrita por Alberti. 

Em seguida, indica que pelo vértice / deve ser traçado o 
segmento vertical aabb. Contudo, uma vez mais, no 
desenho da sua autoria, o registo destas etapas 
não corresponde ao que é descrito no 
texto pois a vertical situa-se junto 
do ponto/, mas não o contém. Durer 
continua: no ponto em que esta ver
tical intersecta o raio visual 
procedente do olho mais afastado e 
dirigido para o ângulo agudo (ou seja, para o vértice g), coloca ce. E conclui dizendo que, por 
este ponto cc, deve ser tirado um segmento paralelo a/g de modo que tenha as extremidades 
sobre os dois raios que procedem do olho mais próximo em direcção ao lado/g quadrado. Os 
pontos h e e, assim determinados, definem um segmento que constitui o lado posterior do 
quadrado efgh. Comprovando a maior simplicidade deste procedimento, Diirer aplica-o no 
desenho do cubo situado sobre a base quadrada, utilizada nas gravuras 56 e 57 (figuras 232 e 
233). O resultado obtido encontra-se ilustrado na figura 236 que reproduz a gravura 60 do 
tratado Underweysung der messung. 

Colocando-nos à margem da incoerência entre o desenho que Diirer apresenta na figura 
59 do seu tratado e a respectiva descrição 7 \ importa salientar que este «método abreviado», 
ou «caminho mais curto», como a ele se refere o tratadista germânico, se traduz, com efeito, 
numa construção, mais simples, do 
pavimento visto em perspectiva, facto 
comprovado mediante a figura 237, 
aliás já anteriormente considerada73. 
Como se constata, estamos perante as 
duas vistas da «pirâmide visual» que 
se combinam para estabelecer o 

Fig. 237. Construção em perspectiva segundo o «método abreviado» 
escalonamento das linhas horizontais apresentado por Albrecht Durer. 

72 Para um maior aprofundamento sobre a questão da falta de correspondência entre o texto do 
Underweysung der messung, apresentado por Durer e os respectivo esboço ver, entre outros, a Introdução de 
PEIFFER, Jeanne, in DURERO, Alberto —De la medida, pp. 102-105. 

73 Ver, supra, as figuras 198 e 199. Por seu lado, a figura 237, foi extraída e adaptada de COMAR, 
Philippe — La perspective enjeu, p. 39. 
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do «quadrado de base». O procedimento passa por assinalar, na vista frontal, as divisões 
pretendidas no lado anterior do quadrado e uni-las com o ponto de convergência de todas as 
ortogonais. Por sua vez, os raios visuais, provenientes de O, visíveis no alçado lateral e dirigidos 
para as divisões da linha da base, são seccionados, pela superfície do quadro, nos pontos / , 2 
e 3, pelos quais são tiradas linhas horizontais que determinam as divisões transversais do 
pavimento. Há, pois, neste procedimento um «meio termo», uma espécie de simbiose, entre 
o método proposto por Leon Battista Alberti e o de Viator, que se torna mais evidente na 
gravura que apresentámos na figura 19174. 

E necessário ter em conta que Durer, além de ter tomado conhecimento do tratado De 
Artificiali Perspectiva de Jean Pèlerin, onde a construção da perspectiva fazia uso das diagonais 
do pavimento, visitou a Itália, em duas ocasiões: a primeira, durante os anos de 1494-1495 e, 
posteriormente, entre 1505-1507, onde se sabe que contactou com personalidades influentes 
no campo das artes e das ciências que lhe proporcionaram conhecimentos importantes e 
decisivos no campo da matemática e da geometria como demonstra possuir no seu próprio 
tratado75. Assim, como salienta Erwin Panofsky, no que respeita à perspectiva, enquanto 
teoria científica, Albrecht Durer tinha uma grande dívida para com os italianos76. Dívida esta 
que não se limita, apenas, aos contributos recebidos enquanto tratadista, pois, de facto, as 
influências causadas pelo seu contacto com os artistas-teóricos italianos reflectem-se, 
igualmente, nas manifestações artísticas, nomeadamente, no que se refere ao modo de conceber 
a estrutura geométrica subjacente ao desenho, como muito bem releva Charles Bouleau 11. 
Não é, pois, de estranhar que, tendo sido influenciado pelas descobertas dos artistas do 
Renascimento italiano, as suas ideias nesse campo reflectissem as fontes italianas, 
nomeadamente no aspecto particular do «método abreviado» da costruzione legittima. 

HlERONYMUS RODLER 

Este tratadista alemão reflecte, segundo assinala Panofsky, uma prática artesanal, 
existente no Norte da Europa, que procurava determinar o intervalo entre as várias linhas 
representadas em profundidade, recorrendo à diagonal que o método descrito em Delia Pittura, 

74 Cf. PEIFFER, Jeanne — El encuentro con los teóricos dei Renascimiento italiano. In DURERO, 
Alberto — De la medida, p. 103. 

75 Cf. PANOFSKY, Erwin — Vida y arte de Alberto Durero, pp. 127-148. 
76 Ibidem, p. 257. 
77 Cf. BOULEAU, Charles — Tramas, p. 102. Este autor comprova como Durer alterou a estrutura 

geométrica subjacente às suas gravuras no período que sucedeu à sua permanência em Itália. 
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apenas utilizava como forma de controlo da construção. Assim, o tratado de Hieronymus 
Rodler, sobre a perspectiva, denominado, de forma abreviada, por Kunst des Messens, 
publicado em 1531 78 e reeditado em 1546, faz uso das diagonais para traçar as linhas 
transversais do quadrado de base. Panofsky atribui a existência deste método ao facto de Jean 
Pèlerin e seus sucessores (Jean Cousin e Vredeman de Vries) o utilizarem muito antes de ser 
ensinado em Itália, por Jacopo da Vignola, como já referimos. Rodler que, segundo Panofsky, 
não tinha um conhecimento aprofundado da teoria da perspectiva, mostra-se capaz de 
desenvolver este método de forma correcta o que patenteia bem como a noção de perspectiva, 
no Norte, chegou muito mais facilmente à utilização deste procedimento do que em Itália 
onde os desenvolvimentos teóricos estavam mais avançados 79. 

Por outro lado, na opinião de Hanno-Walter Kruft, o tratado de Hieronymus Rodler 
constitui, apenas, uma espécie de «versão popular» do tratado de Albrecht Díirer, cuja 
importância para a teoria da arquitectura de fica a dever ao facto de empregar a representação 
espacial construída correctamente segundo os princípios da perspectiva central80. 

A sua construção apresenta-se simples e perfeitamente integrada dentro dos princípios 
essenciais referidos até ao momento. A figura 238, extraída do tratado de Rodler ilustra o 
modo como era estabelecida 

.. . - _ . . • . D P D' 
a divisão em partes iguais de -*-^ yr —•*-
um plano horizontal81. Sem ^ s -*.»^ „*•*"",'' 
o recurso a um grande aparato 
construtivo, fica a sensação de 
existir neste procedimento uma grande 
componente empírica que reflecte a 
tradição dos artistas transalpinos, a 
que já aludimos, na qual se pode 
enquadrar, não SÓ este pintor, COmO Fig- 238. Construção em perspectiva 

Hieronymus Rodler (1531) 
Jean Pèlerin, Van Eyck e Dirck Bouts Kunst des Messens 

78 Cf. SCHLOSSER, Julius — La literatura artística, pp. 247-248; BRION-GUERRY, L. —Jean Pèlerin 
Viator, p. 98-99, 129; PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica", p. 105, nota 60. A 
designação completa do tratado é a seguinte: Eyn schõn niitzlich biichlin und underweysung der kunst des 
Messens mit dem Zirckel, Richtscheidt oder Lineal. Cf. KRUFT, Hanno-Walter — Storia delle teorie 
architettoniche. Da Vitruvio ai Settecento. Roma: Editori Laterza, 1999, p. 426, nota 15. 

79 Cf. PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica", pp. 105-106. 
80 Cf. KRUFT, Hanno-Walter — Storia delle teorie architettoniche, p. 215. 
81 Figura do tratado de Rodler reproduzida de BRION-GUERRY, L. —Jean Pèlerin Viator, p. 99. 
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a quem nos referiremos adiante. Esta constatação resulta ainda mais evidente se efectuarmos 
uma comparação entre esta figura de Rodler e as que se apresentam nas figuras 226-227 e 
229 efectuadas com base no método de Viator, tornando-se notória a semelhança existente 
entre as diversas construções. 

Na figura de Rodler efectuámos a marcação dos elementos integrantes da representação 
perspética, como sejam, a linha do horizonte e o prolongamento das diagonais, representados 
a traço interrompido, bem como a respectiva nomenclatura, de modo a tornar mais clara as 
indicações subsequentes. A linha de base AB foi dividida num determinado número de partes 
iguais e, por cada uma delas, foram conduzidas as respectivas linhas longitudinais orientadas 
para o ponto de convergência P. Com estes elementos Rodler assinala as diagonais que 
designámos por BE eAC, sem que o seu traçado obedeça a qualquer critério específico, pois 
a amplitude do ângulo com que são marcadas depende da vontade do pintor, que pode procurar 
obter um efeito de diminuição do quadrado, visto em escorço, que se tornará mais ou menos 
acentuado, de acordo com a inclinação que atribui às diagonais. A partir dos extremos CeE 
(não assinalados por Rodler) são desenhadas novas diagonais, não já de modo aleatório, mas, 
sim, de forma a convergirem com as primeiras, sobre a linha do horizonte nos pontos de 
distância assinalados por De D', que se encontram equidistantes do ponto central P82. Sobre 
a distância a que devem ser colocados os pontos De D', nada é dito pois, como é evidente o 
seu posicionamento resulta da inclinação dada às diagonais. Caso o pintor pretendesse desenhar 
as linhas transversais, necessitava, apenas, de conduzir, pelos pontos de intersecção entre as 
diagonais e as linhas de fuga, segmentos paralelos à linha de base AB, obtendo, de imediato, 
a sua localização. 

Exceptuando a falta de critérios rigorosos na marcação das primeiras diagonais, este 
método permite resultados aceitáveis, sobretudo atendendo a que, nos países a norte dos 
Alpes, até à publicação do tratado de Diirer, não havia a tradição de um desenvolvimento 
científico envolvendo as questões ligadas à perspectiva. Por outro lado, é necessário destacar 
que, o posicionamento da primeira diagonal, mais ou menos elevada, portanto, disposta 
arbitrariamente, corresponde a uma escolha do pintor relativamente à posição em que pretende 
situar o observador, opção idêntica à que existia noutros métodos construtivos anteriormente 
analisados, portanto, também afectados, pelo menos ao início, de algum nível de arbitrariedade. 
Basta ter presente, por exemplo, a separação entre o observador e o plano intersector dos 
raios da «pirâmide visual» no processo descrito por Alberti. 

82 A marcação das diagonais EF e CG parece-nos efectuada com pouca correcção dado que não contêm 
os vértices do lado posterior do plano da base como deveria acontecer num traçado rigoroso. 
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SEBASTIANO SERLIO (1475 -1554) 

Tocando os limites cronológicos de meados da centúria do Cinquecento, este arquitecto 
italiano escreve e ilustra os livros do seu tratado entre os anos de 1535 a 1547 83. Assim, o 
primeiro livro a ser impresso, que constitui hoje o Livro IV, de uma série anunciada de sete, 
com o título Regole generali di Architectura ... sopra le cinque manière degli edifici... foi 
editado em Veneza, no ano de 1535, dedicado ao estudo das ordens arquitectónicas e sua 
ornamentação. Segue-se o Livro III, contemplando as Antichità di Roma, dado à estampa em 
Veneza, em 1540. O Livro I, denominado // Primo Libro d'Architettura, abordando os 
fundamentos matemáticos da arquitectura e, o Livro II, intitulado Prospettiva, onde Serlio 
desenvolve o tema da perspectiva, desde os aspectos mais elementares até às mais complexas 
representações prespécticas e plantas de edifícios, são publicados, com texto italiano e tradução 
em francês, de Jehan Martin, no ano de 1545, em Paris, reunidos num só volume. Por último, 
o Livro V, em 1547, também em italiano com tradução francesa 84. Entre todos, aquele que se 
relaciona mais directamente com o 
assunto que desenvolvemos é o Livro II, 
nomeadamente no que se refere às regras 
de representação de um espaço 
perspectivado. Independentemente do 
maior ou menor rigor dos processos 
utilizados, Serlio obteve resultados 
admiráveis no campo da perspectiva, a 
julgar pelas célebres gravuras que nos 
legou como se pode observar por uma das 
mais conhecidas, a Cena Cómica [239]. 

Logo no início do segundo livro, 
depois de ter chamado a atenção para a 

importância fundamental da perspectiva slbaSanísSk?(T?545) 
na arquitectura, Sebastiano Serlio Secondoiibwdeil'architemra,M.25,\°. 

83 Para os vários livros de Sebastiano Serlio servimo-nos da seguinte edição: SERLIO, Sebastiano — 
The Book of Architecture. New York, Arno Press, 1980, com Introdução de A. E. Santaniello. Edição em fac
simile da publicação efectuada em Londres, na oficina de Robert Peake, em 1611. 

84 Indicações complementares envolvendo estas publicações podem ser consultadas, entre outras, na 
Introdução de A. E. Santaniello, in SERLIO, Sebastiano — The Book of Architecture, pp. 3-4; SCHLOSSER, 
Julius — La literatura artística, pp. 350-351, 358-359; BRION-GUERRY, L. —Jean Pèlerin Viator, p. 129, 
nota 5. As datas para a primeira publicação não são unânimes. Nos autores citados variam entre o ano de 1535 
(Santaniello) e 1537 (L. Brion-Guerry e Julius Schlosser). 
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apresenta duas ilustrações correspondentes a dois métodos, ligeiramente diferentes, para 
efectuar a construção perspéctica de um quadrado. O texto que as acompanha é o seguinte85: 

[Livro II, Cap. II, fol. 1, r°\ "Then the Base of this foure square thing, shall be A.G. and 
the height of the Horizon (as I sayd before) shall bee imagined according to the sight, 
and that shall be P. where unto all the lines doe runne, as the lines of the sides A.P. and 
G.P. Then at the one ende of the Quadrante you must set a Perpendicular line, which is 
G.H. which done, then drawe the Base A.G.K. long inough, and then out of the Horizon 
draw a Paralell or an Equidistant line from the Base, as far as you will that the eye or 
sight shall stand from that which you will looke on; for how much the more you will 
have the foure square thing to seeme shorter, so much further you must goe with your 
sight I. from H. to behold the foure square thing. And then, taking H.I. for the distance 
from the point I. to the corner A. draw a line, and where the line cutteth through the 
Perpendicular line H.G. that is on B. there the termination of the shortening of the foure 
square thing shall bee, as you may see in the figure following. But if you will make more 
foure squares one above the other, upon the same Horizon or poynt: then you must draw 
another line from the shortening poynt of the foure square or Quadrant, to the letter I. 
and where it cutteth through the Perpendicular line aforesaid, that is at C. there the sec
ond Quadrant shalbe cut off, and in like sort you must draw another line to the poynt of 
the distance: and where it toucheth the Lead, or Perpendicular line that is on D. you shall 
make the third Quadrante, the same may be done with E. and so you must goe, until you 
come just under the Horizon." 86 

Para ilustrar este primeiro procedimento, Serlio apresenta a gravura reproduzida na 
figura 240 e que passaremos a comentar 87. Em primeiro lugar, desenha a linha de base, 
identificada por AG (o ponto A não é visível na reprodução em fac-símile) e o ponto de vista 
P, definindo um triângulo isosceles, AGP, ao qual se referirá a propósito do segundo processo 
construtivo. Pelo vértice P conduz as linhas PA e PG. Em seguida, pelo extremo da base AG, 
desenha a perpendicular GH e coloca o ponto K, situado sobre a linha da base e afastado de 
uma distância não especificada {long inough - sic). Só então desenha a linha do horizonte, 
traçando uma paralela a AK, pasando pelo ponto P. Sobre esta linha e na perpendicular ao 
ponto K, assinala o ponto /. Neste momento, refere, que quanto mais afastado estiver o ponto 
de vista / de H, mais pequeno resultará o quadrado a perspectivar. Isto significa que Serlio 
toma a longitude Hl como a distância a que o observador se encontra do plano do quadro. 
Ora, isto apenas seria válido se a construção fosse efectuada segundo os princípios da 

85 A edição fac-similada, que utilizamos, reproduz o inglês do início do séc. XVII, escrito em caracteres 
góticos que a acção do tempo deixou, por vezes, pouco legíveis. Ainda assim, o esforço para efectuar a sua 
leitura foi coroado de êxito. A transcrição do texto é literal, sem que tenha sido efectuada qualquer adaptação da 
escrita arcaica para inglês moderno. 

86 SERLIO, Sebastiano — The Book of Architecture, The second book, the second Chapter, fol. 1, r°. 
87 As figuras 240 e 241 foram extraídas do fólio referido na nota anterior. 

1083 



CAP. HI • 2.5. A PERSPECTIVA 

Fig. 240. Esquema de construção em perspectiva segundo Sebastiano Serlio 
Sebastiano Serlio (c. 1545) 
Secondo libro delVarchitettura, foi. 1, r°. 

costruzione legittima em que os raios visuais dirigidos de / constituissem a vista lateral da 
«pirâmide visual», o que não é o caso 88. 

Em seguida, Serlio une a extremidade A com o ponto /, determinando, sobre a vertical 
GH o ponto B. Por este ponto conduz um segmento paralelo à base AG de modo a obter a 
primeira linha transversal do pavimento. O extremo esquerdo desta linha horizontal é, então, 
unido com o ponto / por meio de uma linha que intersecta a vertical no ponto C. De novo, por 
esse ponto é conduzida uma segunda linha transversal. O processo repete-se consoante o 
número de divisões pretendidas. 

O segundo processo, que vem corrigir o primeiro, apresenta o seguinte enunciado: 

[Livro II, Cap. II, fol. I, r°\ "The rule aforesaid is the perfectest, and you may proove it 
by the line G.H. which is called the line of the Quadrante: but because it is cumbred with 
a greater number of lines, and so more tedious: therefore the rule ensuing shall be shorter, 
and easilyer to be done then the other: for when the Base A.G. is drawne, and the two 
side lines make a Triangle A.P.G. then you must draw the Paralels of the Base of the 
Horizon long inough, and as farre as you will stand from the worke to see it, so farre you 
must set the Perpendiculars I.K. from the poynt G. then you must draw a line from the 
poynt I. to the poynt A. and where it cutteth through the line G.P. there shall be the 
termination of the first shortened Quadrant: and if you will place more Quadrants up
wards from that Quadrant, you must doe as I say d before: and although there are other 
wayes to shorten a Quadrant, yet will I follow this order, as being the shortest and easiest 
to be set drawne in writing." 89 

88 Martin Kemp chama a atenção para esta incorrecção e ilustra como deveria ser corrigida, utilizando 
o método do ponto de distância e a mesma linha vertical conduzida pela extremidade G. Cf. KEMP, Martin — 
La ciência del arte, pp. 76-77. A incorrecção desta construção pode ser verificada se traçarmos as diagonais de 
cada um dos quadrados desenhados em perspectiva. Concluiremos que, efectivamente, elas não convergem 
para um único ponto situado sobre a linha do horizonte, situação que já se verifica na figura 241. 

89 SERLIO, Sebastiano — The Book of Architecture, The second book, the second Chapter, fol. 1. 
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Fig. 241. Esquema de construção em perspectiva segundo Sebastiano Serlio 
Sebastiano Serlio (c. 1545) 
Secondo libro dell'architettura, foi. 1, r°. 

Esta situação é ilustrada mediante a gravura que reproduzimos na figura 241. Neste 
novo procedimento, simplificado e mais rigoroso, Serlio eliminou a perpendicular GHe dirige 
todas as linhas oblíquas, tal como no processo anterior, para o ponto /, situado sobre a linha 
do horizonte. Os pontos B,C,DeE resultam da intersecção dessas linhas com o lado PG do 
«triângulo» APG, que corresponde ao pavimento visto em perspectiva e, por eles, são 
conduzidas as linhas transversais que formam as divisões do «quadrado de base». De facto, 
no sistema construtivo que utiliza as diagonais, a distância entre o espectador e a «parede de 
vidro», onde se configura a pintura, é dada pelo afastamento entre o ponto de vista na visão 
de perfil e o ponto de fuga, como anteriormente foi esclarecido90. No caso da figura 240 esta 
distância corresponde à separação entre I e P. Este procedimento, que utiliza o designado 
«ponto de distância», mostra ter sido compreendido por Sebastiano Serlio como meio para 
efectuar a divisão de um plano horizontal em pequenos quadriláteros, como se constata pelas 
figuras 242 e 243. 

Na primeira, estamos perante um 
desenho muito semelhante ao que foi 
utilizado por Viator quando este se refere aos 
tiers points. De facto, podemos observar a 
utilização dos pontos D, de ambos os lados e 
equidistantes do ponto de fuga, como pontos 
de convergência das linhas diagonais tanto 
do «quadrado de base» na Sua totalidade, Fi8- 242- Esquema de construção em perspectiva usando 

os pontos de distância 
COmO dos quadriláteros que O Subdividem. Sebastiano Serlio (c. 1545). 

Secondo libro dell'architettura, fol. 21, r°. 

Veja-se a Proposição 23 de Piero delia Francesca. 
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Na figura 243, Serlio considera já 
um pavimento de maiores dimensões, 
dividido em partes iguais, onde se 
encontram assinaladas com a letra D três 
diagonais de quadriláteros adjacentes, 
com a indicação da sua convergência no 
ponto D, o ponto de distância, situado no 
lado esquerdo, sobre a linha do horizonte, 
situação que efectivamente se verifica, 
como é fácil comprovar pelo 
prolongamento das referidas diagonais. 
De igual modo, outras diagonais, podem 
ser desenhadas para o lado direito com a certeza que vão intersectar a linha do horizonte num 
outro ponto equidistante do primeiro. 

Fig. 243. Esquema de construção em perspectiva usando um 
ponto de distância 
Sebastiano Serlio (c. 1545) 
Secondo libro delVarchitettura, foi. 1, v°. 
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OUTROS TRATADISTAS 

Concluída uma breve panorâmica sobre os tratados publicados durante a primeira metade 
de Quinhentos que entendemos serem os mais relevantes sobre a perspectiva, entendemos 
dever referir alguns tratadistas cujas obras foram escritas e publicadas em data posterior a 
1550, não pela influência que terão exercido sobre as pinturas portuguesas da primeira metade 
do século XVI que, como é obvio não existiu, mas porque se tratam de nomes e tratados 
importantes para a História da Arquitectura e da Perspectiva. Deveremos sublinhar que, também 
neste caso, com motivos acrescidos, não está nos nossos objectivos fazer qualquer espécie de 
historial, mas tão-só, referir algumas dos muitos tratadistas cujos escritos deram maior 
relevância ao desenvolvimento do tema da perspectiva9I. 

DIEGO DE SAGREDO (C. 1490-1528) 

O facto de não termos incluído Medidas dei Romano, da autoria de Diego de Sagredo, 
publicado, pela primeira, vez em 1526 em Toledo, entre os tratados analisados anteriormente, 
apesar de se encontrar dentro da época considerada, deve-se, unicamente, ao facto de não 
haver nesta obra referências particulares em relação à perspectiva, embora refira, no início, 
algumas noções elementares de geometria92. No entanto, devemos salientar a sua importância 

para a arquitectura na medida em que "constitui o 
primeiro testemunho de uma análise crítica do texto 
vitruviano fora de Itália" 93. Dedicando a sua 
atenção exclusivamente à arquitectura, o tratado de 
Sagredo evidencia a sua concepção antropomórfica 
de determinados elementos arquitectónicos, como, 
por exemplo, nas proporções dos componentes do 
entablamento como se pode observar na figura 244. 

Fig. 244. Proporções antropomórficas da cornija 
Diego de Sagredo, Medidas dei Romano (1526) 

91 Para um visão mais ampla e aprofundada sobre os tratados que abordaram o tema da perspectiva ver, 
entre outros: KRUFT, Hanno-Walter — Storia délie teorie architettoniche; LES TRAITÉS d'Architecture de la 
Renaissance. Paris: Picard, 1988; SCHLOSSER, Julius — La literatura artística; TEORIA da Arquitectura. 
Do Renascimento aos nossos dias; ARNAU AMO, Joaquin — La teoria de la arquitectura en los tratados; 
WIEBENSON, Dora, dir. — Los Tratados de Arquitectura. De Alberti a Ledoux. 

92 Cf. SAGREDO, Diego de — Medidas dei Romano. Madrid: Dirección General de Bellas Artes y 
Archivos/Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1986. Edición facsímil dei ejemplar 
que se encuentra en la Biblioteca Nacional. Com Introdução de MARIAS, Fernando, BUSTAMANTE, Agustín. 

93 Cf. TEORIA da Arquitectura. Do Renascimento aos nossos dias, p. 358. 
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Deve ser ainda relevado o ponto do tratado De la formation 
de las colunas dichas mõstmosas/cãdeleros/y balaustres, onde 
além de tratar das ordens conhecidas, Sagredo cria um novo tipo 
de coluna que evita chamar «ordem» mas que integra elementos 
clássicos com elementos nacionais e outros ornamentos, 
resultando uma coluna como a que ele mesmo ilustra e que 
reproduzimos na figura 245-A. 

Ainda no domínio das colunas, é oportuno salientar a 
importância que dedicou à coluna balaustre da qual representa 
dois exemplares, ilustrados na figura 245-B. Este último tipo de 
coluna será muito utilizada pelos artistas portugueses nas pinturas 
da Anunciação, podendo, eventualmente, estar na origem desta 
preferência o tratado de Sagredo. 

Fig. 245. Desenho de colunas 
Diego de Sagredo, Medidas dei 
Romano (1526) 

JEAN COUSIN (1501-1590) 

Conhecedor dos tratados de Jean Pèlerin e de Durer, este pintor, escultor, gravador e 
arquitecto francês publica, em Paris, o Livre de Perspective (1560) que conhece, apenas, uma 
única edição. O tratado centra-se em temas arquitectónicos (colunas, edifícios, escadas e 
ruínas) partindo de uma concepção totalmente geométrica 94. Na construção da perspectiva 
de um quadrado utiliza o mesmo método e os mesmos termos de Jean Pèlerin, relativamente, 
por exemplo aos tiers points, vistos como: "[...] toujours equidistants du point principal et 
ce, en toutes règles [...]" 95, o que denota um profundo conhecimento do tratado de Viator. 
Nas figuras 246 e 247, ilustramos dois desenhos de Jean Cousin, reproduzidos do Livre de 
Perspective. Na primeira, podemos 
comprovar a semelhança que existe na 
construção do quadrado abcd, em perspectiva 
e o emprego dos tiers points, ou seja os dois 
pontos de distância colocados à um 
afastamento igual do ponto de fuga, e obtidos 

Fig. 246. Elementos da perspectiva linear 
através das diagonais ac e db. Como se pode Uvn de Perspective (1560) 

Jean Cousin 

/ 

/ \ ^ 

/ 
1 a d 

94 Cf. WIEBENSON, Dora, dir. — Los Tratados de Arquitectura, p. 203. 
95 Citado a partir de BRION-GUERRY, L. —Jean Pèlerin, p. 141. Desta mesma publicação reproduzimos 

as figuras 246 e 247. 
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constatar existe uma grande 
afinidade entre este 
procedimento e o método de 
Jean Pèlerin anteriormente 
analisado. 

Por sua vez, a fig. 247 

ilustra O processo Utilizado por F i g 247. Construção de um espaço em perspectiva 
Jean Cousin para desenhar, em "vreíe PersPective <156°) 

r ' Jean Cousin 

perspectiva, um espaço 
fechado, constituído por quatro superfícies planas, recorrendo ao método dos pontos de 
distância apresentado na figura anterior, pondo, assim, em evidencia as grandes capacidades 
deste sistema de construção e os desenvolvimentos que já conhecia. 

GIACOMO BAROZZI DA VIGNOLA (1507-1573) 

Este arquitecto publica em Roma a Regola delli cinque ordini d'architettura que se 
tornou um dos manuais de arquitectura mais lidos. Compõem-na 32 gravuras acompanhadas 
de alguns comentários, embora a ilustração seja claramente predominante sobre o texto. 
Centrando os estudos, como o próprio título indica, sobre as cinco ordens de arquitectura e, 
embora não trate especificamente da perspectiva, mostra ter em grande apreço as medidas e 
proporções numéricas simples que observou existirem nos componentes das cinco ordens 
clássicas observadas nas antiguidades de Roma. Na introdução da obra, ao dirigir-se aos 
leitores dá relevo ao assunto de uma forma que nos parece digna de registo: 

"Having considered and examined all of them by diligent measurement, I discovered 
that those that seem more beautiful to common judgment and appear more graceful to 
our eyes have a correspondence and simple numerical proportion so that every smallest 
part can be used to measure all others elements. Having dwelt a greater lenght on the 
delight our senses find in this proportion, and the fact that what is displeasing falls out
side it, as musicians wisely prove in their science, years ago, I undertook to arrange the 
five orders of architecture mentioned above into a simple and easily applicable canon."94 

Como constatamos, Giacomo Barozzi atribui grande importância às relações numéricas 
simples, baseadas nas proporções musicais, que estiveram na base do seu cânone. Este aspecto 

96 Citámos a partir da seguinte edição: BAROZZI DA VIGNOLA, Giacomo — Canon of the Five 
Ordes of Architecture. New York: Acanthus Press, 1999, p. 20. 
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vem confirmar o que foi referido quanto à utilização das consonâncias musicais na definição 
de proporções e reforça a observação de Alberti ao recomendar que os arquitectos deveriam 
ter conhecimentos de música, como tivemos oportunidade de salientar. 

Todavia, o interesse de Vignola pelas questões teóricas da arquitectura, ficam patentes 
na segunda grande obra, que constitui um manual de perspectiva, intitulado Le due regole 
delia prospettiva pratica. O manuscrito passou para seu filho que o confiou, em 1580, ao 
matemático e cartógrafo dominicano Ignazio Danti que o viria a publicar em 1583 97. Este 
tratado constitui uma exposição sistematizada e completa sobre os métodos de construção 
em perspectiva, baseado em um ou dois pontos de fuga. O breve texto inicial de Vignola 
consistia numa série de definições teoremas e demonstrações que ao longo de três anos foram 
completadas com notas, desenhos e comentários pelo próprio Danti, enriquecendo-o 
profundamente e tornando-o um dos tratados mais completos, sobre a perspectiva, da segunda 
metade do século XVI96. 

ANDREA PALLADIO (1508-1580) 

Nascido em Pádua, este arquitecto, publica, em Veneza, /quattro libri dell'architettura 
( 1570). Ao longos dos vários capítulos que compõem os Quatro Livros, não existem referências 
explícitas à perspectiva ou a qualquer teoria das proporções. Apenas no Capítulo XXII do 
Livro I, dedicado à altura dos edifícios, refere algumas formas de definir as respectivas 
dimensões, propondo a utilização de proporções numéricas simples, com base na multiplicação 
por constantes predefinidas ". 

DANIELE BÁRBARO (1514-1570) 

Ao publicar em Veneza, no ano de 1556, / died libri dell'architettura di M. Vitruvio, 
Daniele Bárbaro torna-se o "terceiro grande intérprete italiano de Vitrúvio." 10°. Trata-se de 
uma tradução de grande qualidade, abundantemente comentada e ilustrada, tendo obtido 
inclusivamente, a colaboração de Andrea Palladio na elaboração de algumas gravuras. 

97 Cf. WIEBENSON, Dora, dir. — Los Tratados de Arquitectura, pp. 168, 204. 
98 Ibidem, p. 204. 
99 Cf. PALLADIO, Andrea — The Four Books of Architecture. New York: Dover Publications, [s.d.], 

pp. 28-29. 
100 Cf. TEORIA da Arquitectura. Do Renascimento aos nossos dias, p. 102. 
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Contrariamente aos seus predecessores, intérpretes de Vitrúvio e que possuíam formação 
específica na área da arquitectura, Fra Giocondo (1433-1515) e Cesare Cesariano (1476/78-
1543), Daniele Bárbaro é um erudito proveniente da nobreza, o que aporta diferenças em 
relação à visão de Vitrúvio 101. A sua obra contribuiu para o conhecimento e divulgação de 
Vitrúvio durante o Renascimento. 

HANS VREDEMAN DE VRIES (1526-1609) 

Artista dotado de espírito científico trabalhou como pintor gravador e arquitecto. Autor 
de diversas publicações no domínio da arquitectura entre as quais se destaca a Architectura 
derBauung der Antiquen auss dem Vitruvius (1577), obra que exerceu fortes influências nos 
Países Baixos, no norte da Alemanha, na Dinamarca e na Escandinávia durante mais de um 
século m. Entre todas, porém, interessa-nos particularmente destacar aquela que é considerada 
por Adolf Placzek o seu último e grandioso trabalho, Perspectiva, publicado em 1604-1605, 
onde revela todo o seu conhecimento teórico das regras da perspectiva aplicadas na construção 
de diversos espaços arquitectónicos 103. Este tratado, cujo título completo é Perspectiva, id 
est celeberrima ars inspicientis aut transpicientis oculorum aciei, in pariete, tabula aut tela 
depicta, fortemente influenciado pela obra de Durer, surge no culminar de um primeiro ensaio 
de Hans de Vries sobre a perspectiva, Artisperspectivœformulœ (Ambers, 1568)104. Orientado 
para uma utilização prática, nomeadamente, por parte de pintores e arquitectos, o 
desenvolvimento perspéctico em que se baseava integrava cinco elementos fundamentais, a 
saber, 1- a linha de terra, que definia o nível onde se colocava, de pé, o observador; 2- uma 
perpendicular que servia de estrutura de todo o sistema; 3- a linha do horizonte que indicava 
a altura dos olhos do observador; 4- as linhas convergentes para o ponto de vista; 5- as linhas 
diagonais orientadas para os pontos de distância 105. 

A indicação destes cinco elementos encontra-se perfeitamente clarificada pelas inscrições 
feitas pelo próprio autor sobre a gravura, tal como se ilustra na figura 248. Por sua vez, a 
figura 249 permite observar o resultado de uma construção arquitectónica baseada na aplicação 

101 Cf. TEORIA da Arquitectura. Do Renascimento aos nossos dias, p. 102. 
102 Ibidem, p. 500. 
103 Cf. PLACZEK, Adolf K. — Introduction. In DE VRIES, Jan Vredeman — Perspective. New York, 

Dover Publications, [s.d.], sem número de página. 
104 Cf. WIEBENSON, Dora, dir. — Los Tratados de Arquitectura, pp. 214-215. 
105 Cf. PLACZEK, Adolf K. — Introduction. In DE VRIES, Jan Vredeman — Perspective. New York, 

Dover Publications, [s.d.], sem número de página. 
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Fig. 248. Elementos da perspectiva linear Fig. 249. Construção arquitectónica em perspectiva 
Perspectiva Perspectiva 
Hans Vrederman de Vries, ( 1604-1605) Hans Vrederman de Vries, ( 1604-1605) 

prática deste sistema onde é evidente o rigor dos traçados facilitados por uma construção 
geométrica precisa e o efeito de profundidade obtido pela perspectiva linear definidora de um 
espaço racional e mesurável. 

loan de Arphe y Villafane (1535-1603) 

Natural de Leon, Escultor de Oro e Plata, como se define a si próprio no tratado De 
Varia Commensuracion para la Escultura y Arquitectura, publicado em Sevilha no ano de 
1585. O tratado articula-se em quatro Livros: o Livro I, trata das figuras geométricas, o Livro 
II da proporção do corpo humano, enquanto o Livro III estuda as formas dos animais e das 
aves e, por fim, o Livro IV está dedicado à Architectura y piecas de Iglesia,06. Para o assunto 
que nos ocupa, o Livro I apresenta-se com mais interesse. Antes de se dedicar à planificação 
de várias figuras geométricas, expõe princípios básicos da geometria onde refere, também, a 
construção de superfícies atendendo às proporções entre os seus lados, nomeadamente, a 
Sesquiáltera, a Sesquitércia, outras delas derivadas e, ainda a Superbipartiens que vai 
subdividindo e nomeando consoante as partes tomadas para estabelecer as dimensões de 
cada lado 107. 

106 Cf. ARPHE Y VILLAFANE, loan de — De Varia Commensvracion para la Escvlptvra y Architectura. 
Valencia: Albatroz Ediciones, 1979. Publicação fac-similada da edição de 1585, Sevilla, por Andrea Pescioni y 
Iuan de Leon; WIEBENSON, Dora, dir. — Los Tratados de Arquitectura, p. 205. 

107 Cf. ARPHE Y VILLAFANE, loan de — De Varia Commensvracion, foi. 16 v°. - 17 r°. 
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MARTINI BASSI (1542-1591) 

Arquitecto italiano, nascido em Milão, publica 
em Brescia o livro Dispareri in materia 
d'architettura, et perspectiva. Con pareri di eccelenti, 
etfamosi architetti, che li risoluono (1572). O livro 
centra-se numa controvérsia entre Bassi e Pellegrino 
Tibaldi, o campomaestro do Duomo de Milão, 
bastante conceituado na época, mantida em volta do 
projecto de Tibaldi para o grupo escultórico da 
Anunciação. Martini Bassi propõe duas soluções para 
adaptar o referido relevo, a segunda das quais 
ilustramos na figura 250108. No sentido de interromper 
as obras procura ajuda dos arquitectos mais 
importantes do seu tempo, reunindo no tratado cartas 
com a opinião de Palladio, Vignola, Vasari e Bertani. _ „.. _ r~ . , , 

r ° Fig. 250. Projecto para o relevo da Anunciação 
(segunda proposta de alteração do relevo) 

R e p r o d u z i m o s a i m a g e m COm a d u p l a Dispareri in materia d'architettura ... (1572) 
Martini Bassi 

finalidade de evidenciar como a perspectiva era 
utilizada nas artes plásticas, neste caso na escultura e, por outro lado mostra a evolução 
entretanto verificada na iconografia do tema, quer pelo facto do Renascimento ter dado lugar 
a outras expressões estéticas quer devido à reforma tridentina m. 

VINCENZO SCAMOZZI (1548-1616) 

Arquitecto veneziano, em grande parte, autodidata mediante a leitura de diversos autores 
desde os clássicos gregos e romanos, até à obra de Vitrúvio e o tratado de Sebastiano Serlio é, 
todavia, com seu pai que realiza as primeiras experiências práticas. Em 1615 publica, em 
Veneza, o tratado L'idea delia architettura universale, considerado o último tratado do 
Renascimento uo. Tendo dedicado 25 anos da sua vida a este projecto, a obra fora pensada 

108 Cf. SCHLOSSER, Julius — La literatura artística, p. 354; WIEBENSON, Dora, dir. — Los Tratados 
de Arquitectura, p. 208, publicação de onde reproduzimos a figura 250. As duas propostas de Pellegrino Tibaldi 
para este relevo, bem como as duas versões de Martini Bassi podem ser vistas em PANOFSKY, Erwin — La 
perspectiva como "Forma Simbólica", figuras 20-a/20-b e 21-a/21-b. 

109 Agradecemos a informação acerca deste tratado e do seu projecto para o relevo da Anunciação à 
Mestre Arquitecta, Susana Matos Abreu. 

no Qf TEORIA da Arquitectura. Do Renascimento aos nossos dias, p. 118; SCHLOSSER, Julius — La 
literatura artística, p. 356. 
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para possuir doze Livros os quais foram, mais 
tarde, reduzidos para dez, à semelhança de 
Vitrúvio. Contudo, destes, apenas foram 
concluídos os Livros I a III, e de VI a VIII, 
ficando disperso o material recolhido para os 
restantes livros, vindo depois a ser publicados 
de modo isolado. 

Scamozzi partilha com Vitrúvio e Alberti 
ideia que a relação entre todas as partes de um 
edifício deve ser regida por um sistema 
homogéneo de relações matemáticas '". Talvez 
devido a esta concepção o seu primeiro livro, 
dedicado à arquitectura, enquanto ciência, 
inicie com uma introdução geral sobre a teoria 
da arte m . É, também, do Livro I que 
reproduzimos uma gravura sobre madeira onde 
se ilustra o estudo das proporções humanas e 
de formas elementares da geometria. 

FILIPE NUNES 

Nascido, em data incerta, durante a segunda metade do século XVI, em Vila Real e 
falecido depois de 1615, ano da publicação do tratado Arte da Pintvra. Symmetria, e 
Perspectiua "3. A obra inicia com um Prólogo dedicado os pintores seguido de algumas 
palavras em louvor da pintura. Depois, apresenta os Princípios da Perspectiua necessários 
pêra a Pintura, onde revela noções elementares sobre a óptica, a pirâmide visual e os problemas 
colocados pelo efeito da distância sobre o modo como os nossos olhos captam os objectos e 
os apercebem. Exposição que acompanha com pequenos esboços. Ao falar da Symmetria 
revela ter conhecimentos da obra de loan de Arphe, do qual reproduz duas gravuras, de Daniele 

111 Cf. TEORIA da Arquitectura. Do Renascimento aos nossos dias, p. 118. 
112 Cf. SCHLOSSER, Julius — La literatura artística, p. 356; TEORIA da Arquitectura. Do Renascimento 

aos nossos dias, p. 120. Desta última publicação reproduzimos a gravura ilustrada na figura 251. 
113 Para o estudo desta obra utilizámos a seguinte edição: NUNES, Philippe—Arte da Pintvra. Symmetria, 

e Perspectiva. Fac-símile da edição de 1615 com um estudo introdutório de Leontina Ventura. Porto: Editorial 
Paisagem, 1982. 

Fig. 251. Estudo das proporções 
L'Idea delia arehitettura universale; Livro /, p. 40 (1572) 
Vincenzo Scamozzi 
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Bárbaro, Vitrúvio e Durer. Todavia, nada de novo introduz, no campo da perspectiva, embora 
revele que em Portugal era possível ter acesso a alguns tratados e que os mesmos poderiam 
ser do conhecimento dos pintores. 

2.5.5. A perspectiva na Flandres 

Já tivemos oportunidade de esclarecer que os problemas relacionados com a perspectiva 
foram encarados e resolvidos de modo diferente no Norte da Europa, em particular na Flan
dres, e nos estados italianos. Menos envolvidos em teorizações e construções racionais, os 
pintores flamengos, possuindo concepções diferentes da dos pintores italianos, no que se 
refere ao espaço pictórico, foram resolvendo os problemas de representação espacial mais 
por via empírica que baseados em conceitos matemáticos ou geométricos. Erwin Panofsky 
esclarecer esta diferença de um modo sustentado, afirmando: 

"Puede decirce que en el Norte, a diferencia de Italia, se captaba también este espacio 
pictórico como «masa», es decir, como un material homogénio dentro de lo qual se 
atribuía ai espacio abierto casi la misma densidad y «materialidad» que a los diferentes 
cuerpos distribuídos en él. A partir de esto se comprende por qué la elaboración de los 
métodos perspectivos geométricos, quedaba reservada a los italianos, pues entre ellos la 
conquista dei espacio deriva en primer lugar del deseo de dar a los cuerpos liberdad de 
despliegue y disposizione, y esto constituía más un problema estereométrico que pictórico. 
Esta es la razón por qué, solo mediante la colaboración entre el Norte y el Sur, podia 
lograrse la sensibilización artística dei espacio homogéneo e infinito, pues el Sur se 
encontraba en situación de afrontar el problema sub specie quanti mientras el Norte sub 
specie qualis." '. 

E a tradução deste modo diferente de estar tem, naturalmente, as devidas repercussões 
no momento de resolver a representação espacial de um determinado motivo, sendo ainda 
mais evidente nas representações de episódios cuja narrativa ocorre no exterior ou no inte
rior. E recordemos que, também neste aspecto particular, o tema da Anunciação acentua outra 
diferença entre a Itália e a Flandres: enquanto os pintores italianos optam por colocar a Virgem 
e o Anjo Gabriel em lugares que podem ir desde o exterior ao interior, passando por lugares 
mistos, os pintores flamengos, como os portugueses, optam por representar o episódio no 
ambiente recatado, tranquilo e silencioso da câmara de Maria de Nazaré, onde cada objecto 

PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica", pp. 121-122, nota 71. 

1095 



CAP. NI - 2.5. A PERSPECTIVA 

se encontra no seu lugar com uma finalidade específica. Reportamo-nos, novamente a Panofsky 
para salientar esta diferença no que respeita à perspectiva e ao modo de construir um espaço 
interior: 

"Por lo tanto, es completamente lógico que el Renascimiento tuviera un sentido de la 
perspectiva totalmente diferente ai dei Barroco, Italia totalmente diferente ai dei Norte. 
Allí (hablando en términos générales) se considero como lo esencial el aspecto objectivo, 
aqui el subjectivo. Así, incluso un maestro tan influído por la pintura flamenca como 
Antonello da Messina construye el cuarto de estúdio de San Jerónimo desde una notable 
distancia (tanta que, como la mayoría de los interiores italianos, es fundamentalmente 
una construcción exterior con la superfície anterior ai descubierto), hace comenzar el 
espacio en o trás la superfície dei cuadro y coloca el punto de vista casi en el centro. Por 
el contrario, Durero nos muestra, y en modo alguno es el primero, un verdadero «inte
rior», en el que nos ceemos inmersos porque el suelo parece extender-se hasta debajo de 
nuestros pies y la distancia expresada en medidas reales no supera el metro y medio; la 
posición, totalmente excêntrica dei punto de vista, refuerza la impresión de una 
representación determinada, no por las leyes objectivas de la arquitectura, sino mediante 
el punto de vista subjectivo dei espectador; una representación que posée gran parte de 
su efecto de «intimidad» gracias a esta disposición perspectiva." 2 

Assim, pois, temos claramente diferenciados os percursos o Norte, em particular a 
Flandres, segue um percurso na representação espacial por caminhos empíricos, tal como 
acontecera no Trecento italiano, enquanto a própria Itália procura ajuda nas teorias matemáticas. 
Com efeito, não temos conhecimento de qualquer tratado elaborado por teóricos flamengos 
até meados do século XVI, o que demonstra bem outro tipo de preocupações. Todavia, isto 
não significa que os conhecimentos básicos sobre a perspectiva linear fossem totalmente 
ignorados, mas que as pesquisas se encaminharam em sentidos diferentes em ambos os lados 
dos Alpes e que os problemas da representação espacial foram encarados segundo pontos de 
vista distintos. 

Efectivamente, como nos confirma Panofsky, o Norte conhecia o procedimento do eixo 
de fuga antes da segunda metade do século XIV e, no último terço do século, o do ponto de 
fuga l E o facto de ter surgido no início do século XVI, o método dos pontos de distância de 
Jean Pèlerin, baseado em pressupostos diferentes dos de Alberti, nomeadamente quanto à 
concepção da pintura enquanto resultado da intersecção da pirâmide visual, mostra a 
independência dos persursos, na base da qual poderá estar uma tradição própria dos países 

PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica", pp. 52-53. 
Ibidem, p. 41. 
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nórdicos como refere L. Brion-Guerry, convencida que Viator conheceria as obras dos pintores 
flamengos de forma directa ou indirecta4. 

Importa dar o devido relevo a este aspecto pois comprova-se que, sobretudo a partir de 
Van Eye, a construção do espaço não se torna unicamente empírica, mas devidamente unificada 
pela aplicação conjugada de princípios básicos da perspectiva linear tendo em conta quer o 
eixo de fuga quer o ponto de fuga, embora reconheçamos que os problemas espaciais não 
constituíam as principais preocupações, mesmo dos grandes artistas. Com efeito, como 
podemos observar pelas figuras 252 e 253, Van Eyck preocupa-se em fazer convergir parte 
das linhas perpendiculares ao «plano do quadro» num eixo de fuga, situado na zona central, 
detrás da figura da Virgem com o Menino, personagens que deverão atrair a atenção do 
observador5. 

Fig. 252. A Senhora com o cónego Van der Paele Fig- 253. A Senhora com o cónego Van der Paele 
Jan van Eyck ( 1436) Jan van Eyck (1436) 
Bruges, Hospital de São João. Esquema geométrico de G. J. Kern 

Devemos, ainda sublinhar outro aspecto característico de Jan van Eyck, devidamente 
relevada por E. Panofsky: 

"En la «Madona de la Iglesia» de Jan van Eyck, el espacio no comienza en el limite del 
cuadro, sino que la superfície del mismo se encuentra colocada en medio del espacio de 

4 Cf. BRION-GUERRY, L. —Jean Pèlerin, p. 89. Este intercâmbio franco-flamengo é também ressaltado 
por Panofsky, vd. PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica", pp. 41-42. Sobre a 
semelhança e a diferença de concepções espaciais entre a Itália e a Flandres, e o modo como foram resolvidas 
em termos pictóricos, veja-se, entre outros, PANOFSKY, Erwin — Los Primitivos Flamencos, particularmente, 
as pp. 9-27. 

5 O esquema da perspectiva é da autoria de G. J. Kern, tendo sido reproduzido a partir de PANOFSKY, 
Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica", p. 43. 
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modo que este parece avançar hacia delante y, dada la brevedad de la distancia, parece 
incluir en el al espectador situado ante el cuadro. Este se ha convertido «en una parcela 
de la realidad» en la medida y en el sentido en que el espacio imaginado se extiende 
desde ahora en todas las direcciones, más alla de la representada, y precisamente la 
finitud del cuadro pone de manifiesto la infinitud y continuidad del espacio." 6 

Esta característica de um espaço pintado constituindo uma «parcela da realidade» que 
se estende até ao limite dos pés do observador parecendo, inclusive, passar por baixo, 
envolvendo-o e levando-o a participar no episódio representado pode ser observada não só na 
Senhora com o Menino numa igreja [256] como na Senhora com o cónego Van der Paele 
ilustrada na figura anterior, na qual nos parece que os nossos pés se encontram efectivamente 
colocados sobre o tapete estendido sobre o pavimento. 

As incorrecções da construção em perspectiva verificadas no esquema geométrico da 
figura 253, de Van Eyck parecem ter sido devidamente solucionadas por Dirck Bouts como 
nos confirma o esquema perspéctico da pintura da Ultima Ceia, ilustrado na figura 2557. 
Existe, neste caso, uma correcta utilização da perspectiva central, ao fazer convergir para um 

Fig. 254. Última Ceia Fig. 255. Última Ceia 
Dirck Bouts ( 1464-1467) Dirck Bouts ( 1464-1467) 
Lovaina, Igreja de São Pedro Esquema da perspectiva segundo G. Dohlemann 

6 Cf. PANOFSKY, Erwin — La perspectiva como "Forma Simbólica", pp. 42-43. 
7 Esquema da autoria de G. Dohlemann, reproduzido a partir de PANOFSKY, Erwin — La perspectiva 

como "Forma Simbólica ", p. 44. 
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único ponto, todas as linhas perpendiculares ao «plano 
do quadro» como as do pavimento, as das vigas 
longitudinais do tecto e da mesa, entre outras, 
definindo, de modo inequívoco, a linha do horizonte, 
portanto a altura a que se encontra o observador. 

Atendendo às relações privilegiadas entre Por
tugal e a Flandres que se verificaram durante as 
primeiras décadas do século XVI, não apenas no 
campo comercial, mas, principalmente, no domínio 
artístico, deveremos concluir que os artistas nacionais 
ao contactarem de forma directa ou indirecta com a 
pintura flamenga, ou de um modo mais lato, a dos 
Países Baixos, não se mostra apenas influenciado pela 
sua iconografia e pelas técnicas, mas compreende e 
assimila o modo intiuitivo e racional de concretizar 
as obras, pois, como veremos na análise geométrica 
efectuada no Capítulo IV, a par da «importação» de 
muitos elementos flamengos, sabiamente coordenados 
com os elementos nacionais, deparamos com um rigor 

Fig. 256. Virgem com o Menino numa igreja 
geométrico subjacente às pinturas que, em certos Jan van Eyck 

Lovaina, Igreja de São Pedro 
casos, é levado a um extremo digno de ser relevado. 
Para nós, trata-se de um sinal evidente que a 
representação espacial na pintura flamenga não se pode confinar, apenas, à vertente intuitiva 
e empírica, mas teve, igualmente, uma importante componente racional. 
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3. MÉTODO ICONOGRÁFICO E ICONOLÓGICO 

ONSiDERAMOS, na senda de Michael A. Holly, William Heckscher, Juan Esteban 
Lorente e Manuel Antonio Castineras Gonzalez, entre outros, que a conferência 
pronunciada por Aby Warburg (1866-1929), em Outubro de 1912, no X 
Congresso Internacional de História da Arte, em Roma, assinala a data de 
nascimento da Iconologia moderna '. Para apresentar a sua interpretação 

pessoal da cosmologia, nas representações zodiacais dos frescos do Palazzo Schifanoia, de 
Ferrara, Warburg documentou-se sobre a tradição ilustrativa astrológica da Idade Média 
concluindo que os velhos deuses pagãos tinham regressado ao mundo cristão disfarçados de 
divindades planetárias, não como meras figuras estéticas, mas tão poderosos como tinham 
sido antes, capazes de reger o cosmos e os destinos dos homens2. Deste modo, mostra que a 
chave para a interpretação das imagens passava pelo conhecimento da influência da antiguidade 
sobre a cultura artística do primeiro Renascimento em Itália. Por outras palavras, era necessário 
uma nova metodologia, uma nova maneira de encarar a História da Arte, recorrendo a diversos 
ramos do saber humano e alargando-a a todos os períodos estabelecendo, entre eles, um fio 
condutor. Esta intenção fica perfeitamente clara nas palavras com que termina a sua conferência: 

"En risquant ici cette tentative partielle et provisoire, mon intention était de plaider en 
faveur d'un élargissement méthodique des frontières de notre science de l'art, dans le 
domaine de sa matière et dans le domaine géographique. Jusqu'ici, l'insuffisance de 
catégories universelles pour penser l'évolution ont empêché l'histoire de l'art de mettre 
ses matériaux à la disposition de la «psychologie historique de l'expression humaine», 
qui d'ailleurs reste encore à écrire. Notre jeune discipline s'interdit de porter un regard 
global sur l'histoire universelle, à cause de sa tendence fondamentale par trop matérialiste 
ou par trop mystique. Elle tâtonne au milieu des schématismes de l'histoire politique et 
des théories sur le génie, à la recherche de sa propre théorie de l'évolution. Par cet essai 
d'interprétation des fresques du Palazzo di Schifanoia à Ferrare, j'espère avoir montré 
qu'une analyse iconologique qui ne se laisse pas intimider ni terroriser par des frontières 
policières et ne craint pas de considérer l'Antiquité, le Moyen Age et les Temps Modernes 
comme des périodes indissociables, ni d'interroger les œuvres d'art, qu'il s'agisse de 
l'art le plus libre ou le plus appliqué, corne des documents de l'expression, de dignité 
égale —que cette méthode, en s'efforçant soigneusement de faire la lumière sur chaque 

1 HECKSCHER, William S. — The Genesis of Iconology. In Art and Literature (1994) 253-280 Citado 
por HOLLY, Michael Ann — Iconografia e Iconologia. Milano: Editoriale Jaca Book, 1992, pp. 19-20. Cf. 
ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de Iconografia. Madrid: Ediciones ISTMO, 1998, p. 7; 
CASTINEIRAS GONZALES, Manuel Antonio —lntroduccíon ai método iconográfico. Barcelona: Editorial 
Ariel, 1998, p. 80. 

2 Cf. CASTINEIRAS GONZALES, Manuel Antonio —lntroduccíon al método iconográfico, p. 80. 
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point obscur en particulier éclaire aussi les grands processus généraux de l'évolution. Il 
s'agissait moins pour moi de trouver une solution élégante que de soulever un nouveau 
problème [...]."3 

Esta conferência, nas palavras de Michael A. Holly, dá início a uma verdadeira revolução 
na Historia da Arte: 

"La conferenza di Warburg, durata circa mezz'ora, iniziò in effetti una rivoluzione nella 
pratica scientifica della storia dell'arte, que in quel tempo era definita entro gli ambiti o 
dell'analisi stilistica o del determinismo iconográfico: «Una cosa è certa: con il suo tipo 
tutto particolare di pensiero associativo, con il suo attraversamento coraggioso de frontière 
fino ad allora tutelate da tabu quasi impenetrabili, evidenziando 1'interpenetrazione della 
tradizione testuale con quella pittorica come un principio valido al di là dello specifico 
caso indagato, in breve, con la sua distruzione della struttura a compartimenti [...], 
Warburg si avviò verso una direzione diametralmente opposta ai sentiero seguito e 
tenacemente mantenuto da colleghi de grande fama e valore»."4 

Este foi, com efeito, o primeiro passo para «libertar o pensamento», segundo afirma o 
próprio Warburg, mostrando a importância de derrubar as barreiras que impediam os 
historiadores da época de avançar para a compreensão do significado intrínseco da obra de 
arte. Este mesmo autor afirma que mais importante que apresentar uma solução definitiva 
estava interessado na formulação de um novo problema, evidenciando a necessidade de possuir 
uma cultura interdisciplinar, englobando a arte, a literatura, a filosofia e a ciência, organizadas 
segundo um princípio unificador de modo a poder fazer uma interpretação mais profunda da 
obra de arte. Com esta atitude rompe com os conceitos da sua época, fortemente enraizados, 
segundo os quais os temas das pinturas não tinham qualquer importância, pois o que mais 
interessava era a forma (denominada «forma significante»). Warburg torna-se pioneiro de 
uma mudança quanto ao modo de conceber e fazer a História da Arte. 

Durante a sua exposição emprega por diversas vezes o termo «iconologia» tomado 
directamente da publicação de Cesare Ripa, com a finalidade de "descrever o tipo de análise 
que lhe permitisse aventurar-se para fora dos confins legítimos do historiador da arte" 5. 
Deste modo introduziu um conceito correspondente a um novo método de encarar a História 
da Arte que será, posteriormente, desenvolvido e aperfeiçoado por Erwin Panofsky. Dada a 
importância da noção de Iconografia e Iconologia, no processo de análise que utilizamos, é 
necessário clarificar tais conceitos de forma a esclarecer a metodologia seguida. 

3 Citámos a partir de WARBURG, Aby — Essais florentins. 2e tirage. [S.l.]: Klincksieck, 1990, pp. 
215-216. Nesta mesma obra, entre outros textos de Warburg, é reproduzida a conferência supracitada sob o 
título: Art italien et astrologie internationale au Palazzo de Schifanoia à Ferrare. 

4 Cf. HOLLY, Michael Ann — Iconografia e Iconologia, p. 20. 
5 Ibidem. 
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3.1. CARACTERIZAÇÃO, OBJECTIVOS E LIMITES 

ANTO o termo Iconografia, como Iconologia foram de uso comum na cultura 
grega, embora com acepções diferentes das que hoje lhe são atribuídas.Como 
refere Esteban Lorente, o vocábulo Iconografia era utilizado para aludir à 
pintura ou ao desenho de retratos, enquanto para Platão a Iconologia adquiria 
o significado de «linguagem figurada» '. Estes termos permanecem ausentes 

no mundo latino durante toda a Idade Média até que, em 1593, Cesare Ripa publica, em 
Roma, o tratado intitulado Iconologia, obra que descreve e ilustra diversas alegorias, 
personificando-as por meio de figuras femininas portadoras dos respectivos atributos. Mais 
tarde, por influências vitruvianas, como veremos, na edição de 1625, Ripa integra uma nova 
alegoria designando-a por Ichonografia introduzindo, deste modo, na nossa cultura, aqueles 
termos de origem grega 2 que, ao longo dos séculos, foram adquirindo significados 
diversificados. A partir do momento em que Erwin Panofsky (1892-1968) estabeleceu as 
normas do método iconológico, ficaram perfeitamente definidos os conceitos de Iconografia 
e Iconologia. 

Antes de procedermos à exposição do Método Iconográfico-Iconológico de E. Panofky 
que nos interessa expor, de forma sumária, dado que orientará os princípios metodológicos 
adoptados para a análise das pinturas, apresentaremos uma breve resenha histórica de modo 
a clarificar as diferenças e a evolução sofrida até se fixarem na sua acepção moderna. 

ICONOGRAFIA 

O termo Iconografia é de origem grega e significa etimologicamente «descrição de 
imagens». A palavra é composta por dois termos: «eikôn», que significa imagem ou retrato, e 
«graphein», descrição, escrita 3. De acordo com Flávio Gonçalves, o vocábulo foi registado 
pela primeira vez no «Dictionnaire» de Furetière em 1701 4. Podem ser duas as acepções 
conotadas com a Iconografia: a primeira acepção do termo surge precisamente associada 

1 Cf. ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de Iconografia. Madrid: Ediciones ISTMO, 
1998, pp. 3-4. 

2 Ibidem, p. 4. 
3 GONÇALVES, Flávio — História da Arte. Iconografia e Crítica. Lisboa: IN-CM, 1990, p. 21; 

ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de Iconografia, p. 3. 
4 GONÇALVES, Flávio — História da Arte, p. 21. 
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com a retratística antiga, ou seja o desenho ou a pintura de retratos, segundo o mesmo conceito 
que possuia na Grécia, e que acima fizemos referência. Neste sentido, teve valor como ciência 
auxiliar da História e da Arqueologia, designadamente, na elaboração de repertórios de retratos 
de grandes personalidades da Antiguidade, editados no século XIX, sob a designação de 
Iconografia Grega e Iconografia Romana. 

No caso português, é paradigmático o exemplo de Pedro de Mariz que se enquadra 
dentro da acepção de Iconografia como simples repertório de imagens. Segundo Barbosa 
Machado, Pedro de Mariz, natural de Coimbra e filho do impressor António de Mariz, publica, 
em 1594, uma obra com a série completa dos retratos dos Reis de Portugal: Diálogos de varia 
Historia [...] com os Retratos de todos os Reys de Portugal5. Pedro de Mariz tem o cuidado 
de referir no Prólogo a sua preocupação em procurar os melhores retratos: 

"Se em os Retratos acharem alguns na forma différentes, dos que ordinariamente se 
estimaõ, naõ serey vituperado: antes com razaõ espero agradecimento pelas muitas 
deligencias, que fiz em sepulturas e particulares Retratos escolhendo os mais perfeitos 
que minha industria pode alcançar." 6 

É ainda nesta perspectiva que devem ser 
equacionadas as obras de Ernesto Soares Iconografia do 
Infante D. Henrique e Dicionário de Iconografia 
Portuguesa, publicadas, respectivamente, em 1959 e 
1954-60, para citar, apenas, dois exemplos. 

Uma das alegorias da Iconologia de Cesare Ripa, 
que aparece, apenas, na edição de 1625, é a Iconographia, 
concebida como uma mulher de meia idade, segurando 
uma régua, um esquadro e compasso, na mão direita, 
enquanto a esquerda sustenta uma vara de medir e uma 
planta de um «nobre palácio». Sob o pé direito, é 
representada uma bússola, como se ilustra na figura 1. Rg. 257. khonografia 

Cesare Ripa (Pádua 1625) 
Todavia este conceito Utilizado por Ripa, corresponde à Madrid, Biblioteca Nacional 

5 Diálogos de varia Historia em que summariamente se referem muitas cousas antigas de Hespanha, e 
todas as mais notáveis que em Portugal acontecerão em suas gloriosas conquistas, antes, e depois de ser 
levantado a dignidade Real, e outras muitas de outros Reinos dignas de memória com os Retratos de todos os 
Reys de Portugal. Cf. MACHADO, Diogo Barbosa — Bibliotheca Lusitana. Coimbra: Atlântica Editora, 1966, 
Reprodução em fac-símile da edição de 1752, Tomo III, p. 595. 

6 Ibidem. 

1104 



CAR 111 - 3. MÉTODO ICONOGRÁFICO E ICONOLÓGICO 

noção de Ichnografia, desenvolvida por Vitrúvio no seu tratado De Architectura libri decern, 
e que, na sua origem, se referia ao campo geométrico e arquitectónico que consiste na 
representação de plantas de edifícios 7. O próprio Cesare Ripa, na referida edição de 1625, 
esclarece as características desta alegoria na qual se podem confirmar a convergência com o 
conceito vitruviano: 

"La Icnografía no es más que un dibujo de las cosas que podemos presentar en plano, 
con líneas y figuras geométricas, con las cuales se pondera todo tipo de plantas de edifícios, 
sin aparentar perspectiva y que viene realizada y descrita mediante instrumentos de 
precision [...]"8 

Seja como for, importa sublinhar que os termos «Icnografia», «Iconografia» e 
«Iconologia» bem como as suas diversas acepções passam a estar devidamente diferenciados, 
embora para o desenvolvimento da nossa investigação, apenas os últimos dois sejam 
fundamentais. 

A segunda acepção do conceito de Iconografia aproxima-se mais da noção actual: um 
estudo dedicado à descrição, classificação e leitura das imagens. 

Sem entrarmos em demasiados pormenores históricos que nos levariam muito longe, 
diremos, apenas, que o renovado interesse pela hagiografia, iniciado com o movimento da 
Reforma Católica, a publicação de catálogos com representações de Santos, passando pela 
obra de Didron (1806-1867) que, em meados do século XIX, dá início a publicação da 
Iconographie Chrétienne ou, ainda, outros autores e obras conhecidas, independentemente 
do seu inestimável mérito, não revelam preocupações com os movimentos culturais e os 
respectivos contextos religiosos, ou seja, carecem da aplicação de um método histórico-
científico. 

É já no século XX, em França, com Emile Mâle, que se assiste a uma verdadeira mudança 
na aplicação do Método Iconográfico. Ao publicar os três volumes sobre L'Art Religieux en 
France, (1898-1922), e L'Art Religieux après le Concile de Trente, (1922), E. Mâle desenvolve 
o seu pensamento fundamentando-se em três parâmetros: 

a) Identificação do tema; 
b) Motivos que estiveram na sua origem; 
c) Fontes literárias das imagens. 

7 Cf. ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de Iconografia, p. 12-13, de onde reproduzimos 
a fig. 1. A este propósito vd. de ALLO MANERO, Adita, o Prólogo, in RIPA, Cesare — Iconologia, tomo I, p. 9. 

8 ESTEB AN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de Iconografia, p. 13. 
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Reabilitando o tratado de Cesare Ripa, utiliza a Iconologia como auxiliar da Iconografia, 
passando a ser "considerada fundamental para bem interpretar as obras artísticas", realizando, 
assim, uma História da Arte com orientação iconográfica9. Através das suas obras, o historiador 
francês abre caminho para novas investigações no campo da iconografia cristã, entre as quais, 
salientamos, a título meramente exemplificativo, a Ikonographie der Christichen Kunst, da 
autoria de Karl Kíinstle, publicada em 1926, e a célebre obra de Louis Réau, L'Iconographie 
de l'Art Chrétien, composta por cinco volumes e que conhece a sua primeira edição em 1955, 
tornando-se obra de referência para os estudos iconográficos. 

ICONOLOGIA 

Etomologicamente, o vocábulo Iconologia é formado por «eikôn» e o sufixo «logia», 
também de origem grega, que traduz a ideia de estudo. Está, portanto, subjacente ao conceito 
de Iconologia uma abordagem que ultrapassa a simples descrição ou classificação de imagens 
procurando atingir um nível mais profundo, o da interpretação dos seus significados. A 
Iconologia preocupa-se com o significado último das imagens, ou seja, procura explicar o 
porquê das imagens num determinado contexo10, "entendê-las dentro da cultura e da civilização 
da época a que pertencem" ". Ou, como salienta Ernst Gombrich, entende-se por Iconologia 
"a reconstrução de um programa, mais que a identificação de um texto concreto." I2. Todavia, 
apenas com Erwin Panofky, este conceito resulta devidamente clarificado, pois, como vimos, 
Platão aplicava o termo com o significado de «imagem figurada» e, com um sentido idêntico, 
foi utilizado por Cesare Ripa no seu manual de símbolos e alegorias, intitulado, precisamente, 
Iconologia. Este tinha sido concebido com o objectivo de criar símbolos e personificações, 
transmitir conceitos abstratos ou moralizadores, através de imagens figuradas, noções que se 
esclarecem a partir do título das várias edições do seu tratado e nos diversos prólogos, da sua 
própria autoria, o que nos permite conhecer o modo como C. Ripa entendia o conceito de 
Iconologia, resumido por Esteban Lorente do seguinte modo: 

"Iconologia o verdadera descripción de las imágenes, tomadas de las obras antiguas, 
egípcias, griegas y romanas, así como de los buenos autores griegos y romanos, obra útil 
para historiadores, poetas, pintores, escultores, disefiadores, oradors, predicadores y otros 
estudiosos, donde se describen y justifican las alegorias de vicios, virtudes, pasiones 

9 ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de Iconografia, p. 4-6. 
10 Ver a este propósito o desenvolvimento apresentado no Prólogo de ALLO MANERO, Adita, in RIPA, 

Cesare — Iconologia, tomo I, p. 9. 
1 ' GONÇALVES, Flávio — História da Arte, pp. 21 -22. 
12 GOMBRICH, Ernst. H. — Imágenes simbólicas. Madrid: Alianza Editorial, 1983, p. 18. 
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humanas, afectos, cuerpos celestes, mundo y sus partes y todo aquello que puede caber 
en el pensamiento humano, con sus atributos correspondientes, de las que es posible 
extraer una moralidad ó lección provechosa." 13 

O êxito deste tratado, útil para a figuração artística, leva a que, durante o século XVII, 
o vocábulo Iconologia seja empregue, apenas, como alusão ao manual de Ripa, embora, no 
final desse século, se alargasse a outras publicações que incluíssem «representações alegóricas» 
generalizando-se de tal forma que passou a ser considerado um termo próprio de pintores e 
escultores, embora associado, particularmente, à figuração alegórica 14. 

A moderna acepção da Iconologia surge, somente, nos inícios do século XX, através de 
Aby Warburg, mas é com Erwin Panofsky que alcança o seu expoente máximo pois é este 
historiador de Arte que clarifica as respectivas acepões, define o seu campo de actuação 
específico e a sua aplicação, algo que nos propomos analisar de forma sintética. 

O MÉTODO ICONOGRÁFICO-ICONOLÓGICO DE ERWIN PANOFSY 

Após a clarificação dos conceitos de Iconografia e Iconologia, cumpre-nos expor os 
aspectos essenciais do Método Iconográfico-Iconológico de Erwin Panofky de modo a 
compreender a metodologia que tencionamos utilizar ao longo do nosso trabalho l5. 

Quando Panofsky dá início aos seus escritos encontra-se perante a mesma mentalidade 
com que Aby Warburg deparara ao procurar abrir horizontes para além das que eram, então, 
as preocupações intelectuais dos historiadores de arte dos finais do século XIX e início do 
século XX: um ambiente onde a historiografia da arte estava excessivamente dominada por 
uma visão centrada na análise formal, estética e estilística, sendo relegado para plano secundário 
ou menosprezado tudo o que se referisse ao tema ou conteúdo. A Iconografia não passava de 
uma ciência auxiliar. 

13 ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de iconografia, pp. 7-8. As referências ao tratado 
de Ripa serão efectuadas com base na seguinte edição: RLPA, Cesare — Iconologia. 2a Edición. Madrid: Ediciones 
Akal, 1996,2 tomos. Para melhor contextualizar a definição de Iconologia resumida por Lorente Vd. «Proemio» 
de Cesare Ripa, vol. I, pp. 45-50, da edição supracitada. 

14 ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de Iconografia, pp. 7-8. 
15 Para um maior aprofundamento das características, aplicação e limites deste método veja-se, entre 

outros: HOLLY, Michael Ann — Iconografia e Iconologia; GOMBRICH, Ernst H. — Imágenes simbólicas, pp. 
13-51; CASTINEIRAS GONZALES, Manuel Antonio —Introduccíon al método iconográfico; o «Prólogo» 
de LAFUENTE FERRARI, Enrique, in PANOFSKY, Erwin — Estúdios sobre iconologia. Novena réimpression. 
Madrid: Alianza Editorial, 1994, pp. IX-XL; ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — Tratado de Iconografia, 
pp. 3-13. 
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O Instituto Warburg pelo qual passaram grandes nomes, para além do próprio Erwin 
Panofsky, como Ernst Cassirer, Fritz Saxl, Gerttrud Bing, Edgar Wind, ou ainda, Rudolf 
Wittkower e Ernst Gombrich assume a dura tarefa de rumar em sentido contrário, mostrando 
que a obra de arte não pode ser considerada como um fenómeno isolado, mas que o seu valor 
deve ser entendido em função do significado religioso, da base intelectual e dos 
condicionalismos do contexto cultural, no âmbito do qual a obra foi criada. 

Segundo a concepção de Warburg e seus continuadores, a História da Arte deveria ser 
o resultado de um processo convergente e unificador entre a arte, literatura, filosofia e ciência, 
disciplinas que constituiriam um corpo orgânico, fornecendo os meios para a identificação, 
leitura e interpretação da obra na sua totalidade. 

Para alcançar tais objectivos, E. Panofsky propõe o Método Iconográfico-Iconológico, 
sistematizado, somente em 1939, onde estabelece três categorias ou níveis de significado 16: 

1- Significado primário ou natural 
Nesta primeira fase é feito um reconhecimento da obra no sentido mais elementar 

recorrendo à experiência prática em reconhecer, descrever ou interpretar o significado primário 
e natural do que se observa, etapa designada, também, por Panofsky como uma descrição 
pré-iconográfica, da obra de arte. No campo artístico, o exemplo clássico para explicar este 
nível é retirado do próprio texto de Panofsky: a Última Ceia de Leonardo da Vinci, seria 
descrita aludindo exactamente aquilo que se observa: um conjunto de treze homens, sentados 
em volta de uma mesa com alimentos. 

No caso das pinturas da Anunciação, sobre as quais recai o nosso estudo, o nível pré-
iconográfico consistiria em assinalar, somente, a presença de uma jovem sentada ou ajoelhada, 
no interior de um aposento, diante de uma estante com um livro, acompanhada de uma figura 
masculina portadora de asas. 

2- Significado secundário ou convencional 
Esta segunda etapa consiste na análise iconográfica, propriamente dita, ou iconografia 

em sentido restrito, segundo a expressão do próprio Erwin Panofsky. A sua implementação 
tem como objectivo descobrir o conteúdo temático, isto é, o significado secundário ou 

16 Cf. PANOFSKY, Erwin — Estúdios sobre Iconologia, pp. 13-44. Adesignação que adoptámos: Método 
Iconográfico-Iconológico é da nossa responsabilidade, porque entendemos que os dois processos não devem 
ser dissociados ou como refere Ernst Gombrich: "Não é que a distinção entre as duas disciplinas seja muito 
clara ou que importe muito clarificá-la." Cf. GOMBRICH, E. H. — Imágenes simbólicas, pp. 18; o que está em 
causa é a conjugação de diferentes contributos e competências para a explicação integral da pintura. 
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convencional. Nesta fase, passa-se para o mundo do inteligível, sendo necessário recorrer às 
tradições culturais e às fontes literárias da época ou mesmo anteriores, a símbolos, alegorias 
e personificações de modo a permitir identificar correctamente uma figura ou um 
acontecimento. Retomando o exemplo de Panofsky atrás referido, neste nível, a pintura onde 
figura um conjunto de treze homens sentados em volta de uma mesa com alimentos, deveria 
ser identificada com uma representação da Última Ceia, um tema muito frequente na 
iconografia cristã e que tem as suas fontes literárias nos três Evangelistas sinópticos: São 
Mateus (Mt 26, 20-29), São Marcos (Mc 14, 22-26) e São Lucas (Lc 22,14-20) e na carta de 
S. Paulo aos Coríntios (1 Cor 11, 23-26). O conhecimento dos factos que rodearam este 
acontecimento e das pessoas presentes permite compreender a atitude das figuras e a presença 
de determinados objectos. 

No momento de interpretar os diversos elementos simbólicos é importante ter em conta 
o que Ernst Gombrich designa por falácia do dicionário 17. Isto é, as imagens, tomadas de 
forma isolada, dificilmente podem ser interpretadas de modo correcto, dado o seu carácter 
polissémico. Elas ganham sentido unicamente quando se encontram no contexto para onde 
foram criadas e devem ser lidas numa perspectiva de conjunto. Por isso, na ânsia de procurar 
compreender e interpretar, não se pode correr o risco de justificar, a todo o custo, um 
determinado símbolo procurando entre a multiplicidade de significados possíveis sem um 
critério rigoroso e perdendo de vista o seu lugar na obra e o desta no conjunto total. 

A aplicação deste segundo estádio nas pinturas, constantes do Repertório, passaria por 
identificar cada uma das figuras presentes, e reconhecer que o encontro entre as duas 
personagens ilustra a Anunciação, um dos temas mais representados, ao longo das sucessivas 
épocas histórias, muito particularmente no Renascimento, e que possui a sua autêntica fonte 
literária no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas (Lc 1, 26-38). Seriam descritos os 
detalhes correspondentes ao local do encontro, às atitudes de cada interlocutor, aos objectos 
de maior relevo, efectuando uma leitura do estado psicológico de cada personagem e a sua 
correspondência com o momento específico do relato do Colóquio Angélico. 

3- Significado intrínseco ou conteúdo 
Este último nível que E. Panofksy designa, inicialmente, por Iconografia num sentido 

mais profundo, e que, mais tarde, classificará como Iconologia "enquanto oposta à Iconografia" 
definindo assim uma maior distinção entre os dois últimos níveis, corresponde, nas suas 

Cf. GOMBRICH. Ernst H. — Imageries simbólicas, pp. 23-24. 
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próprias palavras, a um método de interpretação, mais de síntese que de análisel8. No exemplo 
apresentado por Panofksy, a leitura iconológica da Ultima Ceia, permitirá compreender o 
carácter de Leonardo da Vinci e a sua visão sobre o mundo e a sociedade do seu tempo. Por 
isso, o objectivo da Iconologia não deverá ser, somente, o de ajudar a interpretar a história 
representada, mas estender uma ponte entre a imagem e o tema, isto é, averiguar o significado 
dessa história no contexto concreto em que foi criada 19. 

A aplicação deste nível interpretativo ao caso das pinturas da Anunciação, implicaria, 
por exemplo, conhecer o contexto em que a obra foi criada, a intenção do comitente ao propor 
um determinado programa iconográfico de modo a justificar a inclusão da pintura no local 
que lhe foi destinado, compreender as fórmulas adoptadas por um determinado pintor à luz 
da sua formação e cultura, compreender a mentalidade religiosa da época, etc. Exigências às 
quais, muitas vezes, não é possível dar resposta pela falta de documentos, pelo desconhecimento 
da sua proveniência ou dos painéis que com ela fariam conjunto e, por isso, em grande parte 
do nosso estudo, não se torna possível avançar, como gostaríamos, no campo do significado 
iconológico. 

Após esta panorâmica muito sumária sobre o Método Iconográfico-lconológico de 
Panofsky, devemos registar uma certa estranheza pelo facto de não ser efectuada uma referência 
explícita, ainda que breve, sobre a importância do estudo geométrico das pinturas, que 
permitiria um avanço muito significativo no entendimento das mesmas. Como muito bem 
salienta Flávio Gonçalves: 

"Fazer-se da Iconografia um capítulo da História da Arte implica dar-se a esta última um 
âmbito muito mais vasto do que as suas fronteiras tradicionais o permitem. [...] Sendo 
complementares, as duas ciências não podem viver em separado. Isolá-las seria truncá-
las. As obras de arte só se mostram de todo inteligíveis quando iluminadas de ambas as 
faces, quando se fundem numa síntese a forma e o pensamento." 20 

Mostrando a nossa total concordância com este pensamento, na mesma linha de 
raciocínio, resta-nos, apenas, acrescentar que às duas ciências referidas deveria ser adicionada 
uma terceira com o mesmo carácter indissociável e de complementaridade: a análise 
geométrica. Parece-nos que só desta forma se poderia lançar sobre as obras de arte uma nova 
luz, tornando-as ainda mais inteligíveis pela aproximação conseguida com o pensamento 
criador do artista na fase de execução da pintura. 

18 Cf. PANOFSKY, Erwin — Estúdios sobre Iconologia, p. 18. 
19 Cf. GOMBRICH, Ernst H. — Imageries simbólicas, p. 18. 
20 GONÇALVES, Flávio — História da Arte, p. 23. 
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Panofky nos seus estudos e escritos privilegiou, como se sabe, a época do Renascimento, 
o que deveria ser um motivo suficiente para poder ser introduzida esta vertente analítica que 
pretendemos implementar, pois a geometria e, em concreto, a perspectiva foram duas áreas 
onde os pintores verdadeiramente se apoiaram quer para a elaboração das suas obras quer 
para reforçar o respectivo significado iconográfico. E certo que Erwin Panofsky na sua obra 
A perspectiva como «forma simbólica» realiza um importante estudo sobre os fundamentos 
da perspectiva e o modo como os pintores a utilizavam. Todavia esta primeira fase não foi 
ultrapassada no sentido de conhecer e identificar outras regras que estiveram na origem da 
composição. 

* * * 

Embora não seja este o local indicado para abordar a metodologia a aplicar no Capítulo 
IV, onde poremos em prática o método que acabámos de defender, isto é, a conjugação das 
diversas ciências na análise das pinturas, achamos que uma vez analisado o Método Iconológico 
de Panofsky, é conveniente esclarecer sumariamente o modo como será implementado, pois 
voltaremos ao assunto de forma pormenorizada na introdução ao Capítulo IV. É evidente que 
ao tratarmos de um tema determinado à priori: «A Anunciação do Senhor na pintura 
quinhentista portuguesa», estamos a identificar o assunto, descodificando, de imediato o seu 
significado primário ou natural, o que significa que a aplicação do primeiro nível, respeitante 
à descrição pré-iconográfica, deixa de ter sentido, uma vez que os motivos representados se 
encontram perfeitamente identificados e se repetem constantemente de modo inalterável. 

Assim, após termos efectuado a contextualização do painel e conhecido o seu historial 
passaremos à Análise Geométrica das pinturas que reunirem os requisitos necessários. Em 
seguida, será feita a Análise Iconográfica, descrevendo as características mais importantes 
das figuras, identificando atitudes, gestos, descrevendo locais, elementos simbólicos e 
pormenores relevantes do espaço de representação. Para o efeito, sempre que for possível, 
recorreremos à análise geométrica feita anteriormente, de forma a compreender melhor as 
opções dos pintores no que se refere aos princípios seguidos na organização espacial, na 
proporção dos diversos elementos e na unificação da composição. Completaremos esta leitura 
com a apresentação do significado iconológico, procurando interpretar as intenções do autor, 
o modo como transmitiu a mensagem iconográfica e a contextualização de cada painel no 
conjunto em que se encontrava inserido. Mediante a convergência das diversas disciplinas, 
pensamos ser possível avançar um pouco mais na procura do significado mais profundo da 
pintura. 
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